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6 Rationaliteit in de toneelstukken van Nil 

Na het rationalistische netwerk van Nil, het functioneren van het genootschap, de toneeltheorie 

en de toneelstukken in het algemeen te hebben besproken, wil ik in het laatste hoofdstuk laten 

zien hoe Nil zijn vroege toneelstukken vormgaf naar rationalistische ideeën. Zoals eerder 

betoogd, duidt Nils strikte toepassing van de toneelregels vanaf 1669 op een affiniteit met het 

rationalisme. Aangezien bijna alle poëticale regels of wetten die het genootschap in Naauwkeurig 

onderwys behandelt expliciet of impliciet de waarschijnlijkheid betreffen, zal ik eerst Nils 

theoretische reflecties hierover bespreken en deze vervolgens verbinden aan het 

rationalistische discours uit die tijd. Om Nils opvattingen over en streven naar 

waarschijnlijkheid inzichtelijker te maken, bespreek ik daarna enkele concurrerende vertalingen 

waarin het genootschap de waarschijnlijkheidsregel stipt toepaste. Bij deze bespreking zal ik me 

beperken tot enkele exemplarische ingrepen in de opbouw van de toneelhandelingen en de 

karakterschets van de personages. Vervolgens toon ik aan dat Nil bewust rationalistische 

théma’s in zijn vroégé tonéélstukken verwerkte. Ter illustratie hiervan dienen vijf zich 

herhalende motieven uit Nils vroege toneelstukken: verwerving van ware kennis, bijgeloof, 

verlichte versus onwetende mensen, de omgang met eer en schaamte, en ten slotte het 

eigenbelang. We betogen dat hét génootschap hét tonéélpubliék ér juist mét dézé théma’s toé 

wilde aanzetten ten eerste het verstand te gebruiken en ten tweede met een rationalistische bril 

naar bepaalde onderwerpen te kijken. Nil wilde het publiek echter niet alleen via de inhoud 

beïnvloeden, maar ook via de streng gereguleerde opbouw van toneelstukken en via zijn 

opvattingen erover. Naast de waarschijnlijkheid, die aan het begin van dit hoofdstuk nader 

wordt besproken, gebruikte Nil trucjes als een specifieke karakterisering van de personages of 

de poëtische gerechtigheid, om een moraal conform de rationalistische idealen te verkondigen. 

Hierover zal het laatste deel van dit hoofdstuk gaan. 

Dit hoofdstuk beoogt geen volledig beeld te geven van alle rationalistische elementen in Nils 

vroege toneelwerk. De casestudies zijn representatief voor de wijze waarop het genootschap 

bewust rationalistische elementen in de plots verwerkte. Ter illustratie zullen enkele 

toneelteksten uitvoeriger worden behandeld met een korte verwijzing naar andéré drama’s van 

Nil waarin vergelijkbare elementen voorkomen. Bij de bespreking treedt enige overlap op van de 

situaties en personages die hier exemplarisch worden aangehaald. Om niet te veel verschillende 

scènes te bespreken – dit zou telkens veel leeswerk vergen omtrent inhoud en voorgeschiedenis 

– probeer ik aan de hand van een aantal passages en personages verschillende aspecten te 

belichten. 

6.1 Waarschijnlijkheid 

In de literatuurhistorische onderzoeken naar Nils toneelpoëtica is voornamelijk de klassieke en 

eigentijdse Franse toneelpoëtica als interpretatiekader gebruikt. Het onderzoek van Thijssen-

Schoute en Steenbakkers naar Nils hartstochtenleer en de studie van Bordoli brachten 

cartesiaans en spinozistisch gedachtegoed in de theoretische teksten van Nil aan het licht. Ook 
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Nils ideeën over de karaktertekening van personages, de handeling, het leeraspect en de 

waarschijnlijkheid kunnen we binnen dit rationalistische denkkader plaatsen en analyseren. We 

zullen daarom niet toneelautoriteiten als Aristoteles, Horatius, Corneille en Racine als 

referentiepunten van de analyse gebruiken, maar kijken welke raakvlakken er bestaan tussen 

Nils poëticale ideeën en de filosofische grondstellingen van rationalistische denkers. 

Het genootschap heeft zich met zekerheid niet door de smaak van het brede publiek laten 

leiden toen het in het voetspoor van het eigentijdse gereguleerde Franse toneel trad. Meyer en 

Pels hadden de barokke koers kunnen aanhouden, die in Amsterdam bekend was en bij de 

Schouwburgbezoekers goed aansloeg. Er moet dus een andere verklaring zijn voor hun overgang 

naar gereguleerd toneel. Waarschijnlijk strookten de toneelregels uit Frankrijk zo goed met de 

rationalistische ideeën en bedoelingen van de Nil-leden, dat ze dit Franse poëticale kader 

gebruikten om hun visie onder de toneeldichters en het Amsterdamse publiek te verspreiden. 

Het maxime van de waarschijnlijkheid is hier een belangrijk onderdeel van. Het paste uitstekend 

bij Nils stichtelijke – met andere woorden moreel verheffende – bedoelingen en bij de beoogde 

onderwijzing in rationele kennis van natuur en geschiedenis. De waarschijnlijkheid is daarmee 

een van de grondbeginselen van de toneelleer en de toneelpraktijk van Nil en zijn navolgers.1038 

Toegepast op de toneelkunst verenigde het begrip waarschijnlijkheid de elementen 

geloofwaardigheid, principiële mogelijkheid, causaliteit en consistentie. Tegenstrijdigheden in 

de uitgebeelde gebeurtenissen en handelingen waren daarmee uitgesloten. Dit moest de 

overtuigingskracht van toneelstukken vergroten en het publiek op intellectuele wijze 

onderrichten.1039 De poëtische waarschijnlijkheid speelde al in de aristotelische en vooral in de 

horatiaanse toneeltheorie een grote rol. Gedurende de hele zeventiende eeuw was de 

waarschijnlijkheid als axioma aanvaard bij ‘[n]agénoég iédéréén, dié ovér léttérkundigé théorié 

schrééf’.1040 Zo nam ook Corneille de waarschijnlijkheid in navolging van de klassieken in zijn 

kunstleer op.1041 Waarom Nil voor zijn beoogde toneelhervorming in Nederland juist op de 

waarschijnlijkheid zoveel nadruk legde, wordt uit de context van de poëticale voorlopers van het 

genootschap niet duidelijk. De affiniteit die minstens enkele genootschappers met 

rationalistische ideeën hadden, levert daarentegen wel een mogelijk antwoord op die vraag. Nils 

belangstelling voor waarschijnlijkheid berustte dan ook niet alleen op de navolging van literaire 

voorbeelden. Behalve met de aristotelisch-classicistische toneeltraditie strookt dit principe ook 

met rationalistische ideeën. 

In het vijftiende hoofdstuk van Naauwkeurig onderwys behandelt Meyer naast de begrippen 

waarheid en noodzakelijkheid het begrip waarschijnlijkheid.1042 Hij definieert de drie begrippen 

als volgt: 

                                                             
1038 Tot ver in de achttiende eeuw werd de regel nageleefd. De Haas, De wetten, 1998, 67. 
1039 De Haas, De wetten, 1998, 67-86. 
1040 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 103. Voor voorbeelden zie 104. 
1041 Voor de overeenkomsten en verschillen betreffende de waarschijnlijkheid bij Corneille en Nil zie 
Harmsens toelichting in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 181-191. 
1042 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 177-180 [XV]. 
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De Waarschijnlijkheidt is een blijkelijke [niet twijfelachtige, TH] moogelijkheidt, ten opsicht der 
Welbetaamlijkheidt en gevoeglijkheidt, en welke niet openbaarlijk [kenbaar, TH] waar, noch 
openbaarlijk valsch is. Het geen Onmoogelijk is, of niet blijkt mooglijk te zyn, is niet waarschijnlijk. 
En dit moet niet alleen ten opzicht der natuurlijke oorzaaken, maar ook der zeeden aangemerkt 
worden, alzoo die voornaamelijk inde Tooneelspeelen aangemerkt worden. Zoo de mooglijkheidt 
[die in het toneelstuk wordt uitgebeeld, TH] openbaarlijk waar is, behoordt zy tot de waarheidt; en 
zoo zy openbaarlijk valsch is, tot de Noodtzaakelijkheidt.1043 

Poëtische waarschijnlijkheid definieert Meyer als bestaanbare, passende, te verwachten 

gebeurtenissen en handelingen op het toneel. Om van waarschijnlijkheid te kunnen spreken, is 

het essentieel dat het publiek de uitgebeelde zaak noch als waar noch als vals kan aanmerken. 

Als de toneelhandeling als echt gebeurd wordt hérkénd, is ér spraké van één ‘waré’ zaak, niét 

van een waarschijnlijke. Het publiek verwacht in dat geval dat het toneelstuk niet afwijkt van de 

ware, algemeen bekende verhaallijn. Als een toneelstuk van het bekende verloop afwijkt, moet 

daar één duidélijké rédén voor zijn dié dé ingréép réchtvaardigt. Méyér spréékt in zo’n géval van 

‘noodzakélijkhéid’. Tegenover de waarschijnlijkheid staat de onmogelijkheid, die verwant is aan 

de zogenaamde noodzakelijkheid. Het gezonde verstand gaat ervan uit dat dingen die 

onmogelijk zijn niet gebeuren. Ze horen dan ook niet in een toneelstuk thuis. 

Meyer heeft de essentie van zijn passage over waarschijnlijkheid, waarheid, noodzakelijkheid 

en onmogelijkheid ontleend aan de Trois discours van Corneille.1044 Waarschijnlijkheid ontstond 

zowel voor de Fransman als voor Meyer uit de overtuigende en natuurgetrouwe constructie van 

handeling en personages. Dat betekent dat het toneelstuk moest aanhaken bij de gangbare 

ideeën over het functioneren van de wereld (de natuur) en bij de heersende gedragsnormen en 

omgangsvormen.1045 In deze interpretatie overlapt waarschijnlijkheid gedeeltelijk met waarheid 

en daarnaast ook gedeeltelijk met welvoeglijkheid. Een toneelstuk is waar als de inhoud 

overeenkomt met de algemene kennis van het desbetreffende verhaal. Dat betekent dat een 

toneelstuk niet van algemeen bekende verhaallijnen mag afwijken. Het Oedipus-verhaal zou 

onwaar worden als het hoofdpersonage bijvoorbeeld in plaats van met zijn moeder met zijn 

tante Hippomene getrouwd was. Voor Nils waarheidsbegrip was het dan ook niet van belang of 

de intrige van het toneelstuk op historische feiten berustte of op mythologische verhalen. Beide 

werden in poëticale zin als waar beschouwd en de afwijking ervan zou onwaarschijnlijkheid tot 

gevolg hebben.1046 

Evenals Corneille was Nil van mening dat er onder zekere omstandigheden van de waarheid 

en de waarschijnlijkheidseis mocht worden afgeweken, op voorwaarde dat niet tegen het 

mogelijke werd gezondigd.1047 Meyer zette uiteen 

dat de verhandelingh na [volgens, TH] de Waarschijnlijkheidt of Noodtzaakelijkheidt geen wet, 
maar een vryheidt voor den Dighter is: want wil hy, hy kan sich stip [sic] aande waarheidt houden, 
en hy zal niet zondigen; Maar of hy zyne Toehoorers krachtigh zal beweegen [emotioneren, TH], 

                                                             
1043 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 177, [XV]. 
1044 Zie de toelichting van Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 182-191. 
1045 Over waarschijnlijkheid en natuur in de toneeltheorie van het gereguleerde toneel zie ook De Haas, De 
wetten, 1998, 68-69. 
1046 Zie ook De Haas, De wetten, 1998, 73-79. 
1047 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 22, 34-35, 102-106. 
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magh hy bezien. Maar wil hy daar van afwijken hy magh tot de waarschijnlijkheidt overgaan; En 
kan hy daar meede noch niet zyn doelwit beschietten [zijn doél béréikén, TH], magh hy voor ’t 
laatst, tot de noodtzaakelijkheidt zyn toevlught neemen.1048 

Evenals de waarschijnlijkheid moet ook de noodzakelijkheid ‒ dat is het gerechtvaardigd 

afwijkén van békéndé stof ‒ in dienst staan van de dichterlijke intenties. Meyer maakt een 

onderscheid tussen dichterlijke bedoelingen en bedoelingen van de personages. Die laatste 

lopen sterk uiteen, omdat ze van de plot afhangen. De bedoelingen van dichters vielen volgens 

Nil echter steeds onder één noemer: op een genoeglijke manier onderwijzen. Daarmee wijkt 

Meyer overigens af van Corneille, die hij in de rest van dit hoofdstuk getrouw vertaalt, zoals 

Harmsen heeft aangetoond. Corneille omschrijft in dezelfde context het doel van de dichter als: 

‘plairé sélon lés règlés dé son art’.1049 De didactische component ontbreekt hier dus bij de 

Fransman. 

Was waarschijnlijkheid voor Aristoteles nog een autonoom doel van de auteur, voor de 

aanhangers van het gereguleerde toneel fungeerde ze uitsluitend als persuasief instrument met 

het oog op het publiek. Waarschijnlijkheid stond in dienst van het beoogde doel van een 

toneelstuk, namelijk onderwijzen op een vermakelijke manier.1050 Een geloofwaardig verhaal 

vereiste waarheid of ten minste waarschijnlijkheid. Concessies aan de waarheid en de 

waarschijnlijkheid waren alleen mogelijk wanneer die voortkwamen uit de zogenaamde 

noodzakelijkheid: afwijking van het bekende of verwachte omwille van de dichterlijke intenties. 

Een tweede voorwaarde was dat er niet werd afgeweken van de onmisbare mogelijkheid. Om 

het publiek op een aangename manier te kunnen onderwijzen. moest de dichter historische 

féitén of litérairé ‘waarhédén’ soms aanpassén.1051 

Ingrepen omwille van de noodzakelijkheid konden ook worden toegepast als het om de 

presentatie van hartstochten ging. In historische en mythologische bronnen waren de 

individuele emoties van de handelingsdragers niet altijd even duidelijk bepaald, zodat de auteur 

die de stof tot toneelstuk omwerkte die emoties zelf kon en moest invullen. Ook hierbij hoorde 

de auteur uit te gaan van het beoogde publiekseffect, wat naast rationele beïnvloeding van het 

publiek ook uit het oproepen van emoties bestond. De door een toneelstuk doelbewust 

opgeroepen emoties leidden bij het publiek niet alleen tot vermaak – emotioneel meedeleven 

met de personages –, maar hadden ook een psychologische functie. De toeschouwers moesten 

door de emoties die ze tijdens de opvoering ondergingen, gezuiverd worden van destructieve 

hartstochten en gewoontes. Om zulke therapeutische publieksemoties gericht te kunnen 

oproepen, was het vaak onvermijdelijk om de waarheid of zelfs de waarschijnlijkheid enigszins 

                                                             
1048 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 180, [XV]. 
1049 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 187. 
1050 De Haas, De wetten, 1998, 67-68, Bray, La formation, 1957, 206. 
1051 Uitgaande van dit idee wijzigde het genootschap bijvoorbeeld het handelingsverloop bij zijn 
tegenvertaling Orondates en Statira en ging het daarmee op sommige plaatsen in tegen de meerdelige 
Franse roman die de bron was voor de Franse tragikomedie. In het Franse toneelstuk en de eerste 
Nederlandse vertaling van Blasius zat gewoonweg te veel handeling, aldus Nil, waardoor beide stukken 
haast niet te volgen waren. Om de begrijpelijkheid te bevorderen, de eenheid van handeling toe te passen 
en daardoor de tragedie toegankelijk te maken voor het Amsterdamse publiek, bracht Nil in zijn 
concurrerende vertaling de nodige aanpassingen aan. Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 68-71. 
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bij te stellen. Toevlucht tot de zogenaamde noodzakelijkheid stelde de dichter in staat om 

personages bijvoorbeeld grote hartstochten toe te doen voelen of zelfs nevenhandelingen toe te 

voegen die de plot complexer maakten en de spanning en hartstochten van het publiek 

aanwakkerden. 

Ook Pels gaat in zijn vernederlandste Horatiustraktaat op de waarschijnlijkheid in: 

Wat hy niet voeglyk [passend] af kan schild’ren, laat hij na; 
En weet zo geestig, én zo zonder wedergâ 
’t Waarschynelyk in zyn’ verzieringen te bréngen; 
’t Geen waar is, én verzierd [verzonnen], zo onder één te méngen; 
Dat midden, én begin, nóch einde, én midden niet 
Verscheelen; ’t zy het nooit, óf waarlyk is geschied. 
[…] 
Men wacht’ zich échter iets op een tooneel te bréngen, 

Zo ’t voeglykheid, én schyn van waarheid niet gehéngen.1052 

In dit fragment valt op – evenals bij Meyers definitie van de waarschijnlijkheid – dat Pels 

waarschijnlijkheid aan welvoeglijkheid paart. Wat passend geacht wordt, is volgens Nil 

automatisch ook waarschijnlijk. Ongepast gedrag is onwaarschijnlijk als het geen duidelijke 

functie heeft. In Naauwkeurig onderwys lijken waarschijnlijkheid en welvoeglijkheid dan ook op 

sommige plaatsen als synoniemen te worden gebruikt.1053 

Volgens Van Hamels opvatting uit 1918 was het gereguleerde toneel, dat begon bij Nil, een 

wegbereider voor rationalistische invloeden in de literatuur. Deze zouden de 

waarschijnlijkheidseis op hun beurt een vastere basis hebben gegeven. Het echte rationalisme 

zou naar Van Hamels inzicht echter pas vanaf 1700 de Nederlandse literatuurtheorie 

binnengedrongen zijn, toen men de Franse superioriteit ten opzichte van de klassieken ging 

erkennen.1054 Wel zou het ‘gézondé vérstand’ via Cornéillé al vanaf 1665 langzamérhand ingang 

hebben gevonden in de Nederlandse literatuurpraktijk, maar Racines theorie van de bon sens en 

de raison zouden bij de zeventiende-eeuwse Nederlandse auteurs en literatuurtheoretici op 

onbegrip zijn gestuit, aldus Van Hamel. Echter, rationalistische tendensen zijn in de Nederlandse 

literatuur al eerder te vinden. Hiertoe hoort ook de waarschijnlijkheidseis van Nil. 

Waarschijnlijkheid als grondbeginsel van de toneelpoëtica rijmt met de rationalistische 

denkrichting. Het uitgangspunt van de waarschijnlijkheid bekrachtigde immers het filosofische 

beginsel van de voorspelbaarheid van de natuur door het verstand. 

Waarschijnlijk is datgene wat allereerst mogelijk is en waarvan we bovendien aannemen dat 

het zich in een specifieke situatie voordoet. Als iets mogelijk is, is het bewijsbaar en niet 

weerlegbaar. Iets wat niet kan worden tegengesproken, is in overeenstemming met de 

voorzienigheid Gods (Descartes) of met de natuur/God (Spinoza). Alleen zaken die voldoen aan 

                                                             
1052 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 343-348, 393-394. 
1053 Zié bijvoorbééld dé passagé waarin Nil béschrijft dat hét ‘téégéns dé gévoéglijkhéidt’ strijdt als in één 
bedrijf ‘zoo véél omstandichéédén [sic] vérhandélt [worden] daar alleen wel 24 of meer uuren toe van 
noodén warén’. Aangézién binnén één bédrijf dé absoluté éénhéid van tijd diént té héérsén, is dé 
uitbeelding van te veel handeling omwille van de waarschijnlijkheid niet passend. Nil, Dichtkunstig 
onderzoek, 1670, 68-71. 
1054 Van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 1973, 32-35, 102-103. 
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de natuurwetten zijn begrijpelijk voor het verstand. Een gereguleerd toneelstuk uit de late 

zeventiende eeuw kan in dit verband worden gezien als een volgens de natuurwetten ingerichte 

microkosmos, met andere woorden als een afspiegeling van (een deel van) de ideale wereld in 

het klein.1055 Die microkosmos werd echter niet waargenomen als een échte kopie van de 

waarheid of als weergave van de realiteit. De waarheid is hier namelijk een geïdealiseerde 

waarheid, waarin wenselijk gedrag overeenkomt met waarschijnlijk gedrag.1056 

Onwaarschijnlijkheden zorgen er niet alleen voor dat de emoties die bij het publiek worden 

opgeroepen in kwalitatief en kwantitatief opzicht afnemen, ze schotelen het publiek ook een 

wereld voor die tegen de natuurwetten indruist. 

6.1.1 Versterking van hartstochten via waarschijnlijkheid 

Descartes meende dat we alleen zaken kunnen begeren die we principieel mogelijk achten. We 

voelen hoop wanneer we ervan uitgaan dat onze begeerte vervuld kan worden en vrees als onze 

wens niet vervuld dreigt te worden.1057 Spinoza werkte die idee verder uit. Hij relateert de 

waarschijnlijkheid in zijn Ethica aan de aanwakkering en de intensiteit van affecten, als het gaat 

om de bestrijding van nadelige affecten. Een mentale reactie kan volgens de wijsgeer alleen 

worden bedwongen door een emotie die sterker is dan de eerste en die daaraan is 

tegengesteld.1058 Affecten kunnen met andere woorden alleen met averechtse affecten worden 

bestreden. Daarvoor moet dan wel duidelijk zijn hoe affecten ontstaan en hoe ze gericht kunnen 

worden opgewekt. 

Descartes veronderstelde dat de wil – aangestuurd door het verstand – het lichaam zodanig 

kan controleren dat het al dan niet aan de emoties toegeeft. Alleen het verstand kan beoordelen 

of een zaak en de daaruit voortvloeiende emotie goed zijn of niet, en of de vrije wil moet 

ingrijpen.1059 Maar de wil kan nadelige emoties en dus het welzijn niet beïnvloeden. Want de wil 

heeft alleen macht over het lichaam.1060 Alléén dé zogénaamdé ‘innérlijké aandoéningén’ van dé 

ziél (dé ‘intélléctuélé aandoéningén’) kunnén négatiévé émotiés béhéérsbaar én dé méns 

gelukzalig maken.1061 Deze intellectuele aandoeningen zijn zelf geen affecten, aangezien ze niet 

gebonden zijn aan de animale geesten. Intellectuele aandoeningen zijn bijvoorbeeld 

edelmoedigheid en deugdzame nederigheid.1062 Vooral de edelmoedigheid functioneert als 

remedie tegen de overheersing van de passies.1063 De door en door edelmoedigen erkennen en 

gebruiken de eigen vrije wil, maken zichzelf niet boven- of ondergeschikt aan anderen, zijn 

                                                             
1055 De ideale microkosmos gaat nog een stap verder dan het theatrum mundi-concept, zoals dat door Van 
Stipriaan voor de zeventiende-ééuwsé léttérkundé is béschrévén. Hij béschrijft hét als volgt: ‘Dé wéréld is 
een theater, leven is het spelen van een rol. En omgekeerd: het theater kan ook een verbeelding van de 
wéréld zijn, én één actéur kan één lévén uitbééldén.’ Van Stipriaan, ‘Het theatrum mundi’, 1999, 13. Nils 
toneelstukken beelden niet het leven of de wereld uit, maar het ideale leven en de ideale wereld. 
1056 De Haas, De wetten, 1998, 73. 
1057 Descartes, Passions, part. II, art. 58, 145. 
1058 Spinoza, Ethica, vierde deel, propositie 8. 
1059 Descartes, Passions, part. II, art. 138. 
1060 Descartes, Passions, part. I, art. 45-46. 
1061 Descartes, Passions, part. II, art. 147-148. 
1062 Descartes, Passions, part. III, art. 153, 155. 
1063 Descartes, Passions, part. III, art. 156. 
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steeds beleefd en vriendelijk, hebben hun emoties onder controle en koesteren geen negatieve 

gevoelens jegens anderen.1064 De mate waarin de edelmoedigheid of andere intellectuele 

aandoeningen aanwezig zijn, bepaalt in hoeverre de mens last heeft van nadelige affecten. 

Volgens Spinoza kan de waarschijnlijkheid gemoedsaandoeningen versterken. Over deze 

functie van de waarschijnlijkheid zegt Spinoza in deel vier, stelling twaalf van zijn Ethica dat de 

mens sterker wordt aangedaan door de voorstelling van een niet bestaande, maar 

waarschijnlijke zaak dan door de voorstelling van een niet-bestaande, toevallige of 

onwaarschijnlijke zaak.1065 Hetzelfde geldt uiteraard ook voor ware gebeurtenissen: zij roepen 

als we eraan terugdenken sterkere reacties op dan de abstracte voorstelling van 

onwaarschijnlijke toevalligheden. Waarschijnlijkheid versterkt de menselijke reacties, omdat 

ons voorstellingvermogen zich niet verzet tegen zaken die we mogelijkachten. Dit zorgt ervoor 

dat we met dergelijke zaken rekening houden. Onmogelijk of onwaarschijnlijk geachte zaken 

stuiten daarentegen op verzet in onze verbeelding, wat ertoe leidt dat wij er minder door 

bepaald worden er minder rekening mee houden. Spinoza doelt feitelijk op mogelijke 

gebeurtenissen in de toekomst. Zo vreest een mens gewoonlijk niet door een meteoor te worden 

getroffen, omdat dit vrij onwaarschijnlijk is. De angst voor een meteoor bepaalt dan ook niet het 

denken en handelen van mensen en niemand blijft er uit angst voor thuis. De kans om bij een 

extreme herfststorm door een dakpan of dergelijke te worden geraakt, is vele malen groter. De 

angst of ten minste de mogelijkheid om in die omstandigheid lichamelijk letsel op te lopen, 

weerhoudt mensen er bij weeralarm dan ook van om naar buiten te gaan. Het waarschijnlijke 

heeft dus een veel groter effect op de menselijke gevoelswereld en het handelen dan het 

onwaarschijnlijke. 

Spinoza’s stélling laat zich goéd vérénigén mét Nils hartstochténléér én tonéélthéorié. Zoals 

in hoofdstuk vier is beschreven, dienen toneelstukken sterke emoties bij het publiek op te 

wekken. Dit wordt in Naauwkeurig onderwys herhaaldelijk gesteld.1066 Als we ervan uitgaan dat 

hét génootschap Spinoza’s opvatting ovér hét éfféct van waarschijnlijkhéid volgdé, was dé 

waarschijnlijkheid voor Nil een probaat middel om publieksemoties op te wekken en te 

verhevigen. Affecten dienden bij Nil niet alleen tot vermaak van het publiek en tot ondersteuning 

van de rationele lessen, maar konden er ook gericht voor zorgen dat onwenselijke affecten 

werden gematigd. Daarvoor moesten in sterke mate tegengestelde affecten worden opgeroepen 

die passend en nuttig waren, en die de schadelijke affecten daardoor vanzelf verminderden. De 

                                                             
1064 Descartes, Passions, part. III, art. 156. 
1065 Spinoza, Ethica, viérdé déél, propositié 12: ‘Dé hartstocht tot één zaak, dié wy wétén dat 
tegenwoordiglijk niet wezentlijk is [die niet bestaat], en die wy ons als mogélijk inbééldén, is, als d’andere 
dingen gelijk zijn, krachtiger ingespannen, dan tot de gebeurelijke [toevallige]. Betoging: Voor zo veel als 
wy ons een zaak als gebeurelijk inbeelden, worden wy met geen beelt van een andere zaak aangedaan, die 
dé wézéntlijkhéit van dé zaak stélt […]. Maar in tégéndéél, […] wy bééldén ons sommige dingen in, die der 
zelfder tegenwoordige wezentlijkheit uitsluiten. Doch voor zo veel wy ons inbeelden dat de zaak voor ’t 
aanstaande mogelijk is, voor zo veel beelden wy ons enige dingen in, die de wezentlijkheit van de zaak 
stéllén; […] dat is […] dié dé hoop of vréés voédén; én zo vérré is dé hartstocht tot dé mogélijké zaak 
géwéldigér. Gécitéérd uit Spinoza, ‘Zédékunst’, in: Spinoza, Nagelate schriften, 1677, 198. 
1066 Méyér schrééf bijvoorbééld dat ‘één Toonéélpoéét hartstoghtén moét vérwékkén indé Aanschouwérs’. 
Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 364 [XXX]. 
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intensiteit van de hartstochten was met andere woorden essentieel voor hun werking als 

remedie tegen ongewenste emoties en eigenschappen. Zo ging men ervan uit dat sterke 

blijdschap droefheid kon overwinnen en liefde over haat kon triomferen, mits de hartstocht die 

bevochten werd zwakker was dan haar tegenhanger. 

Het idee dat het denken en het gedrag van mensen beter te beïnvloeden zijn door 

waarschijnlijke zaken dan door dingen die onmogelijk of onwaarschijnlijk lijken, maakt 

toneelstukken die aan de waarschijnlijkheidseis voldoen in didactisch opzicht functioneler voor 

de aanhangers van het utile dulci-ideaal dan toneelstukken met onwaarschijnlijke acties of plots. 

Waarschijnlijke toneelstukken waren volgens dit denkkader steevast stichtelijker van aard dan 

onwaarschijnlijke en toevallige toneelhandelingen. 

6.1.2 Voorbeelden voor aanpassingen omwille van de waarschijnlijkheid 

In de opdracht voorafgaand aan Nils tegenvertaling Spookend weeuwtje uit 1670 staat een 

waslijst aan poëticale criteria die het genootschap in andermans toneelstukken kritisch onder de 

loep wilde nemen.1067 Een van de eerste elementen in dit rijtje is de waarschijnlijkheid, die 

slechts voorafgegaan wordt door de eenheid van handeling, tijd en plaats. Het belang dat Nil aan 

waarschijnlijkheid hechtte spreekt ook uit de eigen toneelkunst en zijn reflectie daarop. Het 

genootschap motiveerde veel wijzigingen in het eigen vertaalwerk uitdrukkelijk met dit 

criterium: het wilde gebeurtenissen en personages waarschijnlijk(er) maken. 

De waarschijnlijkheidseis stoelt op de mimetisch-pragmatische poëticaopvattingen van Nil 

Volentibus Arduum.1068 Zoals eerder beschreven dienden de toneelstukken de natuur, de 

werkelijkheid dus, na te bootsen én het publiek te stichten. De navolging van de natuur in poëzie 

en in het bijzonder in toneelkunst moest overeenstemmen met de harmonie die volgens de 

nieuwe filosofie de werkelijke natuur kenmerkte. Conform de nieuwe filosofische ideeën mocht 

toneelkunst dan ook uitsluitend dingen uitbeelden die, zoals in de werkelijke natuur, met het 

verstand en de zintuigen waargenomen konden worden.1069 Bovennatuurlijke en onlogische 

elementen waren niet toegestaan, met als enige uitzondering mythologische intriges. 

De waarschijnlijkheid had niet alleen betrekking op de inhoud van het toneelstuk, de plot dus, 

maar vormde de basis van bijna alle toneelregels, zoals de eenheden van tijd, plaats en 

handeling, de karakters van de personages en ook het taalgebruik.1070 Anders dan voor de 

                                                             
1067 De aandachtspunten voor de litérairé kritiékén warén vérgrijpén ‘tégén dé Eénhéidt van dé 
Geschiedenis, van Tijdt, en van Plaats; teegen de waarschijnlijkheidt, volkoomenheidt, en 
onovertolligheidt niet alleen der algemeene, maar ook byzondere daaden; teegen de Knoop en 
Ontknooping; teegen de maat der Episodia of Byverdichtselen; teegen de behoorlijkheidt van der 
Persoonazien naamen, rang, getal, en omstandigheeden; teegen de goedheidt, gevoeglijkheidt, gelijkheidt, 
én éénpaarighéidt van hunné zéédén; téégén ’t véréisch van hunné Réédénééringén, stijl van zéggén, én 
trant van Rijm, teegen de reegelen der Taalkonst; teegen de stelling, ten opzicht van plaats en tijdt, ten 
opzicht van de deelen der géschiédénis Protasis, Epitasis, én Katastrophé, dat is, inléiding, lichaam van ’t 
werk, en besluit, en ten opzicht van de deelen des Spels, de Bedrijven, en Tooneelen; teegen de 
voeghlijkheidt der Alleenspraaken en Terzijdenspraaken en teegen veel diergelijke dingen meer, die in 
één Toonéélstuk waar té néémén zijn’. Zie de opdracht bij: Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5v-6r. 
1068 Wiskerke, De waardering, 1995, 64. 
1069 Wiskerke, De waardering, 1995, 21. 
1070 De Haas, De wetten, 1998, 67. 
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imponerende toneelstukken van bijvoorbeeld Jan Vos en Thomas Asselijn was voor de 

gereguleerde toneelstukken van Nil Volentibus Arduum de waarschijnlijkheid het vertrekpunt. 

Dit blijkt niet alleen uit de toneelregels, maar ook uit de toneelstukken zelf. Uit de vertalingen, en 

dan met name de concurrerende vertalingen van het genootschap, komt naar voren hoe hoog het 

genootschap de waarschijnlijkheid aansloeg. Nils vroege toneelpublicaties, bijna uitsluitend 

vertalingen en tegenvertalingen, zijn allemaal onderworpen aan de waarschijnlijkheidseis. Om 

hieraan te voldoen, nam Nil soms zeer veel afstand van de brontekst en de initiaalvertaling. In de 

bijbehorende voorwoorden lichtte Nil dit steeds toe. Ook Pels beschrijft dit procedé in zijn 

Horatiusvervolg Gebruik én misbruik: 

Men geeft Agrippa, én Andromaché alleen 
Voor overzéttingen; die lóf, én anders geen, 
Bégéérén wy, indién ‘ér lóf stéékt in ’t vertaalen, 
Dat wy de laagste prys daar in licht niet behaalen. 
Maar stél daar Orondaat én Statira niet by, 
Nóch ’t Spookend Weeuwtje.1071 

Inderderdaad is in die eerste twee toneelstukken van Nil de handelingsopbouw nauwelijks 

aangepast, al heeft het genootschap bij de tragedie Agrippa de voorgeschiedenis waarschijnlijker 

gemaakt, terwijl de laatste twee stukken, die Pels hier noemt, duidelijk zijn veranderd. Ter 

illustratie zal ik aan de hand van voorbeelden laten zien op welke manier de ingrepen omwille 

van de waarschijnlijkheid plaatsvonden.1072 Mijn voorbeelden betreffen ten eerste aanpassingen 

van de toneelhandeling en ten tweede ingrepen in de karakters van de personages. 

6.1.2.1 Toneelhandeling 

Een van de bekendste eigenschappen van het gereguleerde toneel uit de tweede helft van de 

zeventiende eeuw is de strikte navolging van de drie eenheden van tijd, plaats en handeling. De 

liaison des scènes staat hiermee in verband. De eenheden staan in dienst van de interne logische 

samenhang van toneelstukken en verhogen zodoende de geloofwaardigheid van een stuk. De 

eenheid van handeling houdt in dat het toneelstuk uit één hoofdhandeling bestaat, die zich 

vervolgens causaal en volledig ontvouwt, die daarnaast geen overbodige handelingselementen 

kent en die ten slotte duidelijk wordt afgerond.1073 Dat betekent dat alle vragen van het publiek 

na afloop van het stuk moeten zijn beantwoord. De toneelhandeling moet goed te volgen zijn, 

anders kan het publiek zich niet in de handeling inleven en zich niet met de personages 

identificeren. De begrijpelijkheid van de handeling neemt toe als deze in een kort tijdsbestek 

plaatsvindt, zodat alle relevante acties op het toneel worden vertoond. Een langer tijdsbestek 

kent noodgedwongen meer tijdsprongen, omdat de speeltijd, dat wil zeggen de duur van de 

opvoering, zeer beperkt is. De zogenaamde eenheid van tijd dient die tijdsprongen te 

                                                             
1071 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1615-1620. 
1072 Voor meer voorbeelden verwijs ik de lezer naar de inhoudssamenvattingen in § 9. 
1073 In de hoofdstukken [IX] tot en met [XIV] behandelt Nil de toneelhandeling. Aan de eenheid van 
handeling zijn vooral de hoofdstukken [IX] (‘Van de Eenheidt der Geschiedenisse’, door Willem Blaeu) en 
[XII] (‘Vande Volkoomenheid der Geschiedenisse in een Tooneelspel’, door Andries Pels) gewijd. Beide 
hoofdstukken gaan voornamelijk terug op Aristoteles, Horatius en Corneille. Zie de toelichting van 
Harmsen in: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 105-124, 156-161. 
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voorkomen.1074 Deze eenheid bepaalt dat de gespeelde tijd nooit langer dan één etmaal beloopt. 

Idealiter komen speeltijd en gespeelde tijd in de gereguleerde stukken overeen. Als de tijd 

waarin zich de toneelhandeling voltrekt overeenkomt met de reële tijd waarin het publiek naar 

het spel kijkt, is de realiteitsillusie groter dan wanneer de vertelde tijd bijvoorbeeld drie weken 

beslaat, terwijl de opvoering van het toneelstuk maximaal drie uur duurt. Door speeltijd en 

gespeelde tijd zoveel mogelijk gelijk te trekken, worden tijdsprongen voorkomen. Hierdoor 

groeit bij het publiek het gevoel van directheid van de handeling: het vertoonde lijkt zich 

daadwerkelijk te voltrekken. Het fictionele karakter van de toneelhandeling kan op die manier 

worden afgezwakt. Bij Nils kluchten, die steeds maar uit één bedrijf bestaan, was de speeltijd 

gelijk aan de gespeelde tijd. Binnen één bedrijf zorgt de liaison des scènes voor de strikte eenheid 

van tijd. De overgang tussen de scènes werd doorgaans gekenmerkt door de opkomst of afgang 

van één of meer personages. De regel van de liaison des scènes schreef voor dat tussen de scènes 

door, steeds minstens één personage op de bühne aanwezig moest blijven.1075 Tussen scènes 

hoorde dus geen tijd te verstrijken, terwijl dit tussen bedrijven wel mogelijk was. Op die manier 

werd ook de strikte eenheid van plaats binnen een bedrijf gewaarborgd. Bij de overige 

toneelgenres kon de plaats van bedrijf tot bedrijf enigszins veranderen. De bondige en in tijd 

sterk begrensde toneelhandeling begunstigde de eenheid van plaats of zorgde ten minste voor 

een relatieve eenheid van plaats. Zo konden de bedrijven in verschillende kamers plaatsvinden 

of in verschillende gebouwen van dezelfde stad, maar niet in ver van elkaar gelegen steden of 

landen. Het overbruggen van grote afstanden in korte tijd was immers onmogelijk of in elk geval 

onwaarschijnlijk. 

Nil Volentibus Arduum paste in alle toneelstukken die het in zijn beginjaren publiceerde en 

die op anderstalige bronnen teruggingen, de handeling waar nodig zodanig aan dat de stukken 

aan de eis van de drie eenheden voldeden. Zo legde Nil voorafgaand aan alle komische stukken 

consequent verantwoording af over de handelingsplaats en het begin- en eindpunt van de 

gespeelde tijd.1076 Bij de initiaalvertalingen is die informatie niet altijd te vinden.1077 In de 

                                                             
1074 Lingelbach behandelt in hoofdstuk XX kort de eenheid van tijd en plaats (‘Vande Plaats, en vande Tijd’). 
Daarbij legt hij vooral uit hoe die eenheden worden bereikt zonder nader in te gaan op hun relevantie en 
functie voor het toneel. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 245-246 [XX]. Ook Pels gaat in Gebruik én misbruik 
op een vergelijkbare manier in op dézé twéé éénhédén: ‘Dan vólgén dé Eénhéid van dé Tyd, én van dé 
Stéê; / En de ééne, én de andere in ’t natuurlyk zo te dwingen, / Dat zy niet al te lang, nóch al te vérre en 
springen. / Want, schoon een Spél geen vier én twintig uuren speelt, / Nóch dat juist uw tooneel geen 
heele stad verbeeldt; / Ja zelfs al speelt het in een straat maar, óf een’ kamér, / En in viér uurén, ’t is den 
kénn’rén aangénaamér.’ Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1328-1334. 
1075 Over de strikte eenheid van tijd in een bedrijf zie Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 246 [XX]. Pels 
verwoordde in het tractaat Gebruik en misbruik dé régél van dé vérbondén scènés als volgt: ‘Léér voordérs, 
Dichter, dat ge uw Spél zo moet verdeelen / In vyf Bedrijven, dat geen gaaping uw' Tooneelen / Van één 
schéidé, én aldus maakté één Bédryf tót twé.’ Péls, Schénkévéld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1325-
1327. 
1076 Nil verantwoordt de eenheid van tijd en plaats expliciet bij de vier blijspelen. Aan de komedie Gelyke 
tweelingen gaat dé opmérking vooraf: ‘Hét Toonéél is t’Amstérdam, in ’t Joodén quartiér, by ’t Lazarushuis. 
Hét spél bégint één uur voor, én éindigt viér uurén na dé middag.’ Dé géspééldé tijd bédroég dus vijf uur. 
Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 247. Spookend weeuwtje: ‘Hét Toonéél is in ’s Graavénhaagé, in ’t 
huis van Ferdinand, in de kamer van Luidewijk; béhalvén in ’t viérdé Bédrijf, dat in dé Kamér van Jakoba 
spéélt. Hét Spél bégint omtrént té zéévén uurén ’s avondts, én éindight tusschén één én twéé uurén na 
middérnacht.’ Dé géspééldé tijd béslaat hiér zévén uur, Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 8v [zonder 
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bronteksten is doorgaans alleen de plaats van de handeling vermeld en wordt niets gezegd over 

de tijdsduur. Opvallend genoeg ontbreekt de concrete tijdsaanduiding voorafgaand aan het 

toneelstuk niet alleen bij vroege tragedies van Nil (Agrippa, Andromaché en Orondates en 

Statira), maar ook bij Dé Graéffs én Blasius’ initiaalvértalingén (Agrippa en Oroondate en 

Statira), terwijl de plaats van handeling wel is benoemd. Algemeen kan worden gesteld dat de 

plaatsaanduidingen in de concurrerende vertalingen concreter zijn dan in de bronteksten en 

eerste vertalingen, al gold natuurlijk ook voor Nils tragedies dat de handeling niet langer dan 

een etmaal mocht duren. 

Om de handelingseenheid te bereiken, werden overtollige nevenhandelingen en personages 

geschrapt of gewijzigd. Wat dit voor de personages betekende zal later worden besproken. Eerst 

zal ik me richten op de consequenties voor de handeling. Door personages weg te laten, maakte 

Nil het handelingsverloop vloeiender. Als eerste voorbeeld nemen we de tragedie Orondates en 

Statira. Nil paste de intrige van dit stuk aan door Kassander, één van de handelingsdragers, te 

schrappen. Dit had directe gevolgen voor de toneelhandeling, want ook de nevenhandeling over 

zijn liefde voor koningin Roxane en over zijn machtsbelustheid vielen nu weg.1078 De voor de 

intrige relevante handelingen van Kassander werden naar andere personages overgeheveld. 

Deze drastische ingreep kwam voort uit de complexiteit van de toneelhandeling die Jean 

Magnon, de auteur van de Franse tragikomedie, uit de meerdelige roman Cassandre had 

gétrokkén. Dézé afwijking van hét békéndé is één voorbééld van dé ‘noodzakélijkhéid’ om hét 

stuk voor het publiek begrijpelijk(er) en zodoende behaaglijker en leerzamer te maken. De 

Franse versie kent zo veel gebeurtenissen en verwikkelingen die het onwaarschijnlijk maken dat 

alles binnen één dag plaatsvindt en waardoor het stuk hier en daar moeilijk te volgen is. 

Bovéndién gaat hét hiér om één ‘ingéwikkéldé géschiédénis’, aldus Nil.1079 Daarmee duidde het 

genootschap intriges aan die in medias res begonnen, dat wil zeggen dat er al veel zaken aan de 

                                                                                                                                                                                              
paginering]. Gierige Geeraardt: ‘Hét Toonéél is t’Amstérdam, in én omtrént dé Huizén van Léonoré, én 
Geeraardt, die in de zelfde buurte staan. Het Spel begint omtrent ten achten voor, en eindigt omtrent ten 
drié uurén na dén middag.’ Géspééldé tijd: zeven uur. Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 4v [zonder paginering]. 
Fielebout: Het Blyspél speelt in de Diemermeer, omtrént, én op de Hófstéê van Rykert, én in de zélfde tyd, 
daar hét in vértoond wordt.’ Nil, Fielebout, 1680, 4v [zonder paginering]. De plaats- en tijdsaanduiding 
voorafgaand aan de drie kluchten van Nil is minder expliciet. Aangezien de gespeelde tijd bij de kluchten 
precies overeenkwam met de speeltijd, repte het genootschap niet over de tijdsduur. Voorafgaand aan de 
kluchten ontbreekt de vermelding van een concrete geografische plaats waar het stuk zich afspeelt, zoals 
dit bij de blij- en treurspelen wel gebruikelijk was. De plaats blijkt echter wel uit de toneeltekst zelf. Zo 
zegt Hendrik in de klucht Wanhébbelyke liefde ‘’t géld is de leus hiér in Amstérdam’. Nil, Wanhébbelyke 
liefde, 1678, 8. Vóór de drie kluchten wordt telkens aangegeven in of rond welk huis de handeling zich 
voltrékt: ‘Hét Toonéél is één Kamér, in ’t Huis van Dibbérig’, Nil, Vrijer in de kist, 1678, 4 [zonder 
paginering]; ‘Hét Toonéél is voor hét huis van Gértruidij’, Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 4 (zonder 
paginéring) én ‘Hét Toonéél in [sic] één’ Kamér in hét huis van Govérd’, Nil, Bekeerde alchimist, 1680, 4v 
(zonder paginering). 
1077 Zo ontbreekt bij Soolmans blijspel Gedwongen doctor de plaatsaanduiding. Ook geven maar drie 
initiaalvertalingen expliciet de tijdsduur aan, te weten Nacht-spookende joffer van Adriaan Peys, Dubbel en 
enkkel van Joan Blasius en Malle wedding eveneens van Blasius. 
1078 Nil zegt expliciet: ‘[a]llé de andere plaatsen daar Kassander op het Tooneel komt, hebben wy 
achtergelaaten, als slechts uit de Roman zijnde, en geen werkelijkheydt inbrengende, noch iets tot de 
ontknooping doéndé’. Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 70. 
1079 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 68. 
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toneelhandeling voorafgingen die essentieel zijn voor het begrip van het stuk.1080 Deze 

voorgeschiedenis moest op een begrijpelijke wijze aan het publiek worden gepresenteerd, 

het welke de Fransche Dichter niet nagekoomen heeft, en alzo gemaakt, dat zijn stuk aan die geene, 
die de Roman niet géléézén hébbén, of wién zé niét vérsch in ’t géhéugén light, onverstaanlijk is.1081 

Niet alleen de Franse toneelauteur, maar ook de vertaler van de eerste Nederlandse versie, Joan 

Blasius, had met deze taak geen rekening gehouden, waardoor ook zijn stuk moeilijk te volgen is. 

Nil komt tot hét oordéél dat zowél hét Fransé stuk als dé vértaling van Blasius ‘op véélé plaatsén 

[…] zéér duistér, én onvérstaanlijk’ zijn. Ook bévattén dé tékstén dingén ‘dié ovértolligh zijn, én 

niet tot de knoop of ontknooping van hét stuk diénén’.1082 Om dit te veranderen, of met Nils 

woordén zo goéd mogélijk té ‘vérbéétérén’, dundé hét génootschap hét tonéélstuk béhoorlijk uit 

en verantwoordde het zijn ingrepen in het bijgevoegde Dichtkunstigh onderzoek.1083 

Het bodeverhaal uit de eerste scène van het vijfde achtte Nil onwaarschijnlijk, omdat 

boodschapper Perdikkas gezien de omstandigheden niet op de hoogte kon zijn van de stand van 

zaken. In de tegenvertaling loste Nil dit probleem op door de achterliggende handeling rond 

Seleukus aan te passen en Perdikkas van de nodige achtergrondkennis te voorzien: 

Pérdikkas […] éévén uit dé storm kooméndé, daar dé Vyandt in afgéslagén was, kon van Séléukus 
niet boodschappen, noch hy zo kort daar op [Seleukus] volgen; omdat de Vyandt eerst van den 
muur moeste af trekken, Orondates gevankenis weeten, den krijgsraadt spannen, en eindelijk 
bésluitén Séléukus voor hém té wissélén; dié dan uit hét Léégér éérst in dé Stadt én éindélijk in ’t 
Paléis voor Roxané kondé vérschijnén. Wy hébbén dit […] vérholpén, mét […] in ’t laatsté Toonéél 
daar by te voegen, dat Seleukus in de zelve [veldslag] gevange was, en misschien van de Vyanden 
voor Orondatés zoudé aangébodén wordén; én voorts in ’t twéédé én viérdé Tonéél van ons twéédé 

Bedrijf, Perdikkas de tijding te laaten brengen, dat Seleukus op weg was.1084 

Nil heeft ook de voorgeschiedenis van het blijspel Gelyke tweelingen uit 1670 aangepast aan de 

waarschijnlijkheidsnood. Dit toneelstuk vertelt over de algehele verwarring die ontstaat nadat 

tweelingbroers die elkaar lang geleden uit het oog zijn verloren onverwacht in dezelfde stad 

verblijven. Om geloofwaardig te maken dat de ene broer steeds voor de andere wordt aangezien 

en andersom moeten de broers dezelfde kleding dragen. Dit kan onmogelijk per toeval gebeuren 

en dient volgens Nil dan ook te worden verantwoord: 

Eindelijk maaken wy mede gewagh van de gelijkheidt der kleederen van beide de Quirijnen [de 
tweeling], om die twijffeling weg te neemen, die Plautus niet aanroert, hoeze eveneens op eene tijt 
gekleedt konnen zijn, ’t géén mén, na hét ondérwijs dér Toonéélkundigén, niét aan ’t géval moét 
stellen [aan het toeval overlaten] zonder het zelve aan te wijzen, te meêr dewijl hier de glijkheidt 
van leest en weezen vreemt genoeg van den aanschouwer en leezer wort geoordeelt.1085 

                                                             
1080 Lingelbach heeft aan de ingewikkelde en eenvoudige geschiedenis een hoofdstuk gewijd: Nil, 
Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 167-168 [XIII]. 
1081 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 68. 
1082 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 69. 
1083 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 69-70. Voor meer informatie over de ingrepen in deze tragedie en 
een vergelijking met de initiaalvertaling van Joan Blasius zie Holzhéy, ‘Eén zéér élléndigé ovérzétting’, 
2005. 
1084 Nil, Dichtkunstig onderzoek, 1670, 70-71. 
1085 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 244. 
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Afb. 25 en 26 Twee schetsen voor de titelprent van Nils komedie Gelyke tweelingen .  Het linker ontwerp is gemaakt door Romeyn de 

Hooghe. De vervaardiger van het rechter ontwerp is niet bekend ( SBH:  127 B 4).  
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Nil bedacht dat de in Amsterdam woonachtige broer luttele dagen eerder een pak heeft laten 

verkopen. De knecht van de andere broer, die na omzwervingen over de hele wereld samen met 

zijn heer in Amsterdam is aangekomen, heeft op diens verzoek een voordelig, tweedehands pak 

aangeschaft. Het toeval wil dat dit het pak van de andere broer betreft.1086 

Het gebruik van kunst- en vliegwerk werd eveneens zo goed mogelijk met waarschijnlijkheid 

in overeenstemming gebracht. Zo mochten toneelmachines alleen worden ingezet als ze 

functioneel waren, en slechts voor mythologische stof met personages die over bovennatuurlijke 

of bovenmenselijke krachten beschikten.1087 Omdat de bovennatuurlijkheden uit de mythologie 

als zodanig bekend zijn, gaat er geen kijkplezier verloren wegens onmogelijkheid of 

onwaarschijnlijkheid, aldus Nil. Bij historische of oorspronkelijke théma’s daarentegen komt de 

waarschijnlijkheid in het geding wanneer er bovennatuurlijke zaken worden vertoond.1088 Zelf 

gebruikte Nil in de vroege toneelstukken geen machines. In het vertaalde zinnespel Tieranny van 

Eigenbaat werd het personage Arglistigheid, dat in de Italiaanse brontekst nog een tovenares 

was, omwille van de waarschijnlijkheid en de heersende literaire conventies van alle 

bovennatuurlijke krachten ontdaan. Dat had tot gevolg dat Arglistigheid het personage Bedrog 

niet zoals in de Italiaanse bron kon omtoveren tot Gemeenebest. In plaats daarvan verkleedt 

Bedrog zich eenvoudigweg als Gemeenebest.1089 

De meeste ingrepen die op de waarschijnlijkheidseis berustten, werden niet nader 

becommentarieerd en verantwoord. Toch springen ze duidelijk in het oog wanneer we de 

bronteksten en de eerste Nederlandse vertalingen met de (tegen)vertalingen van Nil vergelijken. 

Regelmatig voegde Nil verklarende zinnen toe die acties begrijpelijker en waarschijnlijker 

moesten maken dan ze in de brontekst en de eerste vertaling waren. Het handelingsverloop van 

de tegenvertalingen bevat veel minder toevalligheden dan de eerdere versies, doordat 

bijvoorbeeld de voorgeschiedenis is aangepast. Als er iets ongewoons gebeurt, is dat zodanig 

ingebed dat de gebeurtenis mogelijk en vaak zelfs te voorzien wordt. In Nils toneelstukken 

worden doorgaans eerst plannen gesmeed voordat er actie wordt ondernomen. Het publiek is zo 

op de hoogte van de plannen voordat deze worden uitgevoerd. De afzonderlijke onderdelen van 

de toneelhandeling vloeien daardoor logisch uit elkaar voort en zijn voorspelbaarder dan in de 

voorgaande versies. 

                                                             
1086 Voor meer aanpassingen omwille van de waarschijnlijkheid zie de inleiding van Harmsen in Nil, 
Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985 93-98. 
1087 Dé zogénaamdé ‘konstwérkén’ achtté Nil ‘alléén békwaam tot dé Géschiédenissen welke gehaalt 
wordén uit dé fabulén dér Oudén’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 423 [XXXVIII]. 
1088 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 423 [XXXVIII]. 
1089 ‘[…] dé Italiaan [voért] Arglistighéid in, als ééné tovénaarstér, dié Bédróg in dé schyn [gédaanté] van 
Gemeenebest hérschépt, het wélk men hier om de onwaarschynlykheid gemyd heeft; door dien de 
tovérijén hédéndaagsch zo wél uit dé Toonéélspélén, als uit dé romans gébannén zyn.’ Nil, Holzhéy, Van 
der Haven, Tieranny, 2008, 67, r. 121-125. 
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6.1.2.2 Personages 

6.1.2.2.1 SOORTEN EN AANTAL PERSONAGES 

Nil wijdt zich in Naauwkeurig onderwys uitvoerig aan de toneelpersonages: hun karakterisering, 

hun optreden, hun aantal en hun namen. Ysbrand Vincent verdeelt de figuren in drie klassen 

(‘rangén’) naar gélang hun bélang voor dé intrigé.1090 Personages van de eerste rang zijn de 

hoofdpersonen, dat wil zéggén ‘pérsoonén dié dé Géschiédénis op ’t hoogsté raakt, […] om wiéns 

willé allés woélt, én in béézichéid is, wat ‘ér vértoondt wordt’. Tot dé twéédé rang béhorén 

personages die wel van belang zijn voor de intrige, maar deze slechts gedeeltelijk bepalen. In de 

woordén van Vincént zijn hét dé pérsonagés ‘dié zoo grootté ééné aangéléégénthéid, maar 

échtér één gédéélté indé voornaamsté actié of wérk van’t Spél hébbén’. Dé dérdé groép 

personages beïnvloedt de toneelhandeling niet of slechts in zeer geringe mate. Vincent noemt 

hén ‘bypérsoonaadjén’. Op pérsonagés zondér tékst gaat hij niét in. 

Nil paste het aantal personages in zijn vertalingen regelmatig aan. Dat deden de vertalers van 

de initiaalvertalingen eveneens.1091 Hier lagen praktische motieven aan ten grondslag en in het 

geval van Nil was de gereguleerde toneelpoëtica leidend. Door toevoeging of weglating van 

personages probeerde Nil, zoals gezegd, de tegenvertalingen in overeenstemming met de 

(poëticale) regels waarschijnlijker, duidelijker en ondubbelzinniger te maken dan de 

bronteksten en de initiaalvertalingen. Een veelheid aan personages verhoogt weliswaar de 

visuele aantrekkelijkheid, zegt Willem Blaeu in Naauwkeurig onderwys, maar het zorgt ook voor 

onduidelijkheid en verwarring bij het publiek.1092 Blaeu ziet dan ook liever weinig personages 

dan te veel. Als er weinig handelingsdragers zijn, vermindert dat slechts de aantrekkelijkheid 

van een toneelstuk; een te groot aantal personages heeft echter negatieve gevolgen voor de 

helderheid en de boodschap van een stuk. Begrijpelijkheid en moraal sloeg het genootschap dus 

hoger aan dan esthetische overwegingen. Voor de tragedie schrijft Blaeu een maximum van acht 

à negen personages voor, inclusief alle nevenfiguren. Voor het komische toneel hanteert hij 

mindér strikté régéls, hoéwél hij ook hiér waarschuwt voor dé introductié van ‘onnoodigé of 

ovértolligé’ pérsonagés én één ovérmatigé ‘véélhéidt’. Wat dit in dé praktijk bétéként, blijkt 

bijvoorbeeld uit de hervertaalde komedie Spookend weeuwtje. Hierin heeft Nil één 

hoofdpersonage weggelaten.1093 Het gaat hierbij om één van twee broers van de jonge weduwe. 

Omdat zijn optreden niet functioneel is voor de constructie en de ontknoping van de handeling 

en het dus de handelingseenheid doorbreekt, heeft Nil dit personage in de tegenvertaling 

geschrapt. In het voorwoord legt het genootschap deze ingreep als volgt uit: 

In’t gétal dér Toonélistén héft dé Fransman ook gézondigt. Want daar is ovértolligh één Broédér 

van Licidas, dié één voornaam Pérsoonazié is […].1094 

                                                             
1090 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 193 [XV]. 
1091 Voor de aanpassingen in Nederlandse toneelvertalingen van Joan Blasius zie Elissen, Un aspect, 1976, 
75-79, 100-102. 
1092 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 204, [XVI]. 
1093 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5r. 
1094 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5r. 
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In feite tréédt dé ‘ovértolligé’ broér énkél én alléén als vriénd van dé gast op. In dé vértaling van 

Nil is de vriendschap toevertrouwd aan de andere broer, die dus in Nils tegenvertaling de enige 

broér van dé ‘spokéndé’ wéduwé is. 

Naast weglating van handelingselementen of personages voegde Nil soms juist extra 

personages toe om de handeling waarschijnlijker te maken. Zo zijn in dezelfde komedie maar 

liefst vijf nevenpersonages toegevoegd, te weten een kamenier, een keukenmeid, twee lakeien en 

een timmerman (zie bijlage). Laatstgenoemde treedt op in de eerste scène van het eerste bedrijf. 

Hij heeft dan net, in opdracht van Jakoba, een geheime onzichtbare deur in de logeerkamer van 

logé Luidewijk aangebracht en Jakoba vraagt de timmerman om die te voorzien van een 

kijkgaatje. De deur is voor het stuk van cruciaal belang: Jakoba betreedt via deze doorgang 

meerdere keren ongemerkt de kamer van de logé. In de eerste Nederlandse vertaling is de 

geheime toegang al aanwezig, maar weet vreemd genoeg alleen de kamenier ervan. Deze 

toevalligheid heeft Nil weggenomen door een extra scène toe te voegen waarin de plaatsing van 

de deur besproken wordt. Om de volgende handelingen geloofwaardiger te maken, is er dus een 

kijkgaatje toegevoegd, waardoor Jakoba van buitenaf in de gaten kan houden wat zich in de 

kamer afspeelt en wanneer ze die het beste ongezien kan betreden. Dit alles ontbreekt in de 

brontekst en in de eerste vertaling. 

Nil schrapte of creëerde niet alleen personages, ook liet het genootschap sommige 

handelingsdragers zo’n transformatié ondérgaan dat ér nauwélijks nog van hétzélfdé pérsonagé 

sprake is. Zo heeft nicht Lucinde uit de brontekst en de Peysvertaling bij Nil plaatsgemaakt voor 

tante Sofia. Zij is net als haar tegenhangers uit de eerdere versies een vertrouwde van het 

vrouwelijke hoofdpersonage, maar haar positie en karakter zijn volledig anders. De jonge en 

naïeve bakvis Lucia is bij Nil in een wijze chaperonne veranderd, die er met haar redelijkheid 

voor moet zorgen dat het verliefde hoofdpersonage op het rechte pad blijft.1095 Nil 

beargumenteert zijn ingreep in het voorwoord door de missers uit de brontekst en de tamelijk 

serviel vertaalde initiaalvertaling van Peys aan de kaak te stellen: 

In ’t gétal dér Toonélistén hééft dé Fransman ook gézondigt. Want daar is overtolligh een Broeder 
van Licidas, die een voornaam Persoonazie [hoofdpersonage, TH] is, en twee knechten; als ook 
Lucinde, een Nicht van Angelique, welke alle niet nootwendigs tot de uitwerking der geschiedenis 
te weege brengen. Het welk het onze ook zoude doen, ten waare wy Sofia ingevoert hadden, die 
eene ernstachtige Weeduwe, en Moey [tante, TH] van Ferdinand en Jakoba zijnde, het oog op alle 
Jakobas handel moghte hebben, en namaals een vernoegend getuigenis dies aangaande geeven 
[…].1096 

Ook in de komedie Gelyke tweelingen trachtte Nil de waarschijnlijkheid en begrijpelijkheid te 

vergroten door schipper Kees Koenen op te voeren. Hij fungeert als klankbord voor alle 

achtergrondinformatie, zodat het publiek hier op een natuurlijke manier kennis van kan nemen. 

Zijn voornaamste functie in het stuk bestaat er echter uit dat hij de slaaf (initiaalvertaling) of de 

knecht (hervertaling) van één van de broers helpt bij de bevrijding van zijn gewaande heer. Vier 

mannen proberen deze laatste namelijk te ontvoeren. Zowel in de bron van Plautus als in de 

                                                             
1095 Over de het personage Sofia volgt later meer. 
1096 Opdracht in: Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *5r. 



- 274 - 

 

Blasiusvertaling jaagt de slaaf/knecht het viertal in zijn eentje weg. In de tegenvertaling krijgt hij 

hulp van schipper Kees Koenen en een ander personage. Met zijn drieën weten ze de vier 

aanvallers te verslaan, wat de geloofwaardigheid verhoogt. 

6.1.2.2.2 DECORUM 

De dosering van de personages was niet het enige wat de waarschijnlijkheid niet in de weg 

mocht staan; ook het optreden en de manier van praten van de figuren dienden aan te sluiten bij 

hun sociale rang. Dat had tot gevolg dat het taalgebruik en de diepgang van de redeneringen in 

komische stukken verschilden van die in ernstig toneel.1097 Dat speelde zich immers in de 

hoogste kringen af, bijvoorbeeld onder vorsten of zelfs onder goden uit de klassieke mythologie. 

In komedies en kluchten bestonden de handelingsdragers doorgaans uit boeren, dienstboden, 

burgers en soms ook uit de lage adel. Ook sekse en leeftijd van de personages hadden hun 

weerslag op gedrag en taalgebruik. Taal en gedrag dienden rang, karakter en ervaring te 

weerspiegelen, anders lag het gevaar van onwaarschijnlijkheid op de loer.1098 Een koning die 

praatte als een boer en een dienstmaagd die redeneerde als Antigone of zich verheven gedroeg, 

vielen buiten de verwachtingshorizon en werden dus als ongeloofwaardig afgedaan. Deze aan de 

waarschijnlijkheid gebonden gepastheid of bienséance is kenmerkend voor het gereguleerde 

toneel uit Frankrijk en voor de toneelstukken van Nil. Het genootschap achtte ook barokke 

personages onwaarschijnlijk en dus onwenselijk. Deze kenmerkten zich namelijk door een 

veelheid aan emoties, ideeën en handelingen die aan elkaar tegenstrijdig konden zijn. Om de 

personages van een passend karakter te voorzien moest Nil bij de vertaling van vroege 

toneelstukken regelmatig ingrijpen in de karaktertekening van de personages. 

Een goed voorbeeld hiervan vormen de personages in Nils tegenvertaling Spookend weeuwtje 

(1670) op basis van Adriaan Peys’ vertaling Nacht-spookende joffer (1670) en de Franse 

brontekst L’esprit folet (ca. 1639) van Antoiné lé Métél d’Ouvillé. In allé drié dé vérsiés gaat hét 

om een jonge weduwe dan wel een jonge vrouw die vlak vóór haar huwelijk haar aanstaande 

heeft verloren en nu bij haar broer(s) woont. Zij wordt verliefd op een vriend van haar broer die 

bij hen thuis komt logeren. Ze betreedt de kamer van de logé door een geheime deur en sticht 

daar veel verwarring door haar plotselinge verschijnen en de liefdesbrieven die ze achterlaat. In 

dé Fransé brontékst én in Péys’ initiaalvértaling héét dé jongé vrouw in kwestie Angelique 

respectievelijk Angelica en heeft ze twee broers, te weten Licidas/Lycidas en Lizandre/Lisander. 

In de tegenvertaling van Nil heet de jonge weduwe Jakoba en heeft ze slechts één broer, die 

Ferdinand heet. 

Als we Lycidas uit de eerste Nederlandse vertaling vergelijken met Ferdinand uit Nils 

concurrerende vertaling valt op dat de twee qua karakter sterk van elkaar verschillen, ondanks 

hét féit dat zé téruggaan op hétzélfdé pérsonagé uit dé Fransé brontékst. Lycidas is in Péys’ 

                                                             
1097 Voor de decorumregels in de vroegmoderne Nederlandse literatuurtheorie zie Jansen, Decorum, 2001. 
Voor de definitie van dit begrip zie Jansen, Decorum, 2001, 17-36. 
1098 ‘Onbétamélijk gédrag is onwaarschijnlijk. Aangézién véél décorumrégéls vooral wénsélijké 
gedragsmogelijkheden beschrijven, komt het erop neer dat wenselijk gedrag als waarschijnlijk gedrag 
voorgéstéld wordt.’ Dé Haas, De wetten, 1998, 73. 
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vertaling onstuimig, hartstochtelijk en als broer een despoot die alleen in zijn eigen waarheid 

gelooft. Nil heeft Ferdinand bewerkt tot een welgemanierd en heel wat evenwichtiger personage 

dat opénstaat voor kritiék. Wé lérén Lycidas diréct in hét bégin van Péys’ initiaalvertaling 

kennen als een gepassioneerd man. Hij achtervolgt een jonge, vermomde vrouw die hij in de 

Schouwburg heeft opgemerkt. Wat Lycidas niet weet, is dat zij zijn zus Angelica is, die tegen de 

wil van haar broers alleen een uitje heeft ondernomen. Angelica, die haar broer heeft herkend, 

vlucht om ontmaskering te voorkomen. Twee vreemdelingen wie ze om hulp vraagt, proberen 

haar achtervolger tegen te houden. Dat maakt Lycidas zo boos dat hij tegen de een verbaal en 

fysiek tekeergaat en met de ander een duel begint.1099 Lycidas is zich van zijn onbeheerstheid 

bewust, zoals blijkt uit meerdere introspectieve opmerkingen. Wanneer hij beseft dat de 

vreemdeling met wie hij een gevecht is aangegaan Florestijn, de hartsvriend van zijn broer 

Lisander is, smeekt hij: 

Ach broeder wilt vergeven 
Mijn los oploopénthéyt [ongérémdé driftigé uitbarsting], ick bén niét waért té lévén’.1100 

Ook als Lycidas het hele voorval later aan zijn zus Angelica vertelt, benoemt hij zijn woede-

uitbarsting: ‘ick raéckté voort in gramschap, héb dé hant / Géslagén aén’t rapiér’.1101 Als hij aan 

het einde van het stuk oneervol mannenbezoek in de kamer van zijn zus vermoedt, krijgt hij 

opniéuw één driftbui én roépt hij: ‘O hémél! hoé zal ick mijn rasérny bétémmén.’1102 Lycidas 

raakt buiten zichzelf en wil Angelica neersteken wanneer die bekent logé en huisvriend 

Florestijn avances te hebben gemaakt.1103 Lycidas heeft niet alleen nauwelijks controle over zijn 

woeduitbarstingen; ook gedraagt hij zich erg autoritair ten opzichte van zijn zus Angelica. Hij 

sluit haar immers op; ze voelt zich een gevangene. Angelica beklaagt zich als volgt over haar 

situatie: 

Kan iémant […] méér ongénaé géschién, 
Als my rampsaél’gé, dié van ydér bén vérstootén, 
En in het diepste van het huys sit opgeslooten? 
Wat port mijn broeders my soo streng te kluystren?1104 

De impulsiviteit en onbestendigheid van Lycidas blijken voorts uit zijn grillige 

gemoedstoestanden en zijn grote interesse in vrouwen die snel in verliefdheid omslaat. Zo is hij 

                                                             
1099 ‘LICIDAS Ick wil, en salse kennen / Eer sy langs dese straet den omkeer my ontvlucht, / En vragen haer 
dé réên, waérom sy my… […] / CARILLE Ick bidt vérschoont my, dat ick u val… / LICIDAS Wat sal’t wésén? / 
CARILLE Soo moéy’lijck, éy, wilt my dit opschrift toch ééns lésen / En seggen toch aen wien dien brief moet 
sijn bestelt. / LICIDAS Van hiér vérvloéckté béést… / FLORESTIJN Mijn Heer, dat is gewelt, / Het is mijn 
diénaér, én als gy hém komt té hoonén / Soo hoont ghy my… […] / LICIDAS Mijn Heer, naer dat ick sie, gy 
speelt wel sterck den vromen. / Met woorden evenwel soo recht men weynigh uyt. / FLORESTIJN Dat’s 
seker. / LICIDAS Laét ons dan maér komén tot bésluyt.’ Er volgt één duél. Peys, Nacht-spookende joffer, 
1670, 7. Pas enkele scènes later, in het zesde toneel, wordt duidelijk dat Licidas zo onbeheerst reageerde, 
omdat hij begreep dat de twee vreemdelingen hem wilden tegenhouden. 
1100 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 8. 
1101 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 12. 
1102 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 57. 
1103 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 63. 
1104 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 10. 
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in het eerste bedrijf helemaal in de ban van de jonge vrouw uit de Schouwburg. Tegelijkertijd 

voélt hij zich doodongélukkig, omdat zij hém mijdt: ‘Haér schoonhéyt brogt m’in vréugt, haér 

afkéér in éllént’.1105 Een vergelijkbaar ambivalent gevoel heeft hij als hij te horen krijgt dat de 

vreemdeling met wie hij heeft geduelleerd de boezemvriend van zijn broer is. Lycidas blijkt bij 

het gevecht de hand van deze boezemvriend te hebben verwond. Terwijl de geblesseerde 

Florestijn geen ophef over zijn verwonding maakt, is Lycidas helemaal van streek over de 

gevolgen van zijn drift. Hierin verschilt hij overigens van de Licidas uit de Franse brontekst. De 

onbeheerste woede van de Nederlandse Lycidas slaat plotseling om in flinke wroeging. Lycidas 

roépt: ‘Rampsaligh ongéval! ick staé vérstélt van sin’ én véroordéélt zichzélf voor zijn gédrag: ‘Fy 

réuckéloosén arm! dié sulck één daét béstont’.1106 Eén vers later verkeert hij echter alweer in een 

heel andere stemming: zelfmedelijden. Dan jammert hij in een terzijde dat hij de jonge vrouw in 

de stad uit het oog is verloren: 

„O hatélijck géval om mijn géluck gébétén, 
„Door dién gy my bélét van immérméér té wétén 
„Wié désé schoonhéyt is, dié voor my hénén vloot.1107 

Twee scènes later vertelt hij aan zijn zus Angelica wie hij in de Schouwburg is bejegend en wat 

daarvan het gevolg was, niet wetende dat het Angelica zelf was die hij achtervolgde. Dit is de 

laatsté kéér dat hij ovér dé ‘onbékéndé’ uit dé Schouwburg praat. Wannéér hij in hét vijfdé 

bedrijf de afbeelding van een andere dame te zien krijgt, is hij opnieuw onmiddellijk betoverd 

door dit vrouwelijk schoon: 

Ick noém hét god’lijckhéyt, door dién dat in dit béélt 
G’lijck als in krystal, één god’lijck wésén spéélt.1108 

Zodra logé Floréstijn zijn zus aan Lycidas ‘aanbiédt’, gééft Lycidas wédérom blijk van 

buitengewoon heftigé émotiés: ‘Ick voél mijn hért van vréught én blyschap ovérloopén.’ Dat 

blijkt ook uit dé uitroép: ‘O hémél!’ waarméé hij zijn volgéndé drié zinnén uit dé laatsté scèné 

begint en waardoor hij met zijn overlopende emoties iets karikaturaals krijgt. De figuur Lycidas 

wordt dus gekenmerkt door heftige en snel wisselende gemoedsaandoeningen die zijn manier 

van handelen bepalen. Dergelijke kenmerken zijn karakteristiek voor de meer barokke stukken. 

Konst concludeerde na zijn analyse van de barokke tragedies van Jan Vos en van Lodewijk Meyer 

uit diens preclassicistische periode dat zogenaamde ad hoc-emoties een kenmerk van barokke 

(hoofd)personages zijn.1109 Dit zijn sterk situatiegebonden en daardoor kortdurende emoties die 

tamelijk onverwacht opwellen en onderling vaak geen logisch verband kennen. 

                                                             
1105 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 12. 
1106 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 9. In de Franse bron ontbreekt hier die heftige emotie van Licidas. 
Hij betuigt zijn spijt en biedt zijn excuses aan, maar maakt duidelijk dat niet alleen hij verantwoordelijk 
was voor de escalatie van deze ruzie, maar ook Florestijn. 
1107 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 9. 
1108 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 63. 
1109 Konst, Woedende wraakghierigheidt, 1993, 149-155, 162. 
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Een veelheid aan uitgebeelde hartstochten sluit aan bij het kunstideaal varietas delectat uit de 

klassieke oudheid, dat in de loop van de zeventiende eeuw in het imponerende ofwel barokke 

toneel wordt overgenomen. Formele en inhoudelijke verscheidenheid werden hierbij 

beschouwd als middel ter verhoging van het kijk- en luisterplezier. Veranderlijkheid, 

onbeheerstheid en passie maken van Lycidas enerzijds een schoolvoorbeeld van het 

sanguinische type uit de hippocratische temperamentenleer, terwijl zijn opvliegendheid en 

tirannieke gedrag jegens zijn zus eerder aan een cholericus doen denken.1110  

Zoals eerder aangeduid, is Nils Ferdinand, de tegenhanger van Lycidas, volkomen anders 

géconcipiéérd. Hij wordt voorgéstéld als ‘Haagsch Eédélman’ én hij gédraagt zich als één 

nuchter, beleefd, rustig en verlicht persoon. Om deze karakterwijziging geloofwaardig te maken, 

moest ook worden ingegrepen in de voorgeschiedenis.1111 In Nils vertaling is het niet broer 

Ferdinand die zijn zus, de jonge weduwe Jakoba, tijdens haar geheime uitje dreigt te 

ontmaskeren, maar een onbekende en ongemanierde Fransman die door plotselinge 

verliefdheid wordt overvallen en zich niet weet te beheersen. Broer Ferdinand heeft in deze 

versie niets met dit voorval te maken. De scène wordt dan ook niet uitgebeeld, maar slechts 

naverteld.1112 Dat het personage Ferdinand bij Nil veel rustiger en bedachtzamer overkomt dan 

zijn pendant Lycidas in de vertaling van Peys heeft behalve met de veranderingen in de plot en 

de voorgeschiedenis ook te maken met de directe en indirecte karakterisering van dit 

personage. Zo kent Ferdinand niet de ad hoc-emoties van Lycidas en wordt hij niet neergezet als 

een tirannieke broer die zijn zus tegen haar wil opsluit: Jakoba presenteert zich nergens als 

slachtoffer van haar broer, maar eerder als gedupeerd door de omstandigheden, dat wil zeggen 

de gevestigde omgangsvormen. Als weduwe moet ze één jaar in rouw doorbrengen en 

publiekelijk vermaak vermijden.  

Terug naar broer Ferdinand: hij is steeds uitermate beleefd, zowel tegen zijn vriend en gast 

Luidewijk als tegen zijn zus Jakoba. Dat hij niet dom of onwetend is blijkt onder andere uit het 

feit dat hij – in tegenstelling tot Luidewijks knecht – niet bijgelovig is, een kenmerk van de 

verlichte geest, zoals we later nog zullen zien. Hij veroordeelt zelfs expliciet de recente 

gebeurtenissen van heksenvervolging in Europa: ‘O ja, mijn Héér, ’k heb van dat bygeloof 

gehoort. / ’k Békén, ’t is mallighéidt.’ Ook moét hij lachén ovér dé supérstitié van knecht Flip, die 

ervan overtuigd is de duivel te hebben gezien. Zo zegt hij tegen zijn vriend Luidewijk: 

Ik bid u, laat hem [Flip, TH] voort vertellen zonder stooren. 
Ik héb’ér lust in. Laat hém spréékén, laat hém doén. 
[…] ik schép één ongéméén gévallén 
In al zijn grollén, Héér. […] 
Ey Heer, ik bid versteur hem niet om mijnent wil. 
Nu, Flip, ga voort, waar was die drommel [duivel, TH]? 

Slechts één keer verliest Ferdinand zijn gelijkmoedigheid, nadat hij heeft ontdekt dat zijn zus 

midden in de nacht logé Luidewijk op haar kamer heeft ontvangen en als alles erop wijst dat 

                                                             
1110 Kooijmans, De doodskunstenaar, 2004, 9-11. 
1111 Voor meer informatie over wijzigingen, zie de inhoudssamenvatting van dit toneelstuk in de bijlagen. 
1112 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 5. 
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Luidewijk dit plan heeft beraamd. Maar ook hier probeert hij eerst de gemoederen te bedaren. 

Hij vraagt Luidewijk om uitleg en probeert de gespannen sfeer met de volgende opmerkingen te 

doorbrékén: ‘Maar zacht, wy zullén zo niét schéyén’ én ‘Wél aan, déwijl gy ’t zo wilt dryvén, ik 

géloof’t. / Hét zy, zo ’t wil.’1113 Omdat hij niet wijs wordt uit de verklaringen, neemt zijn irritatie 

echter geleidelijk toe. Deze irritatie is echter géén kenmerkende eigenschap van Ferdinand, 

maar komt voort uit een verkeerde redenering: omdat Luidewijk in de kamer van Ferdinands 

zus Jakoba was, vermoedt Ferdinand een geheime liefdesaffaire tussen de twee, die Luidewijk 

ontkent. Dat zijn vriend Luidewijk niet kan verklaren hoe hij de kamer is binnengekomen, 

bevestigt zijn vermoeden. Door de bijzondere omstandigheden beoordeelt Ferdinand de situatie 

verkeerd. Net als Lycidas uit de eerste vertaling trekt hij uiteindelijk zijn zwaard om de eer van 

de familie te herstellen, nadat Luidewijk niet in staat blijkt de aanwijzingen die tegen hem en 

Jakoba spreken te weerleggen. 

Tante Sofia kan Ferdinand ten slotte tot bedaren brengen, wat voorkomt dat hij van zijn 

wapen gebruik maakt. Anders dan in de initiaalvertaling herziet Ferdinand zijn oordeel op grond 

van de opheldering die hij krijgt over de gebeurtenissen. Hij biedt onmiddellijk zijn excuses aan, 

wanneer hij inziet dat de eer van zijn zus niet is geschonden, noch door haarzelf noch door 

Luidewijk. Ferdinand zegt tegen logé Luidewijk en tante Sofia: 

[…] ’k bén géhéél vérblydt […] 
Dat op het onvoorzienst mijn vrees in vreugt verkeert. 
Verschoon my, Heer, dat ik, van eedlen toorne ontsteeken, 
Deeze ingebeelde hoon begeerde op u te wreeken: 
En gy, Mévrouw, dié’t wérk zo ver door uw beleidt 
Gebraght heb, steur u niet aan mijn oploopendheidt.1114 

Ferdinand herziet zijn oordeel dus op grond van feitelijke informatie en van het advies van zijn 

wijze tante Sofia die Jakoba continu in de gaten heeft gehouden. Omdat hij uiteindelijk beseft dat 

er in zijn huis geen onfatsoenlijkheden zijn voorgevallen, keurt hij het gedrag van zijn zus en 

haar geliefde niet langer af. Dit verschilt nogal van de initiaalvertaling, waarin Lycidas niet met 

argumenten overtuigd wordt, maar op slinkse wijze van zijn bezwaren wordt afgeleid. Zijn 

woede over de nachtelijke activiteiten van zijn zus bekoelt, doordat hem een huwelijk met de zus 

van Florestijn in het vooruitzicht wordt gesteld. De eer van zijn zus Angelica en van de rest van 

de familie, waar hij zich eerder zo druk om maakte en die hij zelfs met het zwaard wilde 

verdedigen, speelt voor hem vanaf dat ogenblik geen rol meer. In de tegenvertaling van Nil krijgt 

de door rationele argumenten overtuigde Ferdinand niet de hand van de zus van zijn vriend en 

logé aangeboden. Omdat een zus van Luidewijk hier dus geen functie heeft, is daar in het stuk 

ook helemaal geen sprake van. 

Ferdinand gedraagt zich het hele stuk door als een edelman. Zijn karakter, uitingen en gedrag 

zijn consistent en komen met elkaar overeen, wat zijn optreden begrijpelijk maakt. Ferdinands 

                                                             
1113 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 79. Eerder in het stuk reageerde Ferdinand op een vergelijkbaar 
sussende maniér tijdéns één woordénwisséling mét zijn zus Jakoba: ‘Hét zy daar méê, zo’t wil. […] Maar, 
wijl ’t u niét gévalt na mijné raadt té léévén, / Zo lééf na d’ uwé’. 
1114 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 85. 
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verstand en nuchterheid zorgen ervoor dat het logisch denkende publiek zich in dit personage 

kan verplaatsen. Zijn dramatische functie is niet om de hoofdpersoon tegen te werken. In feite 

belichaamt hij puur de sociale conventies: als broer moet hij voor zijn jongere zus zorgen en als 

edelman moet hij extra hard zijn best doen om de familie-eer te bewaken. Ferdinand is tamelijk 

ruimdenkend, waardoor hij meent dat afwijken van die strenge regels in sommige gevallen is 

toegestaan. Lycidas uit de eerste vertaling is wel degelijk de opponent van zijn zus. Daarnaast zal 

het personage Lycidas het doel hebben gehad het publiek te vermaken met zijn grilligheid en 

zijn soms zeer overdreven en vaak tegenstrijdige hartstochten. 

6.1.2.2.3 KARAKTEREENHEID EN KARAKTERCONSISTENTIE 

Bij een grondiger vergelijking van de Nilpersonages met die uit de initiaalvertaling en de 

brontekst valt op dat de karakters uit Nils tegenvertalingen steeds veel deugdzamer dan wel veel 

ondeugdelijker blijken. De personages uit het Franse toneelstuk en de eerste vertaling vertonen 

over het algemeen meer karakterkenmerken dan in de vertaling van Nil, maar deze zijn minder 

eenduidig. Dit geldt niet alleen voor Lycidas versus Ferdinand, maar ook bijvoorbeeld voor 

Florestijn versus Luidewijk, Angelica versus Jakoba en voor knecht Carille versus Flip. Zo is 

Luidewijk vastberadener en dapperder dan zijn pendant Florestijn, die in de initiaalvertaling op 

een gegeven ogenblik begint te geloven dat er spoken in de kamer zijn en bang wordt.1115 De 

Luidewijk uit de vertaling van Nil is er de hele tijd van overtuigd dat bovennatuurlijke 

verschijnselen en geesten niet bestaan, waardoor hij ook geen angst vertoont. 

Jakoba dient als weduwe één jaar te rouwen en ieder publiek vermaak te mijden. Om het 

conflictmotief te kunnen handhaven – een jonge vrouw mag zich niet aan de gast des huizes 

vertonen – is van de jonge vrouw een weduwe gemaakt. In de initiaalvertaling was de 

aanstaande echtgenoot al vóór het huwelijk overleden, wat een strenge rouwperiode eigenlijk 

overbodig en dus ongeloofwaardig maakt. In Nils tegenvertaling botst de veronderstelde 

rouwpériodé mét hét féit dat Jakoba’s vérbinténis géén liéfdés- maar een verstandshuwelijk was 

dat de maatschappelijké positié van haar broér moést vérhogén. Nil hééft van Jakoba’s éérsté 

man een huwelijkskandidaat gemaakt die ze alleen op uitdrukkelijk verzoek van en uit respect 

voor haar broer heeft gehuwd.1116 Kort na de bruiloft is deze man, van wie Jakoba nooit heeft 

gehouden, overleden. Dézé aanpassingén van dé voorgéschiédénis makén Jakoba’s vérliéfdhéid 

op Luidewijk, de vriend van haar broer, begrijpelijk en aanvaardbaar. Bovendien was Ferdinand 

nog voor het verstandshuwelijk van plan om zijn zus met zijn vriend Luidéwijk, ‘één Géldérsch 

                                                             
1115 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670: Floréstijn zégt: ‘O goôn! wat sal dit wésén? […] Wat wil dit séggén? 
goôn! hoé bén ick in één pijn: / Hiér staén ick in vérstélt, hét kan niét ménsch’lick sijn / Dat iémant op sijn 
wénck sal licht én klaérhéyt bréngén. […] Ick staé bédwélmt, én ick wéét niét wat doén of séggén! […] Wat 
sal dit wésén? / Sprééck sacht. Sal ick laf hértigh sijn én blyvén, om één vals / Inbéélding? néén! o néén! ’k 
ban al mijn anxt, en vreesen, / Geest, engel, duivel, schim, vrouw, of wat gy mooght wesen, / Gy sult my 
désé réys niét rakén uyt dé hant.’ 
1116 Jakoba: ‘Gy wéét, hoé dat ik méêr om ’t goédt, én grootér staat, / Als uit généégénhéidt, op uwé, én 
Broeders raadt, / Mijn overleeden man getrouwt heb; en de smarte / Van zijne doodt daarom my weinig 
gaat tér harté.’ En: ‘Héb ik u mijn ontzagh niét méénigmaal doén blijkén, / Schoon ik ’t niét schuldig was, in 
weêrwil van mijn hart? / En heb ik niet (maar ach! gy weet, met welk een smart) / Mijn overleeden man 
op uwe raadt genomen, / Alleen om u wat méêr té doén in aanzién komén.’ Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 
1670, 3, 83. 
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éédélman’, té latén trouwén. Vlak voor hun éérsté ontmoéting wérd Luidéwijk échtér op één 

zeereis door Turken ontvoerd en iedereen ging ervan uit dat hij dit niet had overleefd. Daarom 

moest er voor Jakoba een andere echtgenoot worden gezocht. Nil heeft dus een nogal bijzondere, 

tamelijk complexe en misschien nogal onwaarschijnlijke voorgeschiedenis aan dit toneelstuk 

toégévoégd. Als mén dié voorgéschiédénis échtér aannéémt, wordt Jakoba’s gédrag 

waarschijnlijker en is het niet meer ongepast. 

Jakoba houdt oprecht van Luidewijk en heeft haar plan – deze vriend van haar broer te leren 

kennen – van tevoren goed overdacht. Bovendien wordt haar liefde voor Luidewijk, anders dan 

in de initiaalvertaling, nergens afgekeurd.1117 Volgens de concurrerende vertaling van Nil past 

Jakoba’s vérlangén naar één liéfdésrélatié bij dé bijzondéré omstandighédén van haar 

weduwschap en bij haar blijmoedige karakter. Jeugdige verliefdheid hoort bovendien bij haar 

lééftijd. Haar vrolijké inborst (‘dé vrolijkhéit mijns hartén’) maakt hét haar onmogélijk om lang 

te rouwen om een onbeminde overleden echtgenoot: haar blijdschap is sterker dan haar verdriet 

en dan haar angst om sociale conventies te schenden. Bijgevolg zegt ze tegen tante Sofia: 

Gy weet, hoe dat ik méêr om ’t goédt, én grootér staat, 
Als uit geneegenheidt, op uwe, en Broeders raadt, 
Mijn overleeden Man getrouwt heb; en de smarte 
Van zijne doodt daarom my weinig gaat ter harte. 
Ey Moéy [tanté], my dunkt, ’k héb lang génoég bédroéft géwéést; 
De rouw verveelt my, ik ben al te bly van geest, 
My staat die strakheidt, dat gedwongen veinzen tegen; 
Ik haak na vryhéidt […].1118 

Hét énigé wat Jakoba wil is gélukkig zijn (‘ik bén alléén gézindt mijn jéugdt / Mét vréugdt té 

slijtén, doch béhoudéns éér én déugdt’1119) en bij dit geluk hoort ook Luidewijk. Om hem te 

kunnen ontmoeten heeft ze de hulp ingeroepen van de wijze tante Sofia. Deze hulp bestaat niet 

alleen uit hand-en-spandiensten, maar vooral uit zedelijke steun die moet voorkomen dat Jakoba 

in haar verliefdheid onbezonnen acties zou begaan. Het gesprek tussen beide vrouwen hierover 

verloopt als volgt: 

Jakoba: […] ’k wil hem spreeken, 
En, kan ik ’t voéglijk doén, mijn hart hém tot één tékén 
Van mijne erkentenis aanbieden. Was ik u 
Ooit lief, Moey, toon my doch uw gunst, en helpme nu 
Mét raadt én daadt, om ’t wérk béhoorlijk voort té zéttén. 
Sofia: ’t Is wél dan; want ik zié, ik kan hét niét béléttén. 

Jakoba: Och neen, Moey; daarom stijf my met uw overlegh.1120 

Jakoba wordt dankzij haar beroep op tantes hulp neergezet als een bedachtzame jonge vrouw, 

die ondanks haar grote liefde voor Luidewijk geen misstappen op zedelijk gebied wil doen. Haar 

liefde wordt in Spookend weeuwtje als een natuurlijke zaak gepresenteerd, maar tegelijkertijd als 

een potentieel gevaar. Verliefdheid dient met bedachtzaamheid en redelijkheid in goede banen 

                                                             
1117 Er wordt daarentegen zelfs van zuivere liefde gesproken. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 30, 83. 
1118 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 3. 
1119 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 3. 
1120 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 7. 
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té wordén géléid. Hét is géénszins zo dat Jakoba’s handélingén wordén afgékéurd of dat Jakoba 

aan het eind berouw heeft van haar gedrag en tot inzicht komt, zoals Ariadne Schmidt 

suggereert in haar artikel en haar proefschrift over het weduwebeeld in de vroegmoderne 

tijd.1121 Schmidt ziet Jakoba uit Spookend weeuwtje als een sprekend voorbeeld van een 

‘gévaarlijké’ wéduwé, dié zich niéts aantrékt van dé maatschappélijké convéntiés én aan hét éind 

haar immorele gedrag erkent. De complexe – door Nil verzonnen – voorgeschiedenis, waarin 

Luidewijk en Jakoba al sinds lang aan elkaar beloofd waren, biedt een nieuw kader voor de 

béoordéling van Jakoba’s gédrag. Jakoba kiést voor dé échtgénoot dié haar broer al jaren eerder 

voor haar had uitgezocht. Hierdoor wordt een mogelijk negatieve interpretatie van een weduwe 

die zich tegen de heersende normen verzet en een zus die ongehoorzaam is aan haar broer sterk 

afgezwakt of zelfs belet. Anders dan de overige weduwen die Schmidt in haar artikel aanhaalt, 

wordt Jakoba juist als een heel positief personage gepresenteerd. Niet zij maar haar op eer 

gespitste broer komt aan het einde van het stuk tot inkeer.1122 

Héél andérs ligt dé zaak bij Jakoba’s péndant Angélica uit de initiaalvertaling Nacht-spookende 

joffer, die veel beter in de door Schmidt geschetste negatieve beeldvorming van weduwen in de 

vroegmoderne tijd zou passen. Nil bekritiseert de manier waarop dit personage in de Franse 

bron L’esprit folet is neergezet en haalt daarmee indirect uit naar de eerste vertaling van Peys, 

die het stuk wat dit betreft niet heeft gecorrigeerd. Het genootschap noemt in het voorwoord 

voorafgaand aan de concurrerende vertaling een aantal punten die in de eerdere versies niet 

juist zijn. Zo vindt Nil dat de jonge vrouw uit de Franse brontekst en de Peysvertaling zich 

herhaaldelijk ongepast gedraagt. Ook worden haar plotselinge verliefdheid en haar ad hoc-

émotiés afgékéurd. Dat allés is volgéns Nil ‘niét voéglijk voor één onbésprookén Eédéljoffér’.1123 

Angelica neemt inderdaad in een opwelling contact op met de vreemde logé en zegt in het begin 

dat het vermaak haar enige drijfveer is. Wanneer ze later halsoverkop verliefd wordt op 

Florestijn, de vriend van haar broer, laat ze zich uitsluitend door haar liefde en door haar 

jaloezie leiden. Die jaloezie ontstaat wanneer ze in de bagage van Florestijn een afbeelding van 

                                                             
1121 Schmidt, ‘Van dé lustén géproéfd’, 2000, 66-70 en Schmidt, Overleven, 2001, 33-34. Wel uit tante Sofia 
in dé twéédé scèné van hét éérsté bédrijf haar bédénkingén ovér Jakoba’s plan om Luidéwijk op zo’n 
onconventionele manier beter te leren kennen. Zodra Jakoba de voorgeschiedenis heeft verteld, legt ze 
zich bij de feiten neer en zegt ze haar nicht te ondersteunden. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 2-6. 
1122 Voor meer informatie zie § 6.2. 
1123 De punten van kritiek worden in de voorrede bij Nils tegenvertaling zeer uitgebreid béschrévén. ‘[D]at 
Angelique, noch in de rouw over haar overleeden man, alleen met haar Kamenier, beide in andere 
kleederen vermomdt, een Tooneelspel gaat zien, slechts uit een zotte lust daar toe, strijdt teegen de 
welbetaamélijkhéidt; dat zy op ’t éérsté zién van Floréstan, straks [plotséling] op hém vérliéft wordt, is 
meêr een voorval van een weidsche Roman, als van een staatig Blyspel; dat zy daarna een bedekte deur 
laat maaken, om in Florestans Kamer te koomen, eerst, zo zy zeit, om vermaak, en daarna om haar 
erkentenis te toonen, heeft niet reeden genoegh; dat zy voorders, in zijn kamer zijnde, zich gelaat zeer 
vérliéft té zijn, door haar ontstélténis ovér ’t zién van één schildérijtjé, én dé briévén, dié zy in zijn valies 
vindt; als ook inde brief, die zy aan hem schrijft; en in de samenspraak, die zy met hem heeft, en waar in zy 
hem veel meêr blijken van haare overgroote liefde geeft, als hy haar van de zijne; en dat zy ondertusschen 
altemets weêr spreekt, of zy hem niet lief hadde, is een groote lossigheidt, en wispeltuurigheidt; en dat zy 
eindelijk al dat groote werk aanvangt, en voortzet, zonder eenigh redelijk en gegrondt inzicht, is een 
groote onbezonnenheidt. Alle welke dingen, en noch andere meêr, die wy om kortheidt overslaan, haar 
Karaktér vérandérlijk, én niét voéglijk voor één onbésprookén Eédéljoffér maakén.’ Nil, Spookend 
weeuwtje, 1670, *3v-4r. 
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een jonge vrouw vindt. Later blijkt dit zijn zus te zijn. Met eventuele negatieve gevolgen van haar 

handelen houdt ze geen rekening. In vergelijking met Jakoba zijn haar acties onbezonnen. De 

kaméniér Izabélla béspot Angélica’s vérliéfdhéid dan ook térloops in één térzijdé: 

,,Wat moeyte doet dat schaep om eens haer lief te sien, 
,,Wat souse niet al doen om eens by hem te slapen. 1124 

6.2 Rationalistische thema’s in Nils toneelstukken 

De rationalistische bagage van de Nil-leden liet haar sporen ook op een andere manier in de 

toneelteksten van het genootschap na. Nil thematiseert hierin rationaliteit en rationalistische 

théma’s door bepaalde elementen aan de toneelhandeling toe te voegen of deze te versterken. 

Voorbeelden die in het vervolg zullen worden behandeld betreffen de epistemologie, het geloof 

in het paranormale en wijsheid. Omdat verstrekkende rationalistische ideeën, zoals 

spinozistische en soms ook cartesiaanse opvattingen, vanwege hun radicaliteit niet alleen 

omstreden, maar vaak ook gehaat en zelfs verboden waren, kon het genootschap dergelijke 

ideeën uiteraard niet al te openlijk in zijn toneelwerk presenteren. Dit zou de opvoering ervan 

immers onmogelijk hebben gemaakt – ook al vóór de strengere Schouwburgregels uit 1677, die 

iedere vorm van aanstootgevend toneel op het Amsterdamse theater verboden. Opzichtig 

uitdragen van subversieve ideeën had ook de publicatie van de toneelteksten bemoeilijkt of daar 

in ieder geval een gewaagde zaak van gemaakt. Men denke daarbij alleen al aan het lot van 

Adriaan Koerbagh, die omwille van de publicatie van zijn radicaal rationalistische ideeën in het 

Rasphuis was beland en daar was overleden. Voorzichtigheid was dus geboden. Spinoza had niet 

voor niets zijn zegelring van het motto caute (voorzichtig) laten voorzien. Toch wist het 

génootschap één aantal théma’s éxpliciét in zijn tonéélwérk té vérwérkén, dat vanaf 1678 op de 

Schouwburgplanken werd vertoond. Een vijftal duidelijk rationalistisch gekleurde théma’s 

zullen we behandelen, ten eerste het probleem van het verwerven van ware kennis, ten tweede 

het bijgeloof in magische en bijbelse bovennatuurlijkheden, ten derde verlicht gedrag, ten vierde 

de mogelijkheden en grenzen van het oude eerbegrip en ten slotte de zelfbewuste 

zelfhandhaving. 

6.2.1 Kennistheorie 

De zoektocht van zeventiende-eeuwse wetenschappers naar de absolute waarheid en de kennis 

daarover vinden we in veel toneelstukken van Nil terug, vooral in de komische toneelstukken, 

waarin misleiding van oudsher een centraal thema was.1125 Dit motief is uitermate geschikt voor 

het verhandelen van kennistheoretische vraagstukken. De personages moeten zich regelmatig 

de vraag stellen of hetgeen ze zien en meemaken daadwerkelijk waar is. 

Het vraagstuk van een juiste beoordeling van zaken, situaties en personen en de kwestie van 

ware kennis komt in Nils blijspel Gierige Geeraardt (1671) tamelijk uitgebreid aan bod in het 

vierde bedrijf, voornamelijk in de achtste scène. De Franse brontekst La folle gageure (1653) en 

                                                             
1124 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 33. 
1125 Van Stipriaan, Leugens, 1996, 169-178. 
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Malle wedding (1671), de eerste vertaling van Blasius, spelen zich in adellijke kringen te Londen 

af. Nils versie is onder welgestelde Amsterdamse burgers gesitueerd. De drie versies gaan over 

een weddenschap tussen twee mannen: de één wedt dat hij de zus van de ander kan ontvoeren 

en haar verliefd kan maken, terwijl de ander dat onmogelijk acht. In de Franse bron heet de zus 

Diane; in de eerste Nederlandse vertaling Diana en in Nils tegenvertaling Izabelle. Zij wordt zeer 

streng in de gaten gehouden door haar broer, die in de eerste twee versies Telame heet en bij Nil 

de naam Geeraardt heeft gekregen. De ontvoerder luistert naar de naam Lidamant; bij Nil heet 

hij Karel. De broer neemt direct na de weddenschap strengere maatregelen om zijn zus nog 

beter van de buitenwereld af te schermen. 

Lidamant (Karel) verzint samen met zijn knecht Philipin/Philipien (bij Nil: Heintje) keer op 

keer nieuwe trucs om met de dame in kwestie in contact te komen. Eén van die listen is een 

verkleedpartij waaraan ook zijn vriend Acaste/Akaste (bij Nil: Eduardt) deelneemt. Vriend en 

knecht, die zelf incognito zijn, weten Lidamant (Karel) in een kist het huis van broer en zus 

binnen te smokkelen zodat hij haar kan spreken en uiteindelijk kan ontvoeren. Deze passage 

staat in mijn bespreking centraal, omdat hierin bij Nil duidelijk de vraag aan bod komt op welke 

manier men het beste tot ware kennis kan komen. 

Om te laten zien hoe sterk de Nilversie van de eerdere versies afwijkt, zal ik eerst de Franse 

bron én Blasius’ vértaling béschrijvén én vérvolgéns dié van Nil. Uit dé vérgélijking zal blijkén 

dat Nil de probleemstelling over hoe ware kennis kan worden verworven aan zijn vertaling heeft 

toegevoegd. 

DE FRANSE BRON EN DE EERSTE NEDERLANDSE VERTALING 

In de Franse toneeltekst La folle gageure van Boisrobert en de initiaalvertaling Malle wedding 

van Blasius is Londen de plaats van handeling. De weddenschap ontstaat binnen een dichtkring 

aan het hof rond de gravin van Pembroke. Nadat Lidamant en Telame de weddenschap in een 

opwelling zijn aangegaan, coördineert Philipin/Philipien, de bediende van Lidamant, geheel 

zelfstandig de ontvoering van Diane/Diana. De gravin, die eveneens bij het plan is betrokken, 

verzoekt Philipin/Philipien Lidamant het huis van Telame binnen te smokkelen. 

Philipin/Philipien stemt in, maar moet eerst een hele waslijst aan bijzondere benodigdheden 

van de gravin krijgen om zijn plan uit te kunnen voeren. Concreet vraagt hij aan de gravin zes 

dure paarden met een specifieke kleur dekkleed – geel (Boisrobert) en blauw (Blasius)‒, zes 

passéndé klédingséts voor lakéién én tén slotté één briéf van ‘Schotlands Admiraal’. 

Philipin/Philipien heeft alles onmiddellijk nodig, maar zegt niet hoe hij deze attributen bij de 

uitvoering van zijn plan wil gebruiken. De gravin kan alles opvallend genoeg meteen leveren. 

Wel verklaart zij in het Franse stuk nog hoe ze zo snel aan de zes gele paardendekens en de 

lakeiensets kan komen. Ze zegt: 

On péut à moins d’uné heure accomplir ta demande, 
Car un Ambassadeur arriué de Hollande 
Qui porte ces couleur & me vient visiter, 
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Quelques-uns de ses gens me pourra bien prester.1126 

Het toeval wil dus dat de gravin binnen een uur bezocht zal worden door de Hollandse 

ambassadeur die geel draagt en zodoende livreien in deze kleur kleding beschikbaar kan 

stellen.1127 In de initiaalvertaling van Blasius verwacht de gravin overigens de Zweedse 

ambassadeur die haar zal helpen aan de benodigde blauwe toerusting. De initiaalvertaling van 

Blasius geeft deze passage als volgt weer: 

In minder, dan een uur, sal ik u al die kleeden 
Op ’t rijklijxt hébbén doén. den Afgesand van Sweeden, 
Wiens staci-navolg draagt een blaawwe Lievery, 
En dien ik deesen dag heb uitgenood by my, 
Sal hier in kort sijn, en die sal my, na mijn meenen, 
Sijn blaawwe lievery met geel geboordt wel leenen.1128 

Een andere toevalligheid is het feit dat Lidamant twee brieven van de Schotse admiraal bij zich 

heeft, waarin laatstgenoemde zegt zes paarden aan zijn neef te willen zenden. In de Franse 

komedie blijft de familierelatie tussen Lidamant en de admiraal onuitgesproken en de 

familieband tussen Telame en de admiraal wordt pas veel later in het stuk besproken. In ieder 

geval gebruikt Philipin/Philipien deze brief om zich voor te doen als stalknecht van de Schotse 

admiraal en als leverancier van de zes paarden en lakeien. Op die manier verschaft hij zich 

toegang tot Telames huis. Philipin/Philipien heeft een grote kist bij zich waar Lidamant in 

verborgen zit. 

Niet alleen de familierelatie tussen Telame en de Schot komt uit de lucht vallen, hetzelfde 

geldt voor het hele plan van Philipin/Philipien omtrent de ontvoering. Bovendien wordt niet 

expliciet duidelijk gemaakt waarom de dekkleden en livreien een speciefieke kleur moeten 

hebben. Waarschijnlijk hangt dit samen met het gebruik van geel en blauw als officiële kleuren 

in Schotland.1129 De voor het publiek geldende onvoorspelbaarheid en onbegrijpelijkheid van de 

gebeurtenissen zorgen telkens weer voor verrassing en vermaak. Aan de andere kant creëren 

dergelijke onvoorspelbare probleemoplossingen een toneelhandeling die grotendeels 

afhankelijk is van het toeval. Dat is een belangrijk vast bestanddeel van barokke toneelstukken, 

want het helpt de barokke personages vaak hun doeleinden te bereiken. In het Franse stuk en in 

de eerste Nederlandse vertaling prevaleert met andere woorden het verrassingseffect boven de 

regel van de waarschijnlijkheid. Geloofwaardig zijn de plotselinge omslagen en oplossingen niet, 

maar verbluffend zijn ze wel. 

De initiaalvertaling volgt de strekking van de Franse bron nauwkeurig. Ook hier gebeurt veel 

onverwacht en wordt weinig van tevoren gemotiveerd. Blasius heeft aan de initiaalvertaling 

extra informatie toegevoegd, waardoor het publiek meer te weten komt dan het publiek van de 

                                                             
1126 Boisrobert, La folle gageure, 1653, 68 (foutieve telling, eigenlijk pagina 64). 
1127 De livreikleur van de Hollandse ambassadeur in de Franse brontekst wordt met geel aangeduid. 
Wellicht hing dit samen met de gele kleur van de vlag van de Staten Generaal (met daarop de rode leeuw). 
Zie: Sierksma, Vlaggen, 1963. 
1128 Blasius, Malle wedding, 1671, 31. 
1129 De koninklijke vlag van Schotland (Royal Standard of Scotland of Lion Rampant) is geel met een 
staande rode leeuw erop. De vlag van Schotland is blauw met daarop een wit Andreaskruis. 
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Franse bron. Zo vertelt Philipien terloops dat de admiraal van Schotland de neef is van Telame 

en ook de neef van Lidamant.1130 Deze opheldering van de familierelatie maakt het aannemelijk 

dat Lidamant een brief van de Schot bezit die gericht is aan ‘Mijn Héér én waardé Nééf’.1131 

Waarom Lidamant deze brief echter juist op dat ogenblik bij zich draagt, wordt ook in de eerste 

Nederlandse vertaling niet duidelijk. Blasius laat zijn personage Lidamant dus zeggen over een 

brief te beschikken, waarin expliciet staat dat de admiraal hem zes paarden heeft gezonden als 

blijk van erkenning. Bovendien zegt de Lidamant van Blasius uitdrukkelijk dat de brief zelf geen 

naam bevat; die staat alleen op de envelop vermeld.1132 Deze informatie ontbreekt in de Franse 

komedie. Het Nederlandse publiek wordt dus, anders dan het Franse publiek, op de hoogte 

gesteld van de inhoud van de brief. Het gebruik van de brief door Philipien enkele scènes later 

om Lidamant in de kist het huis van Telame binnen te kunnen smokkelen is daardoor bij Blasius 

begrijpelijker en minder toevallig, aangezien de inhoud van de brief eerder in het stuk kort door 

Lidamant is samengevat. Het gaat nu niet meer om een schijnbaar willekeurige brief van de 

Schot, zoals in het Franse stuk. Toch blijft ook in de eerste vertaling het plan van knecht 

Philipien tot aan de uitvoering ervan onduidelijk. Zowel in de Franse bron als in de eerste 

Nederlandse vertaling geeft de knecht slechts een algemene hint. Op de vraag van Lidamant 

waar zijn knecht de hele outillage voor nodig heeft, snauwt Philipien hem toe dat het er allemaal 

toe dient om Lidamant het huis van Telame binnen te smokkelen, en dat er nu geen tijd is voor 

nadere uitleg. 

 
Franse bron Eerste vertaling 
Lidamant: Pourquoy tout cela? 
Philipin: Ie suis un grand faussaire, 
I’énténs vous introduiré avéc cé caractéré; 

Mais ié n’ay pas lé témps dé m’éxpliquér icy.1133 

Lidamant: Waar toé?… 
Philipien: Gy sijt een dommert. 
Dé tijd én lijd hét niét, dat ik ’t u ség. Béslommért 
Met sulk gevolg, sal ik u helpen in haar Saal.1134 

 

Het verdere verloop van de handeling is in de brontekst en in de eerste vertaling als volgt: 

Philipien betreedt als gewaande stalknecht het huis van Telame met Lidamant in de kist en diens 

vriend Acaste/Akaste verkleed als kruier. Daarbij wordt niet stilgestaan bij het feit dat Telame 

en de vermeende kruier Acaste/Akaste elkaar kennen. Laatstgenoemde was namelijk aanwezig 

                                                             
1130 ‘Philipién: [...] Maar kunt gy my van Schotlands Amiraal. / (Dié u én Héér Télam’ béi rééként voor sijn 
Néévén) / Eén briéf doén hébbén van sijn éigén hand géschrévén.’ Blasius, Malle wedding, 1671, 31. In de 
Fransé bron luidt dié passagé: ‘Philipin: […]; pouuéz-vous dé l’Admiral d’Escossé / Mé trouuér quélqué 
léttré, & la fournir soudain?’ Boisrobért, La folle gageure, 1653, 68 (= 64). 
1131 Blasius, Malle wedding, 1671, 39. Dé Fransé briéf bégint événééns mét dé woordén: ‘Monsiéur mon 
chér Cousin’. Boisrobért, La folle gageure, 1653, 80. 
1132 Blasius, Malle wedding, 1671, 31-32: ‘Lidamant: Van al sijn briévén héb ik ééné briéf, waar méê / Hy 
my ses peerden sond, voor dienst die ik hem deê. / Den inhoud meld geen naam aan wie, doch is om deese 
/ Een omslag, daar mijn naam ten vollen staat te leesen / Geschreeven by de hand sijns schrijvers, maar 
sijn naam / Is van sijn éigén hand. Philipién: Dié briéf is récht béwquaam, / Maar d’omslag diénd 
vérniéwt.’ Boisrobért, La folle gageure, 1653, 65: ‘Lidamant: I’én ay déux [brieven] dans ma poche escrites 
dé sa main. / Philipin: Bon.’ 
1133 Philipin antwoordt op Lidamants vraag waarvoor hij de brief nodig heeft, dat hij als grote vervalser 
Lidamant met dit geschrift [caractère] zal introduceren [bij Telame]. Boisrobert, La folle gageure, 1653, 
65. 
1134 Blasius, Malle wedding, 1671, 32. 
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tijdens de weddenschap bij de gravin in het eerste bedrijf. De mogelijkheid of het gevaar dat 

Telame Acaste/Akaste zou kunnen ontmaskeren, wat het hele plan onuitvoerbaar zou maken, 

komt niet ter sprake.1135 Telame herkent de kruier niet. 

Philipien overhandigt de brief van de Schotse admiraal aan Telame en vraagt om 

toestemming diens zus te begroeten. Telame gelooft daadwerkelijk de stalknecht van zijn 

Schotse neef voor zich te hebben en geeft zonder enige argwaan gehoor aan het verzoek van de 

gewaande knecht. Telame zorgt er dus zelf voor dat Philipien de geheime liefdesboodschap van 

Lidamant aan Diane/Diana kan geven. 

NILS TEGENVERTALING 

Aan de weddenschap tussen de twee Amsterdamse heren komt geen toeval meer te pas. Ze is 

geënsceneerd door Karel en zijn knecht Heintje. Karel en Izabelle zijn namelijk al geruime tijd 

verliefd op elkaar. Uit pure gierigheid verhindert haar broer Geeraardt echter elk contact tussen 

zijn zus en iedere huwelijkskandidaat die naar zijn mening over onvoldoende financiële 

middelen beschikt. Op die manier probeert hij haar ouderlijk erfdeel, waar ze volgens het 

testament bij haar huwelijk recht op heeft, achter te houden. Karel heeft al gepoogd Izabelle op 

één ‘normalé’ maniér hét hof té makén, maar Gééraardt laat dat niét toé. Inmiddéls dringt dé tijd, 

omdat Geeraardt zijn zus aan een oude rijke Haarlemmer wil uithuwelijken die bereid is van het 

erfdeel van Izabelle af te zien. De weddenschap is voor Karel de enige mogelijkheid om zijn 

geliefde te bevrijden en met haar te trouwen. 

Voordat Karel in het vierde bedrijf in een kist het huis van Geeraardt en Izabelle wordt 

binnengedragen, legt knecht Heintje in de laatste scène van het eerste toneel precies uit wat hij 

heeft bekokstoofd en welke voorbereidingen hij al heeft getroffen. Deze voorgeschiedenis en 

verklaring over de stand van zaken is door Nil toegevoegd. Alle achtergrondinformatie over het 

plan wordt verstrekt in gesprekken tussen Karel, zijn vriend Eduardt, diens vriendin Leonore en 

knecht Heintje.1136 Dit zorgt ervoor dat de latere gebeurtenissen niet meer voortkomen uit een 

                                                             
1135 In het eerste bedrijf vindt er een wedstrijd plaats tussen de dichtlievende vrienden van de gravin van 
Pembroke. Zowel Acaste/Akaste als Telame horen bij die kring en dragen een berijmd raadsel voor. Vgl. 
Boisrobert, La folle gageure, 1653, I(2), 3-26 en Blasius, Malle wedding, 1671, 5-14. 
1136 LEONORE: […] Maar zégmé, Héintjé, / […], hoé mééntgé u zélf daar door té réddén? / Want Gééraardt, 
als gy wéét is giérigh, én niét min / Omzichtigh; hy zal t’huis wél maaken dicht te sluiten. / Hoe helpt gy 
Izabél daar buitén, / Of hoé bréngt gy’ér Karél in? HEINTJE: Mejuffrouw, Geeraardt zondt, omtrent voor 
twalef jaaren / Een Neef na Spanjen, met een taamlijk kargezoen, [scheepsvracht] / Op hoop van groote 
winst te doen; / Maar die is achteruitgevaaren, [is alles kwijtgeraakt] en met een koninklijk Galjoen / 
Voorts na Ooostinje toe, zoo dat men taal noch teeken / Van hem gekreegen heeft; ’k zal in die Neef zijn 
schijn / By Geeraardt komen, van heel groote dingen spreékén, / En ’t héélé wérk wél zoo béstéékén, 
[régélén] / Dat Karél, éér hy’t mérkt, by Izabél zal zijn. LEONORE: ’t Gélijkt mijns oordééls niét mét allén, / 
Dat die Kozijn zoo onverwacht, Terwijl de wedding staat, als uit de lucht kom vallen. / HEINTJE: Daar is 
voor lang al op gedacht; Ik deê voor zes of zeeven weeken, spreeken, / Een Passasjier[reiziger], heel 
Spaans gekleedt, met Geeraardt / En zeggen dat zijn Neef met zeer veel schat, / Die hy in Kalikoet 
[Kozhikode, stad aan de westkust van India] gewonnen hadt, / Te Kadiks [Cadiz] weêr was aangekomen, / 
En daar by, dat hy hadt vérnomén, / Dat zijn Kozijn op ’t ovérkomén stondt, En groote rijkdom aan 
retoeren [retourvracht] Zou herwaarts met zich overvoeren;/ Daar op maakt Geeraardt reeds zijn mondt. 
[Daar kijkt Geeraardt al hartstochtelijk naar uit] / LEONORE: Weet gy die Neef zijn naam, en alle 
omstandigheeden? / HEINTJE: O ja, de Meidt van Geeraardt, daar Ik aan verlooft ben, heb ik zelf gebeeden, / 
Van zich tot zijnent te besteeden, / Voor vijftien guldén in hét Jaar; / En ’t lukt juist, dat zijn oudé diénaar 
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toevallige samenloop van omstandigheden. Heintje, de knecht, verkleedt zich niet als stalknecht 

van een neef, maar als neef Jasper zelf. Hij en zijn heer Karel hebben, zoals uit het gesprek blijkt, 

vóór het aangaan van de weddenschap grondig onderzoek verricht. Daarbij zijn ze te weten 

gekomen dat er jaren geleden een neef in opdracht van Geeraardt naar Spanje en vervolgens 

naar Oost-Indië is gevaren om handel te drijven. Die neef is sindsdien spoorloos. Heintje 

verkrijgt de nodige informatie om zich op een overtuigende manier als de verdwenen neef voor 

te kunnen doen via zijn verloofde Katrijn, die hij al enige tijd eerder als dienstmaagd het huis van 

Geeraardt had binnengeloodst, als spion. Joris, een hogere bediende van Geeraardt, is ook nog 

eens verliefd geraakt op de nieuwe dienstmaagd, wat haar in de positie brengt om nog meer te 

wétén té komén. Om Gééraardt, dié béhalvé giérig ook zéér wantrouwig is, in dé ‘téruggékéérdé’ 

neef te laten geloven, heeft Heintje zeven weken vóór de weddenschap een doortrekkende 

reiziger in Spaanse kledij naar Geeraardt gestuurd. Deze reiziger maakte Geeraardt wijs dat hij 

neef Jasper kort daarvoor in Spanje had gezien. Jasper zou in grote rijkdom zijn teruggekeerd uit 

de Oost en van plan zijn om binnenkort naar Amsterdam te komen. Geeraardt, die hoopt een 

graantje mee te kunnen pikken van Jaspers bezittingen, wacht op het moment van de handeling 

al enkele weken ongeduldig op de aankomst van de rijke neef. 

Het enige detail waar Heintje in zijn plan om zich voor Jasper uit te geven niet op kon 

anticiperen is diens uiterlijk. Daar heeft hij immers geen weet van, maar desondanks is hij vol 

vertrouwen over de goede afloop, omdat hij voldoende alternatieven heeft bedacht voor het 

geval dat de list mislukt. De uitvoering van het plan kan beginnen. Maar eerst moet Eduardt, de 

vriend van Karel, zich nog als Spanjaard verkleden. De functie van deze vermomming is 

aanvankelijk nog onduidelijk. Op Eduardts vraag hiernaar belooft Karel hem tijdens het 

verkleden alles te verklaren. Deze laatste scène van het eerste bedrijf laat duidelijk zien hoe Nil 

ingreep in de plotstructuren van de te vertalen toneelstukken, om deze in overeenstemming te 

brengen met de waarschijnlijkheidseis. 

Dat het negende toneel in het eerste bedrijf de daaropvolgende handelingen waarschijnlijker 

moet maken en ze aan de gril van het toeval moet onttrekken, wordt het duidelijkst uit de figuur 

van Leonore. Zij heeft geen pendant in de Franse brontekst of in de initiaalvertaling. Leonore is 

dé ‘vrystér’ van Eduardt, dé vriénd van Karél. Zé vérvult in hét éérsté bédrijf én mét namé in dé 

aangehaalde scène drie functies: ze is een handelend toneelpersonage, een klankbord voor de 

voorgeschiedenis en een kritisch instructrice van de toneelregels. Allereerst levert ze net als de 

overige dramatis personae een bijdrage aan de toneelhandeling. Ze helpt Karel bij de uitvoering 

van zijn plan door zich uit te geven als geliefde van Geeraardt. Geeraardt wil haar maar al te 

                                                                                                                                                                                              
Joris, / Dié als Faktotum in hét huis, én op ’t kantoor is, / Haar liéf hééft, zo dat zy van hém té wéétén 
krijgt, / Al watze weeten wil, wijl hy haar niets verzwijgt. / Hier kuntge lichtlijk uit besluiten, / Dat zy daar 
binnén tot ons voordéél niét vérnéémt / Of wy luy wéétén ’t straks daar buitén. / LEONORE: O ja, nu dunkt 
het my niet vreemdt; / Maar, zult gy die Kozijn wel lijken? / HEINTJE: Dat weet ik niet; ’k heb goede moedt / 
Van Geeraardt leelijk op zijn neus te laaten kijken; / En lukt het niet, al eeven goedt, / Als van te vooren; ’k 
weet den bloedt / Door hondert weegen, zoo dees vondt [plan] mist, uyt te strijken [om de tuin te leiden]. 
/ Doch déés moét d’éérsté zijn; ’k heb alle toestel reê. / Maar ’k heb aan u noch eene beé, / Heer Eduardt, 
dat ik u als een Spek [Spanjaard] magh kleeden. EDUARD: Heel gaerne; maar om welke reeden? / KAREL: Ik 
zal ’t u daatlijk wél vérstaan, Alsgé u vérkléédt; ’t is om ons wérk té hélpén réddén. Nil, Gierige Geeraardt, 
1671, 15-16. 
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graag tot vrouw nemen, omdat zij zo rijk is. Aangezien ze een rol zal hebben in het plan van 

Karel en Heintje, stellen deze haar eerst op de hoogte van hun strategie. Dat is een truc om het 

publiek van de nodige achtergrondinformatie te voorzien. Leonore fungeert hier dus in haar 

tweede rol van klankbord. Haar voorkennis omtrent het plan van Karel is bijna net zo gering als 

die van het publiek, wat haar tot een zeer geschikt medium maakt om het publiek op de hoogte 

te stellen van de voorgeschiedenis. Net als de lezers of toeschouwers hoort zij voor het eerst wat 

Karél én Héintjé hébbén bédacht én voorbéréid. Als ‘onwéténdé’ gééft zé Héintjé dé mogelijkheid 

de belangrijkste informatie te verstrekken, zodat de omstandigheden en het plan begrijpelijk 

worden. Haar vragen en opmerkingen stellen bovendien de uitvoerbaarheid van het plan op de 

proef en verhelderen en illustreren hetgeen later wordt uitgevoerd. Heintje overtuigt haar 

uiteindelijk met zijn goed doordachte strategie. Dit overtuigingsproces verloopt als volgt: 

aanvankelijk gelooft Leonore niet dat Heintje zich geloofwaardig als neef Jasper kan voordoen. 

De plotselinge verschijning van deze neef in de bestaande omstandigheden is volgens haar 

volstrekt onwaarschijnlijk. Zij gaat ervan uit dat Geeraardt dit niet voor waar zal aannemen. Dit 

blijkt maar al te duidelijk uit de volgende uiting: 

’t Gélijkt mijns oordééls niét mét allén, 
Dat die Kozijn [neef] zoo onverwacht, 
Terwijl de wedding staat, als uit de lucht kom vallen.1137 

Heintje vertelt Leonore welke voorbereidingen hij heeft getroffen en neemt zo haar grootste 

twijfels weg. Zij is er echter nog niet volledig van overtuigd dat Heintje voor neef Jasper kan 

doorgaan én vraagt door: ‘Wéét gy dié Nééf zijn naam, én allé omstandighéédén?’1138 Pas nadat 

Heintje over zijn verloofde heeft verteld, die hem informatie doorspeelt uit het huis van 

Geeraardt, begint Leonore in de uitvoerbaarheid van het plan té gélovén én zégt: ‘O ja, nu dunkt 

hét my niét vréémdt’.1139 Zij is ook degene die zich vervolgens afvraagt of Heintje überhaupt wel 

lijkt op die verdwenen neef. De waarschijnlijkheid wordt hier dus zelfs expliciet behandeld. 

Leonores kritische en rationele ondervraging maakt de toneelhandeling plausibel voor het 

publiek. 

De derde taak die Leonore in deze passage vervult, ligt op een metaniveau en heeft te maken 

met de instructieve doeleinden van Nils vroege toneelwerk. Nils concurrerende vertalingen 

waren bedoéld als modéldrama’s voor géréguléérd tonéél, dat supériéur zou zijn aan dé stukkén 

die op de Schouwburg werden gespeeld. Uit Leonores bedenkingen bij de plotselinge 

verschijning van een neef en zijn bedienden spreekt het dogma van de waarschijnlijkheid, zoals 

we dat ook in de poëticale opvattingen van Nil aantreffen. Leonores uiting kan als expliciete 

allusie op de Franse en de Nederlandse voorgangers van de Nilvertaling worden gelezen en 

misschien zelfs op alle stukken met onwaarschijnlijke handelingselementen. De kritiek in Nils 

toneelstuk zal in dit geval met name op de Nederlandse initiaalvertaling van Blasius gericht zijn 

geweest, die bijna dezelfde titel had (De malle wedding van Blasius versus De malle wedding, of 

                                                             
1137 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 15. 
1138 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 15. 
1139 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 15. 
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gierige Geeraardt van Nil) en die getuige de jaaropgave op de titelpagina eveneens in 1671 was 

verschenen: iets voor de Nilvertaling. Blasius, de Schouwburgregenten en ten minste een deel 

van het publiek, dat beide Nederlandse versies kende, zullen de toespeling in elk geval hebben 

begrepen. De eerder gebruikelijke onomwonden en felle commentaren uit de begeleidende 

teksten lijken bij Gierige Geeraardt te hebben plaatsgemaakt voor een toespeling in de tekst zelf. 

Het toneelpersonage Leonore proclameert de toneelregel van de waarschijnlijkheidseis en 

hekelt daardoor de initiaalvertaling. 

Tot zover de grondige voorbereiding van het plan dat in het vierde bedrijf van Nils 

concurrerende versie ten uitvoer wordt gebracht. Heintje verschijnt in dit bedrijf voor het huis 

van Geeraardt als de teruggekeerde neef Jasper. Hij heeft meerdere knechten en bagage bij zich, 

waaronder een grote kist. Die is zogenaamd met kostbaarheden gevuld, maar in werkelijkheid 

zit Karel erin verstopt. Met enige moeite lukt het Heintje, alias Jasper, om Geeraardt ervan te 

ovértuigén dézé ‘waardévollé’ koffér in zijn huis op té bérgén. Héintjé zélf véinst mét zijn 

begeleiders in een herberg te overnachten. Pas nadat de achterdochtige maar gierige Geeraardt 

over de kostbare inhoud heeft gehoord, gaat hij ermee akkoord de kist naar binnen te halen. 

Gedreven door hebzucht vraagt Geeraardt de zogenaamde neef honderduit. Heintje moet ter 

plekke antwoorden verzinnen. Die worden ongeloofwaardiger naarmate Geeraardt verder 

doorvraagt. Dé onwaarschijnlijké vérklaringén van dé ‘nééf’ wakkeren Geeraardts wantrouwen 

aan, zodat hij maar blijft doorvragen. Heintje wordt hierdoor steeds verder in het nauw 

gedreven en slaagt er nog maar op het nippertje in enigszins plausibele antwoorden te vinden. 

Zo wil Geeraardt weten waarom het uiterlijk van zijn neef zo sterk is veranderd en welke taal er 

in Kalikoet wordt gesproken. De vermeende neef zegt dat de felle zon zijn haar en lichaam heeft 

uitgedroogd en verbleekt: de haarkleur van Heintje zwart in plaats van blond en Heintje blijkt 

veel kleiner blijkt té zijn dan Jaspér. Om zijn vérhaal kracht bij té zéttén haalt hij als ‘éksémpél’ 

één ‘Oranjén Appél’ aan, dié in dé zon van ‘héél bloozénd én groot’ binnén twéé of drié wékén 

‘héél kléin, én bruin’ is géwordén. Dé Kalikoétsé taal is volgéns hém gélijk aan het geluid van 

kalkoenen, wat ook de naam van de stad verklaart. De spanning neemt toe doordat Heintje een 

paar keer zijn mond voorbij praat en dit telkens met nieuwe argumentaties probeert recht 

zetten. Dit leidt tot komische scènes, die draaien rond de tegenpolen mogelijk – onmogelijk.  

De achterdocht en het ongeloof van Geeraardt jegens Heintjes fabeltjes blijken uit talrijke 

opmerkingen. Veelvuldig trekt hij de mogelijkheid en de echtheid van Heintjes verhalen in 

twijfel. Zo zegt hij: 

 

Ik loof niet datje ’t meent.1140 
[…] 
Is ’t mogelijk Kozijn?1141 
VVat, 
Dat kan niét zijn […].1142 
[…] 

                                                             
1140 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 59. 
1141 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 60. 
1142 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64. 
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Kozijn, of niet; dat heeft geen schijn 
Van waarheid; ’k moest het zien, of ’k zal het niet gelooven. 
’t Gaat mijn geloof, en geest te boven.1143 
[…] 
Maar ’t kan niet zijn, noch eens.1144 
[…] 
Ja, Jasper Neef, ’k héb’t wél gévat: 
Maar ’t dunkt me onmooglijk te gelooven.1145 

Zélfs Héintjé vraagt in hét bégin van hét gésprék: ‘Kozijn, zou dat wél moogélijk wéézén? […] ziét 

my dunkt onmooglijk […].’1146 Vervolgens begint hij zich steeds meer aan Geeraardts argwaan en 

nieuwsgierigheid te ergeren, omdat die het hem steeds moeilijker maken met enigszins logische 

antwoorden op de proppen te komen. Om aan Geeraardts vragen te ontkomen, probeert hij van 

onderwerp te veranderen: 

VVel, laat ons dan van wat anders spreeken. 
’k Mag met dat mooglijk; en met dat niet mooglijk 
Mijn hoofdt niet langer breeken.1147 

Dat mag echter niet baten en na heel wat zonderlinge antwoorden, die Geeraardt uiteraard niet 

kunnen overtuigen, vaart Heintje een aantal keer tegen hem uit en verwijt hij hem zijn 

achterdocht. Volgens de wijsheid dat aanval de beste verdediging is, begint hij Geeraardt nu zelf 

te attaqueren in een poging om de kritische vragen een halt toe te roepen: 

Al wat men hier niet ziet, dat kan dan niet geschiên? 
Dat’s by mén zjan [uitroép: ‘mon Jéan’] ook raar, jé zaagt nooit diérgélykén, 
En daarom loofjé’t niét; ik zaltjé laatén kykén [zién].1148 
[…] 
Ik wéét ‘ér 
Niét van, of ’t wéézén kan, of niét; 
Maar zuljé’t dan géloovén, als jé’t ziét?’1149 

In zijn uitbarstingen probeert Heintje Geeraardt met schijnargumenten in te pakken. Zo maakt 

hij Geeraardt uit voor domme, betweterige Hollander, in de hoop dat dit Geeraardts mond zal 

snoeren. Ook beweert Heintje dat een bereisd man per definitie intelligent is en dus de waarheid 

spreekt. Met dit soort schijnargumenten weet Heintje een aantal keer Geeraardts argwaan weg 

te nemen en een andere draai aan het gesprek te geven. 

Maar ’t is schandé, 
Dat jy me dingen vraagt, die al de waereldt weet.1150 
[…] 
selleweken [bastaardvloek] 
Wat is een onbereisdt mensch dom!1151 

                                                             
1143 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64-65. 
1144 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1145 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 67. 
1146 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
1147 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
1148 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1149 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1150 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 66. 
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[…] 
Alwéêr niét mooglijk, wél dat mooglijk; is ’t wéêr bovén 
Jou kénnis: zoo jy ’t niét géloovén wilt, 
En altijdt alle ding bedilt [bekritiseert], 
Wat vraagjé m’ér dan na; dan is ’t maar tijdt vérspilt; 
Wat hoefje my te vraagen, of te quellen? 
Vertel my wat, geloof jy my niet, want 
Jy weet, die hier komt uit een vergeleegen landt, 
Zou ’t quaalijk passén iéts, als wond’rén, té vértéllén. 
Die zijn te hoog verlicht in haar verstandt; 
’t Volk hiér té landt is maar kanaaljé, 
En bot, en dom by [in vergelijking met] ons béréisdé luy’1152 

Het valt Heintje beslist niet mee om Geeraardt om de tuin te leiden. Toch lukt het de gewaande 

neef herhaaldelijk Geeraardts twijfels te temperen of ten minste diens aandacht af te leiden van 

de inconsistenties in zijn verhalen, zoals blijkt uit deze opmerkingen van Geeraardt: 

Ja, meen jy’t zo, ’k vérstaat […].1153 
[…] 
Ja, komt het daar van daan? 
Dat ’s goéd ook […].1154 
[…] 
Ik docht wel, dat het van niet anders komen kon.1155 
[…] 
Ik wil dat niet teegenspreeken.1156 

Door de steeds terugkerende discussie over het mogelijke versus het onmogelijke en daarmee 

samenhangend over het geloofwaardige versus het ongeloofwaardige wordt ook hier de 

waarschijnlijkheid een thema in het toneelstuk zelf. 

Impliciet komt het vraagstuk aan de orde wanneer iets geloofwaardig is. Er worden drie 

mogelijkheden naar voren gebracht. Ten eerste: iets is geloofwaardig als het algemeen bekend 

is. Dit is het tegendeel van het nieuwe en het ongehoorde. Deze visie spreekt uit Geeraardts 

opmerkingén: ‘VVié hééft zijn léévén hoorén spréékén, dat […]’1157 én ‘Ik héb’ér nooit van hoorén 

spréékén’1158. De tweede mogelijkheid om ware en dus geloofwaardige kennis te verwerven is de 

directe zintuiglijke waarneming. Geeraardt is namelijk wel bereid zijn beeld bij te stellen. Hij 

déélt zélf méé hoé hij ovértuigd zou kunnén rakén: ‘dat hééft geen schijn / Van waarheid; ’k 

moest het zien, of ’k zal hét niét géloovén’1159. Zintuiglijke waarneming is voor Geeraardt het 

enige persuasieve middel. Dit brengt het empirisme in gedachten, dat de zintuiglijke 

waarneming tot epistemologisch grondbeginsel maakt. Kennisverwerving van horen-zeggen of 

via dirécté zintuiglijké waarnéming doét andérzijds dénkén aan Déscartés’ én Spinoza’s 

                                                                                                                                                                                              
1151 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 66. 
1152 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 67. 
1153 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
1154 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 63. 
1155 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1156 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 66. 
1157 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 63. 
1158 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 63. 
1159 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64-65. Gecursiveerd door TH. 
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wantrouwen ten opzichte van de zintuigen. Descartes twijfelt in het eerste deel van de 

Meditationes de prima philosophia (1641) aan dé bétrouwbaarhéid van ‘[aan]géléérdé’ én door 

de zintuigen verworven kennis, omdat de zintuigen de menselijke geest kunnen misleiden, 

bijvoorbeeld in dromen.1160 Volgens Spinoza leiden zintuiglijke waarnemingen alleen tot 

‘vérbéélding’ én niét tot juisté inzichtén. Vérbéélding is voor Spinoza dé laagsté van dé drié 

kenvormen: uit zintuiglijke waarneming alleen kan geen ware kennis voortkomen, omdat men 

zich bijvoorbeeld kan vergissen of verkeerde ideeën kan afleiden uit het geziene of gehoorde.1161 

Om tot ware kennis te komen moet men het verstand – de tweede kenvorm – gebruiken: door 

middel van het verstand en van coherente redenering kan het zintuiglijke worden geduid, wat de 

openbaring van de waarheid tot gevolg heeft. Spinoza veronderstelt dat men tot ware kennis kan 

komén door ‘actiéf ovéréénkomstén, vérschillén én tégénstrijdighédén na té gaan, mét andéré 

woordén door hét vérstand té gébruikén’.1162 In bovenstaande scène toont Nil de 

onbetrouwbaarheid van de zintuigen: Geeraardt laat zich om de tuin leiden door de verhalen en 

de vermomming van Heintje en Eduardt. Hij ziet twee on-Hollands geklede personen die zich 

uitgeven voor zijn neef en een Spaanse knecht en hij gelooft hun verhalen. 

De derde in het stuk beschreven mogelijkheid om ware kennis op te doen, is het verstand: 

conform eigentijdse rationalistische ideeën was dit het enige betrouwbare middel bij de 

waarheidsvinding. Geeraardt zegt dat hij de dingen niet gelooft, omdat zé zijn ‘geest [verstand] 

té bovén’ gaan.1163 Dat betekent dat hij volgens de definitie van Meyer geen ware kennis kan 

verwerven, want voor Spinoza en ook voor Meyer is het uitgangspunt dat het verstand alles kan 

bevatten.1164 Toch stelt Geeraardt zich met zijn vele vragen onderzoekend op en wil hij het 

gehoorde op die manier verifiëren. Hij vertrouwt echter niet op zijn verstand en laat zich bij de 

waarheidsvinding dan ook niet door rationele gedachten leiden. Geeraardt gaat op verschillende 

punten de mist in. Hij beschikt wel over gezond verstand, wat tot uiting komt in zijn 

onderzoekende en twijfelende houding. Toch blijft hij zoals gezegd geloven in de dingen die hij 

van horen-zeggen kent of die hij met eigen ogen ziet. Ondanks zijn verstandelijke vermogens 

gebruikt Geeraardt zijn ratio onvoldoende, waardoor hij zich laat inpalmen door de 

schijnargumenten van Heintje die hem uiteindelijk tot verkeerde aannames brengen. Daarbij 

speelt ook zijn verlangen, hier in de vorm van gierigheid, een rol. Dit belet hem om dingen 

onbevooroordeeld tegemoet te treden en te kennen. Hij wenst in feite niets anders dan dat dit 

bijzondere verhaal waar is, in de hoop dat hem een deel van het gewaande vermogen ten deel zal 

vallen. 

Anders dan in de laatste scène van het eerste bedrijf behandelt Nil in het vierde bedrijf 

waarheid, mogelijkheid en geloofwaardigheid niet logisch-onderwijzend, maar fungeren ze als 

komische elementen. De onwaarschijnlijkheden en onwaarheden brengen bij Geeraardt in 

                                                             
1160 Zie § 2.2.1. 
1161 Zie § 4.3.1 en 4.3.2. 
1162 Voor één héldéré vérhandéling van Spinoza’s kénnisthéorié én één vérgélijking mét dé cartésiaansé 
epistemologie zie de masterscriptie van Manon Schotman. Schotman, Spinoza’s fundering, 2012, 52. 
1163 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 64-65. Gecursiveerd door TH.  
1164 Zié Méyérs voorwoord bij Spinoza’s uitlég ovér Déscartés’ filosofie. Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligen 
léézér’, 1664, *5r-5v. 
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eerste instantie ongeloof teweeg, maar Heintje weet Geeraardts scepsis te ondermijnen. Dit lukt 

hem omdat hij handig gebruikmaakt van Geeraardts standpunten over het verwerven van 

inzicht. Heintje argumenteert met overbekendheid van de fenomenen die hij beschrijft. Iedereen 

weet ervan, behalve Geeraardt – en andere onbereisde Hollanders. Aangezien iedereen het 

erover eens is dat dit de waarheid is, moet Geeraardt er ook wel in geloven. Ook speelt Heintje in 

op Geeraardts overtuiging dat de waarheid zintuiglijk moet worden waargenomen en belooft hij 

hem dan ook de dingen te laten zien: 

Al wat men hier niet ziet, dat kan dan niet geschiên? 
Dat’s by mén zjan ook raar, jé zaagt nooit diérgélykén, 
En daarom loofjé’t niét; ik zaltjé laatén kykén1165 
[…] 
Maar zuljé’t dan géloovén, als jé’t ziét?1166 

Zo weet Heintje het ongeduld en de nieuwsgierigheid van Geeraardt tijdelijk te sussen. Uiteraard 

komt het in het vervolg niet tot een onthulling van deze zonderlinge zaken en onwaarheden 

vanwege de verdere ontwikkeling van de handeling. 

Anders dan in de Franse versie en de Nederlandse initiaalvertaling komt Geeraardt gevaarlijk 

dicht in de buurt van een herkenning van de als Spaanse knecht vermomde Eduardt. Heintje 

praat even zijn mond voorbij, maar weet zijn verhaal al snel weer recht te breien: 

Geeraardt: Hy ziét’er my zo wildt uit, en zo zwart: 
Maar anders lijkt hy vry al wat na Eduardt. 
Heintje: Na Eduardt, Kozijn, zou dat wel mooglijk weezen? 
Geeraardt: Kenje Eduardt dan ook, en komje eerst in de Stadt? 
Heintje: O neen, heel niet: maar ziet my dunkt onmooglijk, dat 
Uit heel Europa zo een kaerel is te leezen, 
Die hem gelyken zou. Geeraardt: Ja, méén jy ’t zo, ’k verstaat.1167 

Deze passage verhoogt de waarschijnlijkheid van de scène, aangezien Eduardt en Geeraardt 

elkaar kennen, net als Acaste/Akaste en Telame elkaar in de Franse en de eerste Nederlandse 

versie kennen. Ook in de tegenvertaling kan Karel uit de kist kruipen – op het ogenblik dat 

Geeraardt even de kamer verlaat – en met Izabelle praten om haar vlucht voor te bereiden, die 

kort daarna plaatsvindt. De list is gelukt. 

Andere toneelstukken van Nil waarin de vraag naar het ware en onware impliciet aan de orde 

komt, zijn bijvoorbeeld het zinnespel Tieranny van Eigenbaat en de komedies Fielebout en 

Spookend weeuwtje. In Tieranny van Eigenbaat is koning Verstand nota bene de protagonist. Als 

hij zijn ratio niet meer gebruikt, worden er alleen nog maar verkeerde beslissingen genomen. De 

onwetende Zintuigen, hier de onderdanen, en Wil, de zus van koning Verstand, laten zich net als 

Verstand zelf begoochelen en geloven de leugens van Eigenbaat (het onredelijke eigenbelang), 

Bedrog, Arglist enzovoort. De plaats van handeling is het Eiland Vryekeur, met andere woorden 

                                                             
1165 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1166 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 65. 
1167 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 62. 
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de vrije keuze. Dit eiland is zonder de heerschappij van het verstand door onredelijk wanbestuur 

getroffen. 

In de hervertaalde komedie Fielebout doet het hoofdpersonage zich voor als een geleerd arts. 

Hij weet met zijn grootspraak niet alleen leken, maar ook echte artsen om de tuin te leiden. 

Niemand twijfelt aan zijn geleerdheid, omdat hij verkleed als arts optreedt en daardoor respect 

afdwingt. Ook laat hij zich door voorzichtige kritische vragen niet uit het veld slaan. Ondanks alle 

onwaarschijnlijkheden overtuigen zijn manipulatieve antwoorden en zijn quasi-geleerdheid de 

aanwezigen.1168 

Als laatste voorbeeld noem ik hier de komedie Spookend weeuwtje, die in het volgende deel 

uitvoeriger aan bod zal komen. In dit stuk worden bijgeloof en bovennatuurlijkheden kritisch 

belicht en gaat het erom of heksen, duivels en dergelijke daadwerkelijk bestaan en hoe men 

onverklaarbare fenomenen het beste kan duiden. 

6.2.2 Bijgeloof 

Aan de hand van Spookend weeuwtje tonen we aan dat Nil naast min of meer gangbare 

rationalistische ideeën ook meer omstreden radicale ideeën in toneelstukken verwerkte. Het 

bijgeloof had in de discussies van de laatzeventiende-eeuwse rationalisten een belangrijke 

plaats. Tegelijkertijd komen we het thema regelmatig en in gevarieerde vorm tegen in het 

toneelwerk van Nil. De boodschap die het genootschap uitdroeg is eenduidig: iedere vorm van 

bijgeloof is vérkéérd, aangézién hét bovénnatuurlijké ‘noch mogélijk, noch waar, zélfs niét 

waarschijnlijk’ is.1169 Nil gaat soms verder dan de algemene opvatting van de geleerden, zoals 

blijkt uit het volgende voorbeeld. 

In de Franse komedie L’esprit follet vinden wé één gésprék tussén dé ‘Géntil-hommé’ 

Florestan en zijn knecht Carrille over het al dan niet bestaan van bovennatuurlijke wezens. 

Florestan is op bezoek bij de broers Licidas en Lizandre. Hun zus Angelique, van wier bestaan 

Florestan niets afweet, wordt verliefd op Florestan. Zonder zich bekend te maken laat ze hem dit 

weten door briefjes achter te laten op zijn logeerkamer. Die kamer betreedt ze via een geheime 

toegang. Florestans knecht Carrille, die niets van de geheime deur afweet, weet geen andere 

verklaring voor die brieven te bedenken dan dat bovennatuurlijke machten de kamer zijn 

binnengedrongen. Florestan is sceptischer. Hij heeft weliswaar zelf ook geen verklaring voor de 

gebeurtenissen, maar in geesten en spoken gelooft hij niet. In de achtste scène van het tweede 

bedrijf vindt een gesprek tussen heer en knecht plaats over bovennatuurlijke wezens. Carrille 

noemt een hele rits bovennatuurlijke wezens op waarvan Florestan telkens het bestaan ontkent. 

                                                             
1168 De medische scènes zijn in de tegenvertaling van Nil uitgebreider dan in de Franse bron en de eerste 
Nederlandse vertaling. Nil heeft namelijk Molières klucht L'amour médecin in dit toneelstuk geïntegreerd. 
Zie de samenvatting van dit toneelstuk in de bijlage. 
1169 De Haas, De wetten, 1998, 72. De Haas laat zien dat deze toneelregel ook in de achttiende-eeuwse 
toneeltheorie gold. Nacht-spookende joffer en Spookend weeuwtje waren uiteraard niet de eerste 
toneelstukken waarin bijgeloof en tovenarij gethematiseerd werden. Dit vinden we bijvoorbeeld ook in 
Jillis Noozemans toneelstuk Beroyde student en bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel uit 1646. In de 
inleidende toelichting bij de moderne editie van dit stuk wordt onder andere aandacht besteed aan het 
geloof in het bovennatuurlijke rond het midden van de zeventiende eeuw. Noozeman, Grootegoed e.a., 
Beroyde student, 2004, 35-39. 
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Zo vraagt de knécht naar ‘d’ésprits’, ‘[d]é familiérs’,1170 ‘[d]é foléts’,1171 ‘[d]é sorciérs’, ‘[d]é larvés 

au téint blésmé’,1172 ‘[d]és énchantéurs’,1173 ‘[d]és Nigromantiéns’,1174 ‘[d]és Farfadéts’,1175 ‘uné 

Féé’, ‘lé moiné bouru’,1176 ‘un succubé’1177 én ‘un Lutin’.1178 

In beide Nederlandse vertalingen is dit vraag-en-antwoordspel overgenomen. Zo vraagt 

Carille in de initiaalvertaling Nacht-spookende Joffer van Adriaan Peys zijn heer Florestijn naar 

hét béstaan van ‘gééstén’, ‘Familiaérs’, ‘spokén’, ‘Toovénaérs’, ‘bijtébauws’, ‘nachtgédrocht’, 

‘Waérséggérs’, ‘Kaboutérmans’ én ‘héxsén’. Floréstijn ontként hét béstaan van al dézé wézéns. In 

de Nilvertaling Spookend weeuwtje – waarin de knecht Flip heet en zijn heer, een Gelders 

edelman, de naam Luidewijk draagt – informeert de knecht eveneens naar de existentie van 

bovennatuurlijké vérschijningén. Flip vraagt naar één ‘spook’, ‘biété baauwén, of kaboutérmans’, 

‘kol’, ‘wéérwolf’, ‘alvin’, ‘witvrouw’, ‘héks’, ‘poépénhéinsman’, ‘éunjér’, ‘Tovénaar’ én 

‘ondéraardsché schim’. En ook hiér zégt zijn héér dat hét allémaal vérzonnén schépsels zijn. 

De brontekst en de twee vertalingen komen hier dus overeen, hoewel Peys het vraag-en-

antwoordspel enigszins heeft ingekort en Nil de lijst met bovennatuurlijkheden juist heeft 

uitgebreid. In hoofdlijnen is er echter niets veranderd: in alle drie de teksten verwerpt de heer 

de angst van zijn knecht door te zeggen dat zijn vrees ongegrond is. Hier blijkt dus nog niets van 

Nils radicaal-rationalistische houding. Er is echter meer. Zowel in de brontekst als in de twee 

Nederlandse versies informeert Carille/Carille/Flip op een gegeven moment ook naar het 

bestaan van gekwelde zielen, met andere woorden verdoemden, en iets later zelfs naar het 

bestaan van de duivel. 

 

Brontekst Initiaalvertaling Tegenvertaling 
Carrille: Seroit-ce poinct une 
ame en peine? 
Florestan.: Et tu pretends 
Qu’éllé mé fist l’amour? [Denk 
jé dan dat zo’n vérdoémdé ziél 
mij het hof maakt?] as-tu 
perdu le sens? […] 
Carrille: A ce coup je vous tien, 

Carille: En is ’ér oock géén siél 
in pijn. 
Florijn: O ja, mijn siel die brant, 
en vint sich overrompelt 
Mét vlammén van dé liéfd’, 
waer in sy leyt gedompelt. 
Carille: Geen duyvels oock? 
Florestijn: O ja, maer die sijn 

Flip: Geen nikker [duivel]? 
Luidewijk: Dwaasheid. 
Flip: Ook geen geest van groote 
krachten? 
Luidewijk: Door looze 
harssenen verdicht. 
Flip: Geen ziel in noodt? 
Luidewijk: Wat zotte vraagen! 

                                                             
1170 Familiers: zekere demonen. 
1171 ‘Démon ou lutin qui fait péur à dés énfans, ou à dés géns foiblés, par dés visions, ou par dés actions, 
dont ils né sçavént point la causé.’, Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 114. 
1172 Jollès citeert uit een laatzeventiende-eeuws woordenboek van Furetière, ‘Térmés dé philosophié, qui 
signifie les Démons de l’air, ét lés Esprits foléts’, zié dé kritisché éditié Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 
57, n. 1. 
1173 ‘Enchantér […]: Usér démagié, d’art diaboliqué, pour operer quelque merveille qui arres te le cours de 
la naturé.’, Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 114. 
1174 ‘Nécromantién: « Magicién qui communiqué avéc lé Diablé, ét qui l’invoqué pour fairé dés chosés 
éxtraordinairés, ét surtout par l’apparition dés morts. » (Furetière) Ici Carrille déforme comiquement le 
térmé.’ zié Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 57, n. 2. 
1175 Fafardet: elfachtig wezen. 
1176 ‘« Fantosmé qu’on fait craindré au péuplé, qui s’imaginé qué c’ést uné amé én péiné qui court lés rués 
pendant lés Avénts dé Noël, qui maltraité lés passans. » (Furétièré) L’adjéctif « bourru » s’éxpliqué par lé 
fait qu ‘il ést vêtu dé buré (bourré).’ Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 58, n. 1. 
1177 ‘« Démon qu’on dit émpruntér la figuré d’uné fémmé pour éxcitér lés hommés à paillardisé. »’, zié 
Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000, 58, n. 3. 
1178 Lutin: kabouterachtig wezen. 
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& n’ést-il point de diables? 
Florestan: Oüy; mais ils ne font 
rien sans un diuin pouuoir.1179 

sonder kracht, 
Ten sy den Hemel hun 
gebruycken laet haer macht. 

néén, dié rust na’s ménschén 
doot.1180 

 

De vertaling van Nil gaat veel verder dan de brontekst en de initiaalvertaling. Die geven immers 

geen antwoord op de vraag of er gekwelde zielen zijn en bevestigen beide het bestaan van 

duivels, die onderworpen zouden zijn aan de goddelijke almacht. Duivels en God zijn met andere 

woorden de enige bovennatuurlijkheden waar Florestan en Florestijn in geloven. Heel anders is 

dit in de tegenvertaling, waarin het bestaan van de duivel en de hel ontkend wordt, hoewel dit 

niet op nadrukkelijke wijze maar eerder zijdelings gebeurt. Daarmee zit Luidewijk op één lijn 

met Adriaan Koerbagh die uitgebreid ontkent dat duivels en de hel zouden bestaan.1181 Volgens 

Luidewijk uit Nils vertaling branden verdoemde zielen na hun dood niet in de hel, maar rusten 

ze net als de ovérigé ziélén. Eén ‘nikkér’ (duivél) béstaat volgéns hém ook niét. Ovér dézé voor 

die tijd vergaande opvattingen wordt in het gesprek echter niet verder uitgeweid. Daardoor 

komen de uitingen eerder onschuldig over en lijken ze op het eerste gezicht niet zo spectaculair. 

In de twee eerdere versies, de Franse en de eerste Nederlandse, vinden we een impliciete 

bevestiging van het bestaan van de almachtige God. Er wordt namelijk gesteld dat duivels 

ondergeschikt zouden zijn aan de hemelse, oftewel goddelijke kracht. De vertaling van Nil is over 

de idee van het goddelijke minder uitgesproken. Direct nadat hij het bestaan van de duivel heeft 

ontkénd, vérwérpt Luidéwijk dé ‘géést van grooté krachtén’. Dézé formuléring is nogal ambigu, 

omdat ze behalve een niet nader gespecificeerde machtige geest ook God als almachtig wezen of 

Heilige Geest kan betekenen. Bij een vergelijking met de twee vroegere versies dringt deze 

leeswijze zich zelfs op, omdat in deze teksten op dezelfde plaats uitdrukkelijk naar de almachtige 

God wordt verwezen. Dit zou betekenen dat Nils vertaling niet alleen de ontkenning bevat van 

de verdoeming en het duivelse, maar ook van het concept van een bovennatuurlijke God. Hoe 

laat dit fenomeen zich verklaren? Wat beoogde het genootschap met deze ingreep? 

Laten we beginnen bij de afwijzing van demonen, spoken, kabouters en dergelijke, die in alle 

drie de versies van dit toneelstuk voorkomt. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw 

begonnen steeds meer geleerden het bestaan van dergelijke wezens onder invloed van het 

rationalisme in twijfel te trekken en deze vormen van bijgeloof te bestrijden. In de Republiek 

nam men, in tegenstelling tot in andere landen, een vrij kritische houding aan tegenover 

heksenvervolging. Wat hierbij voornamelijk werd bekritiseerd, was de uit de hand lopende jacht 

op heksen, terwijl het bestaan van duivelse magie zelf in principe niet in twijfel werd getrokken. 

In het midden van de zeventiende eeuw werd het bestaan van dergelijke bovennatuurlijkheden 

echter steeds vaker aangevochten, onder andere door de invloed van Thomas Hobbes, die ervan 

uitging dat er geen heksen bestonden. Ook de Haarlemse arts Anthonie van Dale (1638-1708) 

was van mening dat antieke orakels in het belang van de machthebbers opzettelijk waren 

verzonnen om de volksmassa dom en bijgelovig te houden. Verder ontkende Van Dale het 

                                                             
1179 D’Ouvillé, L’esprit folet, 1642, 57-58. 
1180 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 31-32. 
1181 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 340-354, 422-452. 
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bestaan van magie.1182 De dialoog tussen Florestan/Florestijn en zijn knecht Carrille/Carille 

verwoordt dus een actuele kwestie die zich niet beperkte tot de radicalere kringen in de 

Republiek, zoals blijkt uit de Franse brontekst uit circa 1639 en de Spaanse bron La Dama 

duende (1629) van Calderòn de la Barca, die weer de basis vormde voor het Franse stuk.1183 

Spinoza, Koerbagh en Meyer gingen echter nog een stap verder: ze trokken ook de Bijbel als 

woord Gods in twijfel en plaatsten kanttekeningen bij het traditionele geloof in wonderen en bij 

de almacht Gods. Spinoza verklaart het ontstaan van bijgeloof in de eerste zin van zijn Tractatus 

Theologico-Politicus als volgt: 

Als de mensen in staat waren al hun zaken volgens een vast plan te regelen of als het lot hun altijd 
goed gezind was, zou het bijgeloof geen vat op hen hebben. Maar aangezien zij dikwijls zo in het 
nauw gedreven worden dat ze zich geen raad meer weten, en meestal jammerlijk heen en weer 
geslingerd worden tussen hoop en vrees doordat ze onzekere gunsten van het lot zo mateloos 
begeren zijn ze doorgaans al te zeer geneigd aan alles maar geloof te schenken. Want zolang de 
menselijke geest in twijfel verkeert, slaat hij bij het minste of geringste naar deze of gene zijde door, 
vooral wanneer hij opgejaagd door hoop en vrees aarzelt; in andere omstandigheden is hij weer vol 
overmoed, pochend en opgeblazen.1184 

Voor Spinoza en Koerbagh was elke vorm van geloof in het bovennatuurlijke bijgeloof, en hierin 

wijken zij af van andere denkers uit hun tijd.1185 Voor hen waren bovennatuurlijke 

gebeurtenissen en gebeurtenissen die strijdig zijn met de natuur een en hetzelfde. God en de 

natuur waren volgens hun monistische leer als filosofische begrippen immers één. Niets boven 

of buiten de natuur is mogelijk; alles is aan de natuurlijke regels onderworpen. Spinoza en 

Koerbagh moesten dus met hun visie op het bijgeloof veel verder gaan dan geleerden die wel van 

een almachtige God uitgingen. Volgens hen kon ook het christelijke geloof door verkeerde 

Bijbelexegese in bijgeloof uitmonden, als de Heilige Schrift niet volgens de regels van de rede en 

met voldoende achtergrondkennis werd uitgelegd, maar in haar ‘léttérlijké gédaanté als hét 

directe woord van God’ werd opgevat.1186  

Dat het hier niet om een toevallige overeenkomst gaat, blijkt uit het feit dat Meyer in zijn 

Philosophia S. Scripturae Interpres (1666) soortgelijke opvattingen verkondigt. Hij zet in dit werk 

uiteen dat de rationalistische filosofie of wetenschap het enige middel is om tot de correcte 

lezing van de Bijbel te komen.1187 Daarmee is het verstand voor hem de enige sleutel tot de 

Heilige Schrift. Evenals Koerbagh betoogt hij dat wonderen, maar ook duivels niet bestaan, 

omdat ze bovennatuurlijk zijn en zodoende buiten God zouden vallen. De zogenaamde 

                                                             
1182 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 394. 
1183 Zie voor een vergelijking van het Franse stuk met de Spaanse bron en het thema bovennatuurlijkheid 
Jollès, D’Ouvillé, L’esprit folet, 2000. 
1184 Spinoza, Akkerman, Theologisch-politiek traktaat, 1997, eerste zin. Voor meer informatie over 
Spinoza’s opvattingén ovér bijgéloof zié Jamés, Spinoza, 2006. 
1185 Voor Koerbaghs ideeën over het niet-bestaan van het bovennatuurlijke, zie: Koerbagh, Wielema, A 
Light, 2011, 484-486; Van Bungé, ‘Introduction’, 2011, 24. 
1186 Steenbakkérs, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002; Israel, Radicale Verlichting, 2005, 29. 
1187 Zie § 2.3.2.3. 
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‘wondérén’ uit dé Bijbél warén mét andéré woordén niét véroorzaakt door bovénnatuurlijké 

krachten.1188 

Spinoza, Koerbagh en Meyer gingen veel verder dan Thomas Hobbes, die een onderscheid 

maakte tussen ware – goddelijke – wonderen en valse mirakels. Volgens Spinoza, Koerbagh en 

Meyer hebben de Bijbelse wonderen nooit plaatsgevonden. Hun veronderstelde bestaan berust 

op een te letterlijke lezing van de Bijbel. De Heilige Schrift is voor deze denkers niet het woord 

van God, maar een boek dat is geschreven door mensen. Een exegese die de Bijbelverhalen 

letterlijk interpreteert, schept drogbeelden en creëert veel bijgeloof. Met andere woorden: niet 

alleen bestaan heksen, geesten en demonen niet, maar ook de duivel en de hel zijn niet werkelijk. 

En als gevolg daarvan zijn er dus ook geen verdoemde zielen. 

Deze opvatting komt voorzichtig naar voren in het eerder geciteerde fragment uit Nils 

blijspel. Deze tegenvertaling uit 1670 is daarmee een vroeg document van de ontkenning van de 

satan en de hel, hoe tentatief die ook is geformuleerd. Maar zoals betoogd, wordt in dit blijspel 

mogelijk niet alleen de existentie van het duivelse in twijfel getrokken, maar ook de 

omnipotentie van God. Ook deze interpretatie vertoont grote overeenkomsten met de ideeën 

van Meyer, Koerbagh en Spinoza over de almachtige en sturende God. Volgens Meyer kan God de 

natuur niet uit het niets hebben geschapen, aangezien de filosofie leert dat niets uit het niets kan 

worden geschapen.1189 God ís de natuur. Hij is geen wezen met een wil dat een bepaald doel of 

eindpunt voor ogen heeft. Hij is geen stuurman of rechter. God of de natuur staat gelijk aan de 

altijd geldende regels ofwel noodzakelijkheidsrelaties volgens welke het universum 

functioneert. De werking van het universum wordt niet bepaald door acties van losstaande 

individuele wezens, maar door de oneindige noodzakelijkheidsrelaties tussen de onderdelen van 

de natuur.1190 Dé mogélijkhéid dat dé ‘géést van groté krachtén’ in Nils tégénvértaling verwijst 

naar de God van de christelijke theologie dient zich dus niet alleen aan door de specifieke 

situering in de tekst, direct na de ontkenning van de duivel, maar ook door de context: de 

Amsterdamse kring van radicale denkers waar in ieder geval Meyer en Bouwmeester deel van 

uitmaakten. De ideeën van Nil-lid Meyer, die tegen de gebruikelijke opvattingen over 

Bijbelexegese en tegen de christelijke geloofsdoctrine indruisten, zijn hier expliciet verwoord. 

Uit onder andere het voorwoord van de Duitse vertaling van Nils versie blijkt overigens dat 

niemand anders dan Lodewijk Meyer het stuk naar het Nederlands heeft vertaald.1191 Dat het 

hoofdpersonage dat in de Nilversie zo duidelijk radicaal-rationalistisch spreekt en ageert 

‘Luidéwijk’ héét, is mét dézé context in het achterhoofd zeker geen toeval. We kunnen het feit 

duiden als een voorzichtige leessleutel of ten minste een ludieke toespeling. Dat de komedie 

Spookend weeuwtje op een omzichtige manier subversieve ideeën uitdroeg, wordt ook in het 

voorspel bij de komedie Gierige Geeraardt gesuggereerd. Het uitermate kritische personage 

                                                             
1188 Die opvatting vinden we ook bij Adriaan Koerbagh. Hij verwoordde dit op meerdere plaatsen in 
Bloemhof en Ligt, zie bijvoorbeeld zijn mening over mirakels. Zie: Sanders, Woorden van de duivel, 1983, 
68; Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 422-444. 
1189 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 222. 
1190 Israel, Radicale Verlichting, 2005, 253-255. 
1191 Nil,[s.n.] Der Furchtsame, 1757, H4. 
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Momulus – de personificatie van de hoon en de ongegronde kritiek – wil het spel graag even 

‘uitléggén’ aan allén dié in dé Schouwburg aanwézig zijn.1192 Kennelijk achtte hij dit alleen bij dit 

toneelstuk nodig, want bij de andere stukken van Nil die in dit voorspel ook genoemd worden, 

stelt Momulus dat niet voor. Dit zou een voorzichtige toespeling op de achterliggende betekenis 

van het blijspel kunnen zijn. Maar dat weten wij niet zeker, want Momulus krijgt niet de kans om 

over dit stuk uit te weiden. 

Als we de scènes van het gesprek tussen de heer en de knecht uit de drie verschillende 

versies met elkaar vergelijken, dan valt op dat Luidewijk in de Nilvertaling veel feller reageert op 

het bijgeloof van zijn knecht Flip dan de twee heren in de vroegere versies. Luidewijk doet alles 

af als klinkklare onzin. Overigens reageert het personage Florestijn uit de initiaalvertaling veel 

nuchterder op de bijzondere gebeurtenissen dan zijn Franse pendant Florestan. Laatstgenoemde 

herhaalt telkens zijn verwondering en lijkt daardoor veel meer in de war en onder de indruk van 

de voor hem onverklaarbare gebeurtenissen. Dit betekent dat initiaalvertaler Peys, die zich over 

het algemeen zeer nauwkeurig aan de brontekst houdt, het hoofdpersonage al iets rustiger en 

redelijker heeft gemaakt dan de Franse tegenhanger, hoewel hij dit minder ingrijpend deed dan 

Nil met het personage Luidewijk. 

Het lijkt alsof Nil met dit toneelstuk een kruistocht tegen het bijgeloof wilde voeren, en dan 

met name tegen het geloof in diabolische tovenarij.1193 In dit stuk, waarvan ook de twee vroegere 

versies bijgeloof thematiseren, heeft Nil op meerdere plaatsen verhandelingen toegevoegd over 

de recente heksenwaan in Duitsland en Zweden, waar voornamelijk vrouwen werden vervolgd 

die een verbond met de duivel zouden zijn aangegaan. In 1669 brak er in Zweden zelfs 

regelrechte hysterie uit met als gevolg honderden beschuldigingen van hekserij, gevolgd door 

tientallen executies.1194 Ook in Duitsland vonden in de zestiende en zeventiende eeuw talrijke 

berechtingen plaats.1195 In de Republiek was het optreden van kerk en staat tegen duivelse 

tovenarij veel gematigder. De laatste massaprocessen tegen heksen werden hier in het begin van 

de zeventiende eeuw gevoerd. Desalniettemin was dit thema voor het genootschap kennelijk zo 

belangrijk dat het flinke lappen tekst inlaste die hierover gingen. Zo vertelt Flip in het vierde 

toneel van het derde bedrijf over het bestaan van heksen en tovenaars en zegt hij dat 

buitenlandse autoriteiten de mensen straffen die daar niet in geloven. Flip probeert met die 

uitwéiding zijn héér érvan té wéérhoudén mét dé ‘géwaandé géést’ af té sprékén dié Luidéwijk 

per brief heeft uitgenodigd. Aan Luidewijk is gevraagd om midden in de nacht naar het Groene 

Zoodje bij de Gevangenpoort te komen, de plek waar de openbare terechtstellingen 

plaatsvonden. Flip vindt dit geen veilige plaats. Om zijn mening kracht bij te zetten vertelt hij een 

onbedoeld komisch en enigszins warrig parallelverhaal over zijn bijgelovige grootvader en diens 

heer, die anders dan de grootvader niet in heksen en magie geloofde, wat hem uiteindelijk duur 

                                                             
1192 Nil, ‘Voorspél’, 1679, 12. 
1193 Over het geloof in heksen, duivels en dergelijke zie het proefschrift van Hans de Waardt en de 
doctoraalscriptie van Anita van der Hulst: De Waardt, Toverij, 1991 en Van der Hulst, ’t Sy waer, ’t sy waen, 
1987. Zie ook: Dé Waardt, ‘Witchcraft’, 2013. 
1194 Zie voor meer informatie over de heksenprocessen in Zweden: Hagén, ‘Witchcraft’, 2013. 
1195 Zie voor een kort overzicht over de heksenprocessen in Duitsland: Robishéaux, ‘Thé Gérman Witch 
Trials’, 2013; Briggs ‘Witchcraft’, 2013. 
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kwam te staan. Op hun gezamenlijke reis naar Zweden via Duitsland werd deze heer door 

bijgelovige Duitse heerschappen voor ketter uitgemaakt, omdat hij niet in heksen geloofde. Dit 

vonden ze zo verkeerd, weet Flip te vertellen, dat ze hem het liefst op de brandstapel hadden 

gezien. Voor Flip horen vroomheid – het geloof in God – en bijgeloof samen, want hij zegt dat 

‘véul Hoogduitsché Héérén’ évén ‘vroom géloovig volk’ zijn als hij. Dé héér van Flips grootvader 

liet zich echter niet door de Duitsers bekeren. Toen hij ’s nachts een mooie hoofse jongedame 

ontmoette die hem verzocht haar naar huis te begeleiden, beantwoordde hij haar wens. Op het 

eerste gezicht leek alles in kannen en kruiken: haar huis was een paleis en heer en knecht 

werden goed onthaald. Echter, toen de heer met de mooie dame het bed dacht te gaan delen, 

veranderde zij in een geradbraakte (terechtgestelde) moordenares en stonden de heer en zijn 

knecht plotseling op het galgenveld. Flip wil zijn heer er met dit verhaal op wijzen dat niets is 

wat het lijkt.1196 

Dit broodje-aapverhaal dient niet alleen als komisch intermezzo. Feitelijk is de informatie in 

deze passage inhoudelijk niet relevant voor de ontwikkeling van de plot en is deze zelfs in strijd 

met de eis van handelingseenheid, die voorschrijft dat een toneelstuk geen overbodige passages 

mag bevatten. Echter, in toneeltechnisch opzicht is Flips verhandeling wel degelijk van belang. 

Ze fungeert als een overbrugging van de tijd, waardoor Luidewijk op het toneel in alle rust een 

antwoordbrief kan schrijven. Deze ingreep staat zodoende in dienst van de waarschijnlijkheid. 

Luidewijk luistert onder het schrijven niet naar Flips eigenaardige relaas en noemt het achteraf 

onbegrijpelijke praatjes. Iets vergelijkbaars zien we in de tweede scène van het tweede toneel, 

waar Jakoba op de bühne een brief aan Luidewijk schrijft, waardoor ze druk bezig is en niet met 

de anderen meepraat. Tante Sofia en dienstmaagd Katrijn keuren ondertussen de zo 

                                                             
1196 ‘Mijn Overbestemoêr, een vrouw van tachtigh jaar, / Die had een jongen, die de Vaâr wierdt van mijn 
Vaâr; / Die jongen quam zich met een Heer op reis te geeven, / Nadat hy twalef jaar de varkens had 
gedreeven; / En deeze Heer, daar meê hy quam op reis te gaan, / Réist Duitslant déur, én komt ’t lest in 
Zweden aan; / En, Jonker, zo als hy in Zweeden aanquam, brandde / Men daar veel Toovenaars, gelijk men 
daar te lande / Gewent te doen is; en mijn Heer, zo als men daar / Veul tovenaars verbrandde, en dat mijn 
Bestevaâr, / Gelijk als ik, aan spook geloofde, en dat zijn Jonker, / Gelijk als jy, de droes uittartte, en in het 
donker / Dorst ovér ’t Kérkhof gaan, én roépén Hillébrandt / Kom uit den Grave, zonder lip of zonder 
tandt; / Zo was hy op een tijdt by veul Hoogduitsche Heeren, / Al vroom geloovig volk, als ik, te 
banketteeren, / En zo zy waaren aan het banketteeren, sprak / Men veel van tooveren, daar hy den draak 
meê stak; / Zo datz’ ém achttén voor één kéttér, én daarbovén / Waerdt om te branden, die geen tovery 
gelooven. / Maar ’s middérnachts, als nou, zo hy na huis zou gaan, / Zo ziet hy, zo als wy, een Juffer veur 
hem staan. / Hy, zo beleeft, als jy, vraagt, wie ze doch moght beiden? / Zy weêr beleeft; een Heer, om my 
na huis te leiden. / Hy wéêr; béliéft u, dat ik d’éér héb? Zy wéêr; Ja, / ’k Zal d’éér ontfangén. En ’t was niét, 
als voor en na, / Excuséz moy, d’éér zal aan my zijn, tot zy samén, / Al kompelementende, aan de Juffers 
wooning quamen. / ’t Léék wél één koninklijk paleis, zo kostlijk was ’t. / Men heet hem wellekom, men 
noodt zijn Heer te gast, / Men schaft wel op, men eet, men drinkt, men raakt aan ’t praaten / Van liefde, en 
hy, verlieft als jy, en uitgelaaten / Van blijdschap (want zy was gelijk dit spook heel mooy) / Raakt met 
haar eindelijk eens, en trekt by haar te kooy. / Maar, toen hy zich met haar wou in het bet verwarmen, / 
Had hy één moordér, dié op ’t radt lag, in zijn armén. / De Juffer, en het huis verdween, en hy verstelt, / 
Vond mét mijn Béstévaâr zich fraay op ’t galgévéldt. / Men kan wel denk, of zy schrikten: want mijn leeden 
/ Dié trillén van ’t vérhaal. Diés laat hét spook mét vréédén / Mijn Heer; ey zoekt het niet, noch gaat het 
vinden: / Hét is niét, dat hét lijkt, al léék ’t één prédékant; / Gelijk men daaglijks noch in Zweden ziet 
geschieden. / Daar is de Drommel nou het ventje, en preekt de lieden / Té voorén; ja hy houdt ‘ér 
Kattegissemis [catechismus], / Zo andersins de krant maar niet vol leugens is. / Daarom bedenkje, en 
laat…’. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 48-49. 
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ovérhéérséndé Fransé modé af ‘sint dat wy van één Franschén géést / Bézéétén zijn, én dat mén 

dié niét uit wil drijvén’.1197 In de eerste Nederlandse vertaling zijn de brieven er overigens 

gewoon al of worden ze buiten het zicht van het publiek geschreven.1198 

Terug naar het bijgeloof in de komedie Spookend weeuwtje: Luidewijk neemt het verhaal over 

de grootvader van zijn knecht evenmin serieus als het volslagen bijgeloof van Flip. Aangezien 

Luidewijk in Nils vertaling zonder twijfel als de intelligentere van de twee is neergezet en hij 

zich in alle opzichten voorbeeldig gedraagt, functioneren zijn afwijzingen en zijn ontkenning van 

het bijgeloof als exemplarisch voor de correcte omgang met dergelijke zaken. 

Ook in het derde toneel van het vijfde bedrijf worden de recente berichten over de situatie in 

Zweden door Luidewijks vriend Ferdinand als onzinnig bijgeloof bestempeld: 

Luidewijk. Die malle tyding, die uit Zweeden is gekomen. 
Mijn Heer, gy hebt ook licht in den Haag vernomen? 
Ferdinand. Oja, mijn Héér, ’k héb van dat bygéloof géhoort. 
’k Békén, ’t is mallighéidt.1199 

Knecht Flip gelooft de twee echter niet. Hij heeft immers een spook gezien dat brieven heeft 

achtergelaten; dat denkt hij althans. In werkelijkheid zag hij Jakoba, de zus van Ferdinand, die 

via de geheime deur de logeerkamer betrad en weer verliet. Ondanks alle pogingen om Flip van 

het tegendeel te overtuigen houdt deze voet bij stuk: hij heeft een duivels wezen gezien. Dit 

brengt hij opnieuw in verband met de gebeurtenissen in Zweden: 

’k Békén, dé droés [duivél, TH] was toen niet leelijk: 
’t Léék toén één Juffrouw. ’t Zal misschién één Konkélbijn. 
Van Monsjeu Loeyta, of van dat Karnaalje zijn. 
Altijdt ze voerde ons door dé lucht; ’k zou niét wél wéétén, 
Waar’t was, op Blokula, of hoé dé plaats moght héétén.1200 

Blockula – een Zweeds eiland – is een verwijzing naar de heksenwaan die daar rond 1668 begon 

en zich vanaf daar over het hele land verspreidde. Ook Balthasar Bekker behandelde de Zweedse 

heksenprocessen in zijn bestseller De betoverde weereld (1691), waarin hij het bestaan van 

duivels, heksen en dergelijke naar het rijk der fabelen verwees.1201 

Nil verbond zijn tegenvertaling met eigentijdse gebeurtenissen en met het contemporaine 

debat. In zijn Disputationes (vijf delen, 1648-1669) verdedigde de invloedrijke Utrechtse 

theoloog Gisbertus Voetius het geloof in bovennatuurlijke verschijningen nog, omdat hij meende 

dat de duivel het menselijke verstand kon beïnvloeden en omdat hij tovenarij principieel 

mogelijk achtte.1202 De voorlopers en tijdgenoten van Nil veroordeelden weliswaar vaak de 

meedogenloze heksenwaan buiten de Republiek, maar gingen er doorgaans wel van uit dat 

                                                             
1197 Nil, Spookend weeuwtje, 1670 22. In scène drie van het derde bedrijf gebeurt er iets soortgelijks. Hier 
schrijft Jakoba een brief aan Luidewijk, terwijl Luidewijk en Flip met elkaar praten, zie 42-43. 
1198 Peys, Nacht-spookende joffer, 1670, 23. 
1199 Nil, Spookend weeuwtje, 1670 77. 
1200 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 77-78. 
1201 Bekker, Betoverde weereld, 1691. 
1202 Knuttel, Balthasar Bekker, 1906, 188. 
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heksen en hun soortgenoten daadwerkelijk bestonden.1203 De meningen verschilden over de 

vraag in hoeverre heksachtigen door de duivel geregeerd werden en over de vraag of God 

machtiger zou zijn dan het duivelse. Nil wees in de komedie Spookend weeuwtje elke vorm van 

superstitie af en ging zodoende verder dan de communis opinio in de Republiek vóór Balthasar 

Bekker. De boodschap van het toneelstuk is eenduidig: geloof in bovennatuurlijke wezens en 

zaken is onzin en dus verkeerd. Die boodschap komt precies overeen met Adriaan Koerbaghs 

ideeën over het bijgeloof zoals hij die in Ligt heeft uiteengezet. Ook voor hem onstaat de 

‘waarnéming’ van gééstén uit vérbéélding én angst.1204 Aan het einde van de komedie wordt 

deze moraal nog eens verwoord door Flip, die uiteindelijk tot inzicht is gekomen. Als Jakoba 

bekent dat zíj via de geheime deur de kamer is binnengeslopen, erkent Flip dat hij zich 

daadwerkelijk heeft vergist door op zijn zintuigen en zijn verbeelding te vertrouwen. Hij vervat 

zijn redelijke inzicht – alleen onwetenden geloven in tovenarij en er komt veel euvel uit voort – 

als volgt: 

[A]l het tovren zal dan wis 
Niet anders, als bedrogh, en loogens, schelmsche vonden, 
En zotte inbeelding zijn, voor die het wel deurgronden. 
Ellendig Zweeden! Arm Hoogduitschlandt! ik beklaagh 
Jou burgers in mijn hart; die zulken snooden plaag 
Bent door de domheit van jou Rechters onderworpen; 
En zien moet, dat men jou verbrandt by heele dorpen 
Veur Tovenaars. En jy, die zulken vonnis velt, 
Verblinde bokken, of verblinders, om het geldt, 
En goédt van d’armé luy, als wolvén, in te slokken, 
Gelijk mijn onderdaags een wijs men heeft vertrokken, 
Dié’k niét wou loovén [gélovén, TH], dat mén daarom ’t volk vérbrandt, 
Denkt vry, dat Heintjeman [de duivel, TH] na jou ook watertandt, 
Om onder jouluy poort [achterwerk, TH] weêr wakker vuur te stooken.1205 

Flip, die overigens nog wel in de duivel blijkt te geloven, gaat in deze passage dus nog een stap 

verder en veroordeelt de rechters die dergelijke vonnissen vellen uitermate fel. Hij bestempelt 

hén zélfs als ‘vérblindé bokkén’ én ‘vérblindérs’, omdat zé zich door hun domhéid latén léidén, of 

door hun gierigheid wat nog erger is. Degenen die alleen uit zijn op eigen voordeel verblinden 

mét opzét onwéténdén om ‘als wolvén’ géld én bézittingén van ‘d’armé luy’ té kunnén 

verslinden. Flip thematiseert het machtsmisbruik door kerkelijke en wereldlijke autoriteiten bij 

de heksenvervolging door de autoriteiten in deze passage uitgesproken negatief af te schilderen. 

Heksenvervolgingsprocessenprocessen konden namelijk zowel door kerkelijke als door 

seculiere instanties worden uitgevoerd. De angst voor de duivel die deze instanties uitdragen, 

gebruikt Flip tegen hen: wanneer kerkelijke en wereldlijke rechters de heksenwaan 

                                                             
1203 Zie bijvoorbeeld Van der Hulst, ’t Sy waer, ’t sy waen, 1987, 43-82 en Knuttel, Balthasar Bekker, 1906, 
188-194. Een van de kritische stemmen tegen de heksenvervolging was de doopsgezinde Abraham 
Palingh wiens ’t Afgerukt mom-aansight der tooverye in 1659 bij Jan Rieuwertsz werd gepubliceerd, een 
vriend van Meyer en Bouwmeester, en ook van Spinoza. 
1204 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 456-457. Koerbagh wijdt een groot deel van zijn werk Ligt aan 
diverse vormen van veronderstelde bovennatuurlijke wezen, zoals tovenaars, duivels, geesten, spoken, 
engelen, enz. Zie: Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 404-476. 
1205 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 87. 
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ondersteunen, handelen ze verkeerd en moeten ze dus in eerste instantie zelf vrezen voor de hel. 

Precies dit verwijt: de (kerkelijke) autoriteiten die zelf onwetend zijn of bewust hun macht 

misbruiken voor hun eigen voordeel en daarvoor het volk moedwillig dom houden, komen we 

ook op meerdere plaatsen in Adriaan Koerbaghs Ligt tegen. Zo schrijft hij: 

wie heeft u [de geestelijken, TH] magt gegeeven de menschen te vangen, te bannen, of dooden, 
wannéér sy niét géloovén willén of kunnén, ’t géén gy liédén hébbén wilt? Niémant voorwaar: maar 
gy néémt dié magt misbruyking an u sélf. […] Ik wil wel gelooven dat dit heldere ligt eenige der 
gééstélijkén […] al wat té stérk in dé oogén sal ligtén […] ’t wélk dé Gods-geleerden niet wel lijden 
mogén, déwijl dié daar maar op uyt sijn om dé gémééné luydén in onwééténthéyd té houdén[…].1206 

Een andere overeenkomst met Koerbagh is de opvatting dat het elders met het bijgeloof en de 

vervolging daarvan erger gesteld is dan in de Republiek. Zo beklaagt Flip in het bovengenoemde 

citaat de situatie in Duitsland en Zweden. Ook Koerbagh vermeldt in zijn Ligt dat bedriegerijen 

door middel van veronderstelde bovennatuurlijkheden in de Republiek sterk verminderd zijn, 

omdat hiér tot dé géwoné ménsén is doorgédrongén dat dé ‘spokérijén’ hét wérk van bédriégérs 

zijn. Op ‘véél plaatsén [buitén dé Républiék, TH], waar dé gemeene mensen nog seer in 

onwééténhéijd géhoudén wordén’, gaat hét ér héél andérs aan toé, aldus Koérbagh.1207 

Verlichting is belangrijk voor de kleine man, maar ook voor de machtigen, die anderszins het 

volk op grond van vals geloof onderdrukken. Het thema verlichting wordt in dit toneelstuk niet 

alleen besproken, maar ook door een visueel spel met licht en donker uitgebeeld. Jakoba, tante 

Sofia en dienstmeid Katrijn betreden de logeerkamer doorgaans met een kaars. Aan het einde 

van de tweede scène in het tweede bedrijf lukt het alleen Jakoba en Sofia de kamer op tijd te 

verlaten. Katrijn blijft in het donker achter en blaast in de vierde scène, nadat Flip de kamer 

heeft betreden, diens kaars uit, zodat hij in een pikdonkere kamer staat waar hij een klap krijgt 

van het vermeende spook. Flip – die doodsbang is in het donker – schreeuwt het uit van angst. 

De kaars staat symbool voor het verstand of de waarheid; het duister staat voor onwetendheid 

of bijgeloof. Deze beeldspraak vertoont analogie met de titel en inhoud van Koerbaghs verboden 

radicale geschrift Een ligt schijnende in duystere plaatsen, hoewel Koerbagh daarin nog een stapje 

verder gaat, omdat hij met duistere plaatsen niet alleen het bijgeloof, maar ook het kerkelijke 

geloof bedoelde.1208 Op het ogenblik dat Katrijn het licht dooft is ook het verstand van Flip 

volledig uitgeschakeld. De emoties bepalen nu zijn handelen: hij laat zich volkomen leiden door 

zijn angsten voor onder meer het donker en voor spoken. 

                                                             
1206 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 48-50. In dit citaat richt Koerbagh zich in eerste instantie tegen de 
Rooms-katholiéké kérk, maar in twéédé instantié vérwijt hij dé ‘hérstéldé Godsdiénst’ hétzélfdé. Zié ook 
250-256. 
1207 Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 458. 
1208 Koerbaghs titel was een allusie op de Bijbel (tweede brief van Petrus). Leeuwenburgh, Het noodlot, 
2013, 183. Bij zijn kritiek op de Drie-eenheid verduidelijkt Koerbagh de beeldspraak licht-donker, waarbij 
licht voor waarhéid én donkér voor léugén staat: ‘[W]ijk duystérnis voor ’t ligt, Wijk loogén voor dé 
waarhéid. Wijk géloof of kérkélijké géloofbaarhéid, of Schrift, voor dé wééténschap, wijshéid én rédé. ’t 
Was billik, dat die eens weeken, en nootsaakelijk, dat het ligt eens begon te schijnen in duystere plaatsen, 
en dat de waarheid eens ter deeg an den dag kwam, en dat de weetenschap, wijsheid en rede eens ter deeg 
bégon té bloéién ondér dé ménschén.’ Koérbagh, Wiéléma, A Light, 2011, 114. 
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Afb. 27 en 28  Twee scènes uit Nils Spookend weeuwtje :  de dienstmaagd blaast de kaars uit van Flip die bang is  in het donker 

[I I .4],  en de bange Flip verstopt zich achter zijn heer terwijl Jakoba een brief schrijft  [ I II .3].  Kunstenaar onbekend ( SBH : 127 B 7).  
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Het spel van licht en donker als symbool voor verlichting en domheid is ook terug te vinden in 

scène twee en drie van het derde bedrijf. Luidewijk en Flip betreden hier samen de donkere 

logeerkamer, omdat Luidewijk er graag achter wil komen wat hier gebeurt; in spoken en heksen 

gelooft hij immers niet. Flip is opnieuw doodsbang. Wanneer Jakoba met een verduisterde lamp 

de kamer binnenkomt en ze de lamp vervolgens ontsteekt zodat Jakoba zelf zichtbaar wordt, is 

Flip weliswaar nog steeds angstig, maar lijkt hij al iets geruster dan in het donker. Zo probeert 

hij zijn heer over te halen om op onderzoek uit te gaan. Hij raadt Luidewijk aan onder de rok van 

de jonge vrouw te kijken, omdat hij daar de paardenvoet en de staart van de duivel verwacht, het 

onomstotelijke bewijs voor haar duivelse aard. 

Een tweede toneelstuk waarin Nil het bijgeloof hekelt, is de klucht Bekeerde alchimist (1680), 

in eerste instantie geschreven door David Lingelbach. Dit is een van de weinige gepubliceerde 

vroege toneelstukken van Nil die niet direct teruggaan op een ander toneelstuk, maar het sluit 

wel direct aan bij de actualiteit van alchemistische bedriegers in de Republiek.1209 Lingelbach 

zégt zélf mét dé klucht één van dé actuélé ‘uitspoorigsté gébrékén, dié ’ér in dé burgérlyké 

ommégang in zwang gaan’ aan dé kaak té willén stéllén, namélijk ‘dé dullé drift tót dé gévaarlyké 

kunst van goud maakén’.1210 Het toneelstuk vertelt het verhaal van de Amsterdamse burger 

Goverd, die volkomen in de ban is van de alchemie en daar al zijn geld aan besteedt. Hij wil zich 

laten onderwijzen door de Duitse Jonker Goudschalk, een bedrieger die zich uitgeeft voor een 

ervaren alchemist. Goverd is dermate onder de indruk van diens leer en bovennatuurlijke gaven 

dat hij hem behalve zijn hele vermogen ook zijn dochter Johanna wil geven. Johanna ontkomt 

hieraan door samen met haar geliefde Frederik de oneerlijke bedoelingen van Goudschalk bloot 

te leggen en aan te tonen dat alchemie, die aan magie grenst, geen wetenschap maar leugen is, 

omdat tovenarij niet bestaat. Met een list doen Frederik en Johanna Goverd geloven dat 

Goudschalk Johanna in een oude vrouw heeft omgetoverd en dat het hem niet lukt haar in haar 

oude gedaante terug te veranderen. Goverd is hier erg ontdaan over en ook bedrieger 

Goudschalk weet niet wat er is gebeurd. Dit doet Goverd beseffen dat zijn leermeester de boel 

heeft willen oplichten. Aan het einde van de klucht, na de ontknoping, stelt Frederik nog eens 

uitdrukkelijk dat mensen zich ervoor moeten hoeden hun ratio te laten overheersen door hun 

verlangen naar goud. Anders zijn ze niet meer in staat goed na te denken en worden ze een 

makkelijke prooi voor bedriegers. Om zijn conclusie kracht bij te zetten, wijst hij erop dat 

filosofen ofwel wetenschappers eveneens voor dergelijke bedriegers waarschuwen: 

Myn Heer, dat zou niet hélpen moogen. 
Elk kittelt zich mét valsche waan; 
En ’t goud, dat lacht één ydér aan. 
Want, die maar zyn verstand wil wétten, 
En op de grond der dingen létten, 
Die kan wél mérken, dat een man 

                                                             
1209 Lindhout, ‘Dé alchémistisché bronnén’, 1990. Hét théma alchémié wérd éérdér al kritisch in 
toneelstukken verwerkt. Zo béhandélt Jan van Hout in 1596 in hét viérdé ‘uytcomén’ van zijn Lotérijspél 
de kwade neigingen en het gewinzucht van de alchemist Blasius Puf-int-vier. Zie Koppenol, Leids heelal, 
1998, 233-241, 327. Ook Descartes waarschuwde voor alchemistische bedriegers. Descartes, Discours, dl. 
1, art. 13. 
1210 Zié ook Lindhout, ‘‘Al moét ik’’, 1990, 85. 
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Dié géld zoékt, ’t goud niét maakén kan. 
De Filozofen zélver leeren 
U van die guiten af te keeren; 
Zy zéggen, dat men dat geboeft, 
Nóch tót die kunst veel géld behoeft; 
’k Laat staan ’t gézwéts van véél sékréétén.1211 

Net als Flip in de komedie Spookend weeuwtje zegt Frederik aan het einde van het stuk nog eens 

uitdrukkelijk dat magie niet bestaat en mensen geen andere gedaante kunnen aannemen door 

betovering, net zo min als het mogelijk is om goud te maken: 

Myn Heer, daar is geen tovery; 
’t Is altémaal maar zóttérny, 
Bedróg, én ouder wyven droomen. 
Hoé kan ’t in uw’ gedachten komen, 
Dat anders, als die is geweest, 
Men maaken zou des ménschen leest [gedaante]? 
Het zyn onmoogelyke zaaken, 
Zo wél, als zand tot goud te maaken; 
En ik stél daarom by malkaar, 
Een Alchimist, én tovenaar.1212 

Als laatste voorbeeld gelooft ook de Portugese knecht Antonio uit het blijspel Gelyke tweelingen 

een heks voor zich te hebben wanneer zijn heer, de oude Quirijn, wordt benaderd door een dame 

van lichte zeden die allerlei details uit diens leven blijkt te kennen.1213 De op het eerste gezicht 

onverklaarbare gebeurtenissen zijn voor de eenvoudige knecht aanleiding om de verklaring in 

het bovennatuurlijke te zoeken. Evenals in de komedie Spookend weeuwtje doet de heer de 

angsten van zijn knecht ook hier af als onzin. 

Nil stigmatiseert bovennatuurlijke wezens en handelingen niet alleen in de toneelinhoud. Ook 

in de toneelregels wordt de omgang met dergelijke zaken behandeld. Het genootschap wijst de 

uitbeelding van het bovennatuurlijke in komedies, kluchten en tragedies rigoureus af omwille 

van de waarschijnlijkheid. De enige uitzondering hierop zijn bekende verhalen uit de klassieke 

mythologie. Die waren zo bekend dat de onwaarschijnlijkheden of onmogelijkheden het 

verwachtingspatroon van het publiek niet verstoorden, aldus Nil.1214 Andries Pels schrijft enkele 

jaren later in zijn Horatiusbéwérking nog: ‘Bréngt gé ook één’ Engél, Géést, óf Gód in ’t spél, gy 

dwaalt’.1215 Hoe belangrijk en bindend deze regel voor Nil was blijkt uit het feit dat er in geen 

van de Nilstukken bovennatuurlijke wezens optreden. Iedere vorm van magie ontbreekt. Al 

vertalende zuiverde het genootschap de toneelstukken waar nodig van aan magie gerelateerde 

                                                             
1211 Nil, Bekeerde alchimist, 1680, 35. 
1212 Nil, Bekeerde alchimist, 1680, 38. 
1213 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, vs. 566-570, 576. 
1214 Nil, Harmsen, Naauwkeurig onderwys, 1989, 423-424. Het hoofdstuk van Anthonius van Koppenol 
over de personages lijkt daarentegen op het eerste gezicht minder strikt in het afwijzen van metafysische 
wezens. Hier wordt gesteld dat geestverschijningen toegestaan zouden zijn wanneer ze een substantiële 
bijdrage leveren aan de plot. Dat ze alleen geoorloofd waren in klassieke mythologische stof wordt hier 
slechts indirect duidelijk. Eerder in dit hoofdstuk schreef Van Koppenol namelijk dat kunstwerken 
(machines) alléén in tonéélstukkén mogén voorkomén dié téruggaan op ‘dé oudé fabulén’, waarméé hij 
zich aansluit bij Meyer en zijn hoofdstuk over de kunst- en vliegwerken, 272-273. 
1215 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973, vs. 408. 
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inhoud. Zo heeft het genootschap in het zinnespel Tieranny van Eigenbaat zoals eerder 

aangestipt het personage Arglistigheid ontdaan van zijn bovennatuurlijke gaven. 

Eindelyk [tenslotte] voort de Italiaan Arglistigheid in, als eene tovenaarster, die Bedróg in de schyn 
van Gemeenebest hérschépt, hét wélk mén hiér om dé onwaarschynlykhéid gémyd hééft […].1216 

In de Italiaanse bron is hetzelfde personage nog een tovenares die een ring behekst en het 

uiterlijk van haar zoon Bedrog verandert, zodat hij als iemand anders kan optreden. In de 

vertaling beweert Arglistigheid echter slechts dat de ring betoverd is om koningin Deugd om de 

tuin te leiden. Ook vindt er geen magische gedaanteverwisseling plaats, maar verkleedt Bedrog 

zich en geeft hij zich vervolgens uit voor iemand anders, zoals we eerder kort zagen. Dat het hier 

om bewuste keuzes ging en dat Nil magie op het toneel ongepast vond, wordt duidelijk uit het 

voorwoord. Magische elementen golden als onwaarschijnlijk en als strijdig met het verstand. 

6.2.3 Personages als typen: verlicht of onwetend 

Anders dan in de initiaalvertalingen vinden we in de toneelstukken die Nil tussen 1669 en 1680 

publiceerde verlichte, dat wil zeggen weldenkende personages. Hun inzicht gaat gepaard met 

welgemanierdheid. In bijna alle gevallen staan ze lijnrecht tegenover onwetende personages: 

hun verstand is geheel of gedeeltelijk verduisterd, wat tot foutief gedrag leidt met negatieve 

gevolgen voor onder anderen de weldenkende personages. In feite wordt het rationalistische 

wereldbeeld van de Nil-leden hier in de microkosmos van het toneel – het zuivere excerpt van de 

werkelijkheid – geplaatst. Bij dit wereldbeeld hoort dat een verlicht persoon te allen tijde zijn 

verstand gebruikt. Hieruit vloeit vanzelf voort dat zijn of haar handelen steeds door het verstand 

wordt gestuurd, waardoor hij of zij geen fouten kan begaan. Deze opvatting heeft drastische 

gevolgen voor de karaktertekening. Een waarlijk verlicht en derhalve goed personage kan geen 

misstappen begaan, in tegenstelling tot een aristotelisch hoofdpersonage: een goed persoon die 

ongewild een grote fout begaat. Kenmerkend voor de personages uit de vroege toneelstukken 

van het genootschap zijn dan ook de flat characters: typen die of goed, of fout zijn. Elke 

(hoofd)persoon wordt telkens gekenschetst door slechts één karaktertrek, wat tot 

vereenvoudigde karakters leidt. Die ene karaktertrek per personage is volstrekt functioneel voor 

het toneelstuk. Enerzijds zorgt dit principe voor eenduidige, rechtschapen personages en 

anderzijds voor figuren met een overduidelijk moreel gebrek. Personages die uit vergissing een 

grote morele fout begaan met verregaande gevolgen, zoals die binnen aristotelische 

toneelstukken gebruikelijk zijn, komen in de vroege stukken van Nil niet voor. De handelingen 

van figuren berusten doorgaans op een bewuste keuze, waardoor de karakters de volle 

verantwoordelijkheid voor hun handelingen dragen. De gedragsfouten komen voort uit onkunde 

of domheid.1217 Rechtschapen karakters zijn nooit verantwoordelijk voor de problemen waarin 

zé vérkérén. Conflictén vindén hun oorzaak altijd buitén hén om. Dé dilémma’s van dézé 

karakters zijn beperkt tot de vraag welke rol zij in andermans morele dwaling moeten spelen. 

                                                             
1216 Nil, Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008, 67. Zie ook § 6.1.2.1. 
1217 Het idee dat slecht gedrag voortkomt uit onwetendheid vinden we bijvoorbeeld ook bij Koerbagh. 
Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 118. 
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Meestal kunnen ze daarbij slechts uit twee kwaden kiezen. De volkomen rechtschapen en 

verstandige personages zijn statische typen. Zij verwerven gedurende het toneelstuk geen 

nieuwe diepgaande inzichten die hun opvattingen en gedrag fundamenteel veranderen. Van een 

ontwikkeling is daardoor geen sprake. Van meet af aan worden deze figuren immers als vrijwel 

volmaakt gepresenteerd. Doordat ze geen fouten begaan, zijn kritische (zelf)reflectie of het 

voornemen om zich in de toekomst beter te gedragen niet aan de orde. Personages die conform 

de sociale en morele conventies optreden, verwerven hooguit situatiegebonden inzichten. 

In Nils toneelstukken maken alleen figuren met morele tekortkomingen of personages die 

hun verstand onvoldoende gebruiken een psychologische ontwikkeling door. Zij hebben wél 

dynamische karakters, omdat zij relevante inzichten (kunnen) verwerven en daardoor een groei 

doormaken. Deze groei vertoont soms overeenkomsten met de aristotelische agnitio, de 

herkenning van een eigen fout. Een dergelijke zelfkritische dynamiek in opvatting en gedrag zien 

we in de komedie Gelyke tweelingen bij Beelie, de kijvende echtgenote, en bij haar man. Beelie 

belooft aan het eind van het blijspel dat ze geen ruzie meer zal maken met haar man en dat ze 

hem zal respecteren.1218 Haar echtgenoot, de jonge Quirijn, belooft op zijn beurt zijn bezoeken 

aan het bordeel te staken en voortaan in echtelijke trouw te leven. Zijn kentering blijkt behalve 

uit zijn beloftes eveneens uit zijn voornemen voortaan te pleiten voor sluiting van het bordeel. 

De goede voornemens van Beelie en het hernieuwde morele besef van de jonge Quirijn zijn door 

Nil aan de tekst toegevoegd. In de Latijnse bron en in de eerste vertaling van Blasius beloven de 

echtgenotes geen beterschap en verlaten de pendanten van de jonge Quirijn hun onbeminde 

vrouw. In de Blasiusvertaling wil de echtgenoot zijn onbeminde vrouw zelfs samen met zijn hele 

inboedel verkopen. Zonder enige aarzeling vertrekken de Quirijn-pendanten met hun 

teruggevonden broer naar hun land van herkomst. Respect, echtelijke trouw en 

bordeelbezoeken worden niet geproblematiseerd. 

De karakterontwikkeling is nog duidelijker zichtbaar in de tragedie Agrippa, bij het 

personage Tirrenus. De machtsbeluste vader van deze held komt door de schijnbare dood van 

zijn zoon tot inkéér. Tirrénus’ schrik om zijn vérantwoordélijkhéid voor dé moord op zijn zoon 

Agrippa stort hem in diep berouw.1219 Hij verwijt zichzelf zijn eerdere leugens en zijn 

allesoverheersende begeerte om Agrippa tot machtigste man van het rijk te maken, ongeacht 

diens bezwaren: 

Helaas! ik voel met al te bittren rou, 
Dat ik zijn Vader ben. Nu heeft het bloed gesproken, 
En klopté ik op mijn mont, ’t hééft my dié opgébrokén. 
Natuur verlaat nu mijn vérvloékté véinzéry.’1220 

De personages Ferdinand en Flip uit de komedie Spookend weeuwtje vormen een uitzondering 

op Nils karaktertekening: ondanks het feit dat beiden een goed karakter hebben, begaan ze 

                                                             
1218 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 360-364. 
1219 Tirrénus’ schrik om dé géwaandé dood van zijn zoon blijkt uit zijn rélatiéf korté uitroépén: ‘Wat hoor 
ik Hémél!’, ‘O Gôon! Is hy’t misschién ontkomén!’, ‘O Godén!’ én ‘Ik béévé, ik raazé én voélmé alom van 
vréés béspringén.’ Nil, Agrippa, 1669, 59-60. 
1220 Nil, Agrippa, 1669, 61. 
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fouten maar ze komen aan het einde van de komedie tot inkeer. Daardoor vallen ze enigszins 

buiten de zwart-witkaraktertekening van Nil, hoewel hun karakters opvallend veel consistenter 

zijn dan die van hun tegenhangers Lycidas en Carille uit de eerste vertaling. Ferdinand, broer 

van Jakoba en vriend van Luidewijk, en Luidewijks knecht Flip zijn daardoor gelaagder dan de 

overige, rechtschapen personages in dit toneelstuk en in de overige stukken die Nil tot 1680 in 

druk liet verschijnen. Ze sluiten in feite beter aan bij de aristotelische idealen, zoals onder 

anderen Vondel die had omschreven. Anders dan bij Aristoteles en Vondel, bij wie de tragische 

hoofdpersoon zich ontwikkelt, zijn Ferdinand en Flip geen protagonisten, maar komische 

pérsonagés ‘van dé twéédé rang’. 

Ferdinand is enerzijds een weldenkende, niet-bijgelovige edelman die zijn zus goed 

behandelt. Echter, wanneer hij vermoedt dat de familie-eer is aangetast, wordt hij boos en wil hij 

de eer met wapengeweld herstellen: eerst wil hij met zijn vriend Luidewijk duelleren, maar als 

hij begrijpt dat deze geen aandeel heeft gehad in de verwikkeling, meent hij zijn zus te moeten 

doden uit eerwraak. Zijn vrees voor eerverlies en zijn drang tot eerherstel strookt met 

Déscartés’ opvattingén ovér éérbéhoud. Dé Fransé wijsgéér schrééf namélijk dat één ‘honnésté 

fémmé’ dié haar éér vooropstélt géén fout bégaat. Zij hoort zich niét alléén bétamélijk té 

gedragen, maar ook de geringste aanleiding voor roddel te vermijden.1221 Die idee zien we ook 

bij Ferdinand, die met betrekking tot zijn zus uitdrukkelijk stélt: ‘Hét voégt wéllévéndé 

Eédélliédén, / Als ons, allé opspraak, ja haar schaduw zélf té vliédén.’1222 In Nils toneelstuk 

wordt echter bepaald dat Ferdinands opvatting te rigoureus is. Nil volgt hier dus niet de ideeën 

van de Franse wijsgeer. Het enorme belang dat Ferdinand aan de eer hecht, is in tegenspraak 

met zijn verlichte houding. Toch past het wel bij zijn adellijke afkomst. Zijn strikte standpunt 

over de uiterlijke eer moet dan ook in een sociale context worden beschouwd. Nadat het Jakoba 

en Luidewijk niet is gelukt om Ferdinand op andere gedachten te brengen, krijgt de wijze tante 

Sofia dit binnen enkele verzen voor elkaar. Ze verzekert dat er geen onfatsoenlijke dingen zijn 

gebeurd en vermaant Ferdinand zijn verlangen naar eer te matigen. Ook vindt ze dat hij de 

ruimdenkende Luidéwijk, événééns één édélman, tot voorbééld moét némén, want dié ‘[z]iét 

béétér in dé zaak als gy én […] hééft gélijk’.1223 

Ferdinand gehoorzaamt zijn tante en geeft Jakoba uiteindelijk toestemming om met 

Luidewijk te trouwen. Ook biedt hij vriend Luidewijk en tante Sofia direct zijn excuses aan voor 

zijn ‘éédlén toorné’ én ‘oploopéndhéidt’. Férdinand gééft toé dat hij zichzélf niét ondér controlé 

had en voert als verklaring voor zijn onbeheerste gedrag zijn vrees voor reputatieverlies aan. 

Dié vréés is nu ‘in vréugt vérkéért’.1224 Ferdinand is dus feitelijk een rechtschapen personage, 

maar doordat hij doordrongen is van de adellijke gedragscode, is hij niet in staat om die in twijfel 

te trekken. Hij doet dat wel wanneer hij door anderen op zijn gedrag wordt gewezen. Ferdinands 

                                                             
1221 ‘[U]né honnésté fémmé n’ést pas blasméé d’éstré jalousié dé son honnéur, c’ést à diré dé né sé gardér 
pas séulémént dé mal fairé, mais aussi d’évitér jusqués aux moindré sujéts dé méisancé’. Descartes, 
Passions, part. III, art. 168. 
1222 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 84. 
1223 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 85. 
1224 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 88. 
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inzicht dat zijn verstand moet prevaleren op zijn angst voor mogelijk eerverlies is in dit 

toneelstuk slechts bijzaak. Of zijn inzicht van langere duur is en hij als persoon een echte 

ontwikkeling doormaakt, wordt hier dan ook niet verder duidelijk. Zijn opmerking aan het einde 

van het stuk duidt er in elk geval op dat hij de uiterlijke eer nog steeds hoog aanslaat, want hij 

verzoekt allé aanwézigén om ‘allés stil’ té houdén. Férdinand laat zich véél snéllér door rationele 

argumenten overtuigen dan de bijgelovige knecht.  

Het enige personage dat daadwerkelijk tot een nieuw inzicht komt, is de bijgelovige Flip, de 

uitermate angstige knecht uit de nevenhandeling. Flip begrijpt uiteindelijk dat er voor zaken die 

op het eerste gezicht onverklaarbaar zijn, natuurlijke en logische aanleidingen bestaan en dat 

bijgeloof het resultaat is van een gebrek aan kennis. Dat betekent dat er in dit toneelstuk twee 

personages voorkomen die niet zozeer een slecht karakter hebben, als wel een blinde vlek die 

voortkomt uit angst. Met behulp van het gezond verstand en logische redenatie kunnen ze die 

uiteindelijk verkleinen. Dit is overigens cartesiaans en niet spinozistisch geïnspireerd, omdat de 

emoties met het verstand en niet met tegenemoties worden bestreden. We komen hier later op 

terug. 

De eendimensionale karakters sluiten goed aan bij het ideaal van de handelingseenheid, die 

geen overbodigheden toelaat. De barokke, op veelheid gerichte karakters waren zoals gezegd 

voor Nil minderwaardig, omdat ze karaktertrekken vertoonden die niet altijd even relevant 

waren voor de toneelhandeling en die regelmatig in strijd waren met hun daden. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de opdracht die aan de komedie Spookend weeuwtje voorafgaat. Hierin uit 

Meyer zijn onvrede met de karakterologische inconsistentie van de hoofdpersonages uit de 

Franse brontekst. Zo gedraagt de doorgaans zeer edelmoedige Florestan zich niet conform zijn 

karakter als hij aan het begin van het toneelstuk de spot drijft met een hem onbekende jonge 

vrouw én haar latér in hét stuk ‘zoo onhébbélijk aangrijpt, zoo rouw onthaalt, vloékt én zwéért, 

zijn déégén trékt, én [haar] dréigt té doorstéékén’ zondér daar zijn éxcusés voor aan té biédén, 

aldus Meyer.1225 Behalve dat dergelijk gedrag niet bij een edelman past, zorgt het voor een 

inconsistent karakter, omdat Florestan in andere situaties wel steeds de etiquette in acht neemt. 

Dit onfatsoenlijke gedrag heeft Nil in de tegenvertaling gewijzigd Met Luidewijk is een 

personage geschapen dat niet tegen de bienséance indruist. De twee hoofdpersonages, Jakoba en 

Luidewijk, maken in de versie van Nil dan ook geen ontwikkeling door. Luidewijk komt aan het 

einde van het toneelstuk slechts achter de ware identiteit en bedoelingen van Jakoba, maar een 

psychologisch inzicht kunnen we dit niet noemen. Ook in de overige stukken van Nil zijn de 

rechtschapen (hoofd)personen doorgaans flat characters. 

In Gierige Geeraardt ondergaan Izabelle, haar geliefde Karel en hun verlichte vriendenkoppel 

Eduardt en Leonore geen ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de liefdesparen Magdaleentje en 

Lieven uit Vrijer in de kist, voor Lucia en Hendrik en hun helpers Agniet en Adriaan uit de klucht 

Wanhébbelyke liefde, voor Johanna en Frederik uit de klucht Bekeerde alchimist en voor Lusyntje 

                                                             
1225 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, opdracht, *3v-4v. Aan het personage Angelique bekritiseert Meyer de 
discrepantie tussen haar gedrag en haar uitingen, die blijk gévén van haar gébrék aan ‘éénigh réédélijk én 
gégrondt inzicht’. 
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en Volkert uit de komedie Fielebout. In Gelyke tweelingen komt de oude Quirijn niet tot inzicht. 

Hij is redelijker dan zijn knecht Antonio en is niet zo bezeten door zijn verlangens als zijn broer, 

de jonge Quirijn. In de tragedies leidt het verstand bij de hoofdpersonages tot standvastigheid, 

bijvoorbeeld bij de titelhelden uit Orondates en Statira en Andromaché. Ook hier maken de 

verstandigen geen karakterverandering door. 

Het gebruik van typen in de literaire werken staat in dienst van een eenduidige moraal. De 

indeling van de personages in twee categorieën, te weten volledig rechtschapen karakters 

enerzijds en figuren met morele gebreken anderzijds, is de voorwaarde voor het principe van de 

poëtische gerechtigheid, dat een verband veronderstelt tussen de leefwijze van de afzonderlijke 

personages en hun individuele lot.1226 Straf en beloning worden als rechtvaardig opgevoerd: ze 

zijn het logische en onvermijdelijke gevolg van het gedrag dat zich binnen de dramatische 

microkosmos afspeelt. 

Het principe van karakterconsistentie is uiteraard niet door Nil uitgevonden. Het is een van 

de vier aristotelische eisen met betrekking tot toneelpersonages, zoals blijkt uit Bouwmeesters 

voorschrift bétréfféndé dé ‘zédén’ van dé pérsonagés. Hij zégt in Naauwkeurig onderwys: 

Dé Zéédén […] moétén volgéns hét zéggén van Aristotélés zijn Goét, Gévoéghélijk, gélijkéndé, én 
Eenpaarigh.1227 

Bouwmeester legt vervolgens precies uit wat hij met goed, gevoeglijk, gelijkend en eenparig 

bedoelt, de vier kenmerken van de karakterconstructie die teruggaan op de Aristoteles-

interpretatie door Corneille. Bij Bouwmeester en Corneille corresponderen de zogenaamde 

‘goédé’ karaktérs of éigénschappén géénszins mét hét kénmérk van réchtschapénhéid. ‘Goéd’ 

bétéként in hun opvatting ‘uitstéékénthéidt of ongéméénhéidt’. Eén goéd tonéélpérsonagé hééft 

dus een buitengewoon karakter of beschikt over bijzondere eigenschappen. Bouwmeester geeft 

aan dat bij één ‘goét’ pérsonagés télkéns één buitengewone karaktertrek centraal staat. De 

ovérigé ‘généégénthéédén én bégéértén […] moétén wijkén’ voor dié hoofdéigénschap, ‘wélké 

alléén op hét uitstéékénst (stérkst) moét uitgédrukt wordén’. Daarméé saménhangénd duidt 

Bouwmééstér mét hét bégrip ‘éénparig’ dé karaktérconsisténtié van dé figurén aan: hét karakter 

van elk afzonderlijk personage en de kenmerkende hartstocht dienen van begin tot einde 

hetzelfde te blijven. Daardoor mogen hooguit bij de ontknoping emotionele of psychologische 

vérandéringén van één of méér pérsonagé(s) voorkomén. ‘Gévoéglijk’ bétéként dat de 

decorumregels in acht worden genomen: uitingen en acties dienen altijd overeen te komen met 

de (maatschappelijke) positie, de emotionele staat, de leeftijd, et cetera van het desbetreffende 

personage. Tijd en plaats van de uitgebeelde handeling moeten ook in dit kader passen. Met het 

bégrip ‘gélijkéndé’ duidt Bouwmééstér aan dat dé karaktérs van dé tonéélpérsonagés bij één 

bekende plot, bijvoorbeeld een verhaal uit de klassieke mythologie, niet mogen afwijken van de 

karakters uit de brontekst. Deze eis gold in eerste instantie voor de personages van de eerste en 

                                                             
1226 ‘[…] allé Ghodloozén én ondéugéndé [moétén] op hét éindé van gélukkigé ongélukkig wordén, én in 
teegendeel alle deuchtzaame en Vroome van Ongelukkig gelukkig. de deucht [moet] haar loon en de 
Ondéugt haar straffé ontvangén.’ Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 388, [XXXIV]. 
1227 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 207 [XXVII]. 
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tweede rang, dat zijn personages die direct invloed hebben op de toneelhandeling, aldus Vincent 

in Naauwkeurig onderwys.1228 

Alleen de personages van de eerste twee rangen zijn karakterologisch uitgediept; alleen zij 

worden door een duidelijke karaktertrek gekenmerkt. Zoals gezegd valt het op dat de 

personages doorgaans ofwel verstandig en dus ook deugdzaam zijn, ofwel onverstandig, 

waardoor ze moreel verwerpelijk gedrag vertonen. Wat betreft de ronduit verstandige 

personages is het opvallend dat Nil die aan sommige toneelstukken speciaal heeft toegevoegd, 

zodat zij als morele instantie kunnen optreden. Zij zijn emotioneel doorgaans niet betrokken bij 

het conflict, waardoor ze als neutrale raadgevers en conflictoplossers kunnen fungeren. 

Voorbeelden zijn tante Sofia uit de komedie Spookend weeuwtje en oom Luikas en Leonore uit de 

komedie Gierige Geeraardt. Voor het publiek hebben zij een beschouwende en evaluerende 

functie. 

SPREKENDE NAMEN 

Om het karakter van de personages duidelijk te typeren, kiest Nil in de komische stukken vaak 

voor sprekende namen, zoals Bredero en Hooft dit reeds aan het begin van de zeventiende eeuw 

in hun komedies en kluchten deden. Wie de betekenis van de naam doorgrondt, kent meteen de 

hoofdeigenschap van desbetreffende figuur. Talrijke figuren in de vroege komische stukken van 

Nil dragen sprekende namen die symbool staan voor hun belangrijkste karaktertrek of functie in 

het toneelstuk. Vincent adviseert in het Naauwkeurig onderwys om deze vorm van indirecte 

karaktériséring ‘zo véél moogélijk’ té gébruikén, mét namé bij dé hoofdpérsonagés.1229 Op 

Blasius’ Plautusvértaling Dubbel en enkkel na worden er in de initiaalvertalingen echter geen 

sprekende Nederlandse namen gebruikt.1230 In de overige initiaalvertalingen worden de namen 

uit de bronteksten aangehouden en hooguit qua spelling vernederlandst – ook in die gevallen 

waar de plaats van handeling Amsterdam of Den Haag is geworden. 

In alle komische stukken van Nil daarentegen hebben één of meer personages steeds wél 

sprekende namen. Dit zorgde voor een zekere wrijving met de eis van waarschijnlijkheid, want 

fantasienamen waren doorgaans ongeloofwaardig en doorbraken de realiteitsillusie. Daarom 

werden gangbare persoonsnamen gebruikt, die bovendien bij de plaats van handeling pasten.1231 

De voorkeur voor reguliere of ten minste geloofwaardige namen ging soms ten koste van een 

duidelijke karakterisering van personages. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre de 

gemiddelde zeventiende-eeuwse Schouwburgganger zich bewust zal zijn geweest van deze vorm 

                                                             
1228 De indeling van personages naargelang hun actieve inbreng in het toneelstuk heeft Ysbrand Vincent 
beschreven. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192-193 [XV]. Personages van de eerste rang zijn 
hoofdpersonages, die van de tweede rang zijn bijvoorbeeld hun tegenspelers of hun ondersteuners. 
Daarnaast zijn er ook personages van de derde rang, bijfiguren, die geen grote betekenis hebben voor het 
verloop van de toneelhandeling. 
1229 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 192 [XV]. 
1230 Alle Latijnse namen zijn hier vervangen door Nederlandse die in sommige gevallen een symbolische 
betekenis hebben. Zie voor enkele namen en hun betekenis Harmsen, Beenen, De tweeling, 1985, 44-45. 
1231 Zo zégt Vincént dat dé tonééldichtér ‘zulké naamén aan zyné bédryvérs [diént] toé té schikkén, dié mét 
de benaamingen, gewoontes en zeeden van dat landt, daar hy zyne Geschiedenis stelt gebeurt te zyn, over 
een koomen’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 192 [XV]. 
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van karakterschetsen. De oplettende lezer maakte waarschijnlijk meer kans om de 

achterliggende betekenis van de namen te ontdekken. 

In de komedie Spookend weeuwtje draagt Sofia, ‘dé wijzé’, de sprekendste naam.1232 Zij is de 

tante van Jakoba en houdt toezicht op het gedrag van haar nichtje. Ze beschikt over veel 

autoriteit en moraal-filosofisch inzicht, zodat ze er ten eerste voor kan zorgen dat Jakoba de 

grenzen van het fatsoen niet overschrijdt. Ten tweede kan Sofia aan haar neef Ferdinand 

uitleggen dat diens angst voor gezichtsverlies niet altijd het menselijk gedrag dient te bepalen. 

Sofia is van mening dat de goede naam niet altijd het grondbeginsel hoort te zijn van het oordeel 

over menselijk handelen. Het geval van Sofia is nog vrij duidelijk. De betekenis van de andere 

zinnebeeldige namen sprongen waarschijnlijk minder in het oog. Ferdinand betekent 

‘moédigé/dappéré béschérmér’.1233 In het toneelstuk zorgt hij voor zijn zus Jakoba en is hij 

bereid haar eer met een wapen te verdedigen. In de brontekst en de initiaalvertaling ontbreekt 

deze vorm van indirecte karakterisering. Jakoba is een afgeleide van Jakob, een naam die naast 

dé léttérlijké bétékénis van ‘hiélénlichtér’, dat wil zéggén als tweede geborene, ook de meer 

symbolisché van ‘bédriégér, zwéndélaar’ hééft.1234 Jakoba, de waarschijnlijk jongere zus van 

Ferdinand, verschaft zich in het toneelstuk op onorthodoxe wijze toegang tot de kamer van haar 

beminde en leidt hem en zijn knecht meerdere keren om de tuin. Ten slotte heeft de naam 

Luidéwijk dé bétékénis ‘roémvollé strijdér’.1235 In de context van dit blijspel zou die naam 

betrekking kunnen hebben op het feit dat dit personage door middel van argumenten het 

bijgeloof van zijn knecht bestrijdt. Daarnaast moet de naam ook een duidelijke toespeling op Nil-

lid Lodewijk Meyer zijn geweest. Deze naamsvariant vinden we in het door Meyer geschreven 

voorwoord bij Spinoza’s uitlég van Déscartés (zie afb. 29).1236 Zoals we eerder hebben gezien 

was dé ‘radicalé’ Méyér nét als hét pérsonagé Luidéwijk één féllé béstrijdér van bijgéloof én één 

voorvechter van de waarheidsvinding. Bovendien had Meyer deze komedie in eerste instantie 

vertaald en vervolgens ter verbetering aan de medeleden voorgelegd.1237 

                                                             
1232 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1233 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. Hier wordt bovendien vermeldt dat ‘Ferdinand’ gedurende de 
barok een zeer populaire naam was. 
1234 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1235 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1236 Zie Méyér, Balling, ‘Dén goédtwilligén léézér’, 1664, *2r. Zié ook § 2.2.1. 
1237 Nil,[s.n.] Der Furchtsame, 1757, H4. Zie ook Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 100. 
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Afb. 29  Het begin van Lodewijk Meyers voorwoord in Spinoza’s Renatus des Cartes 

beginzelen der wysbegeerte  uit  1664. (KBH  599 C 1).  
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Sprekende namen komen we ook in de andere hervertaalde komische toneelstukken tegen. Zo 

betekent de naam Fielebout uit het gelijknamige blijspel zoveel als: schavuit, boefje of een 

‘pérsoon dié op géraffinéérdé wijzé andérén kwaad doét, zondér zich strafbaar té makén’.1238 Als 

zodanig wordt hij in de gelijknamige tegenvertaling dan ook gepresenteerd. Hij is op zich een 

goede kerel, maar door gebrek aan zelfbeheersing ruziet hij met zijn vrouw, wil hij niet werken, 

en gaat hij in plaats daarvan naar de kroeg. Hij is financieel afhankelijk van zijn beschermheer, 

dé intélligénté Volkért (‘dé stérké ondér hét volk’)1239, en speelt ten slotte ‒ op verzoek van 

Volkert ‒ voor dokter om Rykert om de tuin te leiden. Rykert is een oude op geld gerichte man, 

die zijn dochter uit materialistische overwegingen niet met haar beminde wil laten trouwen. De 

medici die in dit stuk geparodieerd worden, hebben eveneens namen die een specifieke 

éigénschap wéérspiégélén, al zijn dit géén ‘natuurlijké’ maar artificiëlé, en eenvoudig te duiden 

allegorische namen. Zo heet de zeer traag pratende arts dr. Teemer en de zeer snel pratende 

medicus dr. Rabbelaar. 

Nil karakteriseerde zijn personages niet alleen via de daadwerkelijke betekenis van namen, 

maar ook via de associaties die de klank van de namen opriepen. Zo ligt de naam Geeraardt uit 

de komedie Gierige Geeraardt in fonetisch opzicht dicht bij diens eigenschap: zijn uitgesproken 

gierigheid. Een ander voorbeeld waarbij de interpretatie mogelijkerwijs niet door de etymologie 

van de naam, maar door een fonetische overeenkomst gestuurd wordt, is de naam Leonore uit 

hetzelfde stuk. Zij houdt een uitvoerig betoog over de relevantie van de eer ofwel 

l’honneur/honor, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien. 

In het zinnespel Tieranny van Eigenbaat treffen we allegorische namen aan die uit het 

Italiaans in het Nederlands vertaald zijn. De betekenis van de afzonderlijke namen is niet 

gewijzigd, maar de namen zelf zijn door de vertaling uiteraard veranderd. Zo is uit de Italiaanse 

Interesse het Nederlandse personage Eigenbaat ontstaan, Intelleto is Verstand en Virtu is bij Nil 

Deugd. In de overige ernstige toneelstukken, de tragedies, is het naamgebruik weer anders. In de 

treurspelen Agrippa, Orondates en Statira en Andromaché komt de indirecte karakteraanduiding 

via de namen niet voor. In deze stukken worden de namen uit de bronteksten consequent 

gehandhaafd en wijzigt hooguit de spelling, zoals dit bij alle ernstige en de meeste komische 

initiaalvertalingen het geval is. Dit geldt overigens niet alleen voor de concurrerende 

vertalingen, maar voor alle vertaalde ernstige toneelstukken van het genootschap. De reden 

hiervoor ligt volgens Naauwkeurig onderwys in de bekendheid van de treurspelstof: grote 

ingrepen in bekende materie maken de tragedies ongeloofwaardig, waardoor ze minder in de 

smaak zouden vallen, aldus Vincent.1240 Hij staat verder niet stil bij het feit dat niet alle tragedies 

bekende historische of andersoortige bronnen behandelden. Zo gaat hij niet in op de juiste 

omgang met onbekende historische stof en de daarbij horende persoonsnamen. Hierachter 

schuilt een genregebonden vertaalopvatting. Met zekerheid speelde de hogere artistieke status 

van treurspelen in vergelijking met komische stukken daarbij een rol. Treurspelen moesten 

                                                             
1238 WNT, lémma’s Fiélt én Fiélébout. 
1239 [s.n.] Nederlandse Voornamen [s.a.]. 
1240 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989 192, [XV]. 
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‘maar simpélijk ovérgézét’ wordén, wat hét aanhoudén van dé namén uit dé brontékst tot gévolg 

had, aldus Vincent. Bij het komische toneel was de eventuele bekendheid van de stof geen 

hinderpaal om de vertalingen en ook de namen aan de doelcultuur aan te passen. Men denke 

alleen al aan Nils Plautusvertaling Gelyke tweelingen, die aan de Nederlandse situatie werd 

aangepast ondanks de aanzienlijké békéndhéid van Plautus’ brontékst én zijn ovérigé komédiés. 

Bij komische stukken werd zelfs van de vertaler verwacht dat hij de setting van het stuk en 

daaruit voortvloeiend ook de namen aanpaste aan de ontvangende cultuur, hier de Republiek, 

omdat het stuk daardoor beter bij de leefwereld van de toeschouwers zou aansluiten en het 

publiek daardoor meer genoegen zou voelen. 

6.2.4 De juiste omgang met eer en schaamte 

Eer gold in de vroegmoderne samenleving als een van de beginselen van de openbare orde, 

omdat het structuur gaf.1241 Eér hiéld vooral dé zogénaamdé ‘uitérlijké éér’ in, mét andéré 

woorden aanzien of reputatie. Om als eervol te gelden dienden mannen en vrouwen zich in het 

openbaar aan bepaalde sociale conventies te houden, wat gelijk stond aan gepast of fatsoenlijk 

gedrag. Bij het ruchtbaar worden van ongepast gedrag ontstond gezichtsverlies, met alle 

gevolgen van dien. Reputatieschade betekende het verlies van maatschappelijk kapitaal, in dit 

geval de goede naam, en het kon ook negatieve economische gevolgen hebben. De goede naam 

moest dus koste wat kost worden bewaard. 

Dé vroégmodérné cultuur wordt tégénwoordig als ‘schaamtécultuur’ of ‘schandécultuur’ 

omschreven. Met die begrippen worden samenlevingen bedoeld die voor een groot deel 

gereguleerd worden door angst voor eerverlies en bijgevolg door vrees voor schaamte of 

schandé. Géduréndé dé vérlichting zoudén dé wéstérsé culturén in ‘schuldculturén’ zijn 

veranderd, waarbij het persoonlijke geweten en het individuele schuldgevoel regulerend gingen 

werken en het aanzien in maatschappelijk opzicht minder belangrijk werd.1242 Deze kentering 

lijkt in de Republiek al rond het midden van de zeventiende eeuw te beginnen. Een aanwijzing 

daarvoor is het feit dat (familie)vetes hier nauwelijks nog door eerwraak en bloedwraak werden 

beslecht, maar door de overheid, die de eer na smaad en dergelijke door middel van een 

uitspraak kon herstellen.1243 De uiterlijke eer bleef dus ook in die tijd nog zeer belangrijk. 

De uiteenlopende opvattingen over inhoud en functie van voornamelijk de vrouwelijke eer 

worden ook in de toneelstukken van Nil gethematiseerd.1244 Het eerbegrip werd ook in de 

                                                             
1241 Er is veel onderzoek gedaan naar de functie van eer en de ontwikkeling van het eerbegrip met als 
resultaat talrijke studies over eer in verschillende culturen en tijden. Voor een overzicht zié Blok, ‘Eér’, 
1980. Voor en korte beschrijving van het eerbegrip in de Republiek rond 1650 zie Frijhoff, Spies, 1650, 
1999, 185-188 én Van dér Héijdén, ‘Spanningén’, 2011. 
1242 Dé antropoloog Ruth Bénédict hééft hét vérschil tussén ‘shamé culturé’ én ‘guilt culturé’ 
geïntroduceerd. Benedict, Chrysanthemum, 1946. Voor de koppeling met de (vroegmoderne) geschiedenis 
zie bijvoorbeeld Burke, History, 2005, 137-140. Simon Schama heeft veel opzien gebaard met zijn 
reconstructie van de mentaliteit van de vroegmoderne Nederlanders. Daarin speelt ook schaamte een 
belangrijke rol. Schama, The Embarrassment, 1987. 
1243 Frijhoff, Spies, 1650, 1999, 188; Van dér Héijdén, ‘Spanningén’, 2011. 
1244 Voor gendergebonden eer zie Frijhoff, Spies, 1650, 1999, 186. Voor een cultuurhistorisch overzicht 
van de Hollandse huisvrouw, zie Kloek, Vrouw des huizes, 2009, 73-105. Over het weduwenbeeld in de 
vroegmoderne tijd en het voor weduwen gepast en ongepast gedrag zie, Schmidt, Overleven, 2001. 



- 317 - 

 

eigentijdse rationalistische betogen behandeld; daarom is het hier van belang. Voor het 

genootschap moet de juiste omgang met eer een belangrijk onderwerp zijn geweest, aangezien 

het thema aan meerdere toneelvertalingen is toegevoegd. Ook worden er verschillende 

dimensies van het eerbegrip behandeld: in de klucht Wanhébbelyke liefde gaat het bijvoorbeeld 

om het regulerende aspect van eer. Geertruij, de bejaarde moeder van Lucia, en Joost, de bijna 

even oude vader van Hendrik, beletten het huwelijk van hun kinderen, omdat ze zelf met de 

geliefde van respectievelijk de zoon en de dochter willen trouwen. Ook speelt de gierigheid van 

beide ouders een wezenlijke rol. Zo is het voor Joost belangrijk dat Hendrik met een rijke vrouw 

uit een hogere klasse trouwt. Het persoonlijke geluk van zijn zoon speelt voor Joost geen rol. 

Geertruij meent de liefde van Hendrik te kunnen winnen door haar niet onaanzienlijke 

vermogen. Agniet, de nicht van Geertruij, en Adriaan, de neef van Joost, keuren de dwaze 

huwelijksplannen af en appelleren aan hun eergevoel. Zo maakt Agniet met de volgende 

uitspraak gericht aan Geertruij duidelijk dat ze haar gedrag ongepast vindt: 

Maar nicht, dénkjé wél op ’t géén jé zégt, én ’t géénjé doét? 
Dénkjé wél om jou oudérdom? […] 
Behalven dat moet jy jou reputasie in achting houwen. 
Wat zouden de luiden niet zéggen, én al jou geslacht [familie, TH].’1245. 

De mogelijke roddels en het gevaar om door familieleden en anderen te worden uitgelachen, 

zouden Geertruij en Joost er eigenlijk van moeten weerhouden hun huwelijksplannen door te 

zetten. Joost en Geertruij zijn echter zo in de ban van hun verliefdheid dat ze niet meer voor rede 

vatbaar zijn en de wijze adviezen van de neutrale personages Adriaan en Agniet in de wind 

slaan.1246 Geertruij en Joost zijn hun angst voor eerverlies dan ook volkomen kwijt. Het enige wat 

voor hén télt is hun ‘mallé liéfdé’. Zo zégt Géértruij hérhaaldélijk dat hét haar koud laat wat 

anderen van haar vinden en ook Joost bekommert zich niet om zijn eigen aanzien of dat van zijn 

zoon, wanneer die als list voorgeeft met een bejaarde weduwe te zullen trouwen.1247 Hun 

opvatting en handelen staan lijnrecht tegenover die van Agniet, Adriaan, Hendrik en Lucia. Zo 

zegt Lucia uitdrukkelijk tegen Joost dat ze haar persoonlijke eer wil behouden, nadat ze heeft 

gehoord dat ze niet met diens zoon Hendrik kan trouwen, omdat hun ouders financiële 

ondersteuning weigeren: 

[…] ik verzoek u, zo wél, myn heer, als uw zoon, noit meer 
Na my om te kyken, want het is schaadelik aan iemands eer, 
Zo wél jongman, als juffrou, malkanderen op te houwen 
Heele jaren lang, sonder hoop van malkander te trouwen; 
En myn geneegenheid tot hém [Hendrik, TH] is alreê te groot. 

                                                             
1245 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 21-22. 
1246 Zowel Geertruij als Joost reageren geïrriteerd op de adviezen van nicht Agniet en neef Adriaan en 
zeggen dat ze daar geen behoefte aan hebben. Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 23, 33. Overigens vervangen 
Agniet en Adriaan een aantal andere helpers uit de Franse bron. Bij Quinault en ook bij zijn voorganger De 
Visé treden een markies en wat huispersoneel op. In tegenstelling tot Nils Agniet en Adriaan ondersteunen 
de Franse helpers niet het jonge stel, maar de ouders bij hun dwaze plannen. Ze functioneren dan ook niet 
als neutrale morele instantie, zoals de helpers bij Nil. 
1247 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 22, 28, 30-31. 
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Vérschoon my dan, dat ik hém afsla, ’t géschiéd uit nood.1248 

Hét principé van uitérlijké éér wordt in dé klucht gépréséntéérd als ‘réguléréndé invloéd op hét 

pérsoonlijk gédrag’ én is op dié maniér één béginsél van dé publiéké ordé.1249 Door 

onverstandige, ongepaste verliefdheid raakt het eerbesef in het geding, wat in het ergste geval 

reputatieschade en financiële schade kon betekenen. Dat zijn dan ook de gevolgen van de 

wanhebbelijke, dat is ongepaste liefde die Adriaan aan het einde van het stuk expliciet 

verwoordt. Naast het feit dat de overheid niet zal toestaan dat Hendrik de stiefvader van zijn 

eigen vader wordt en Lucia de stiefmoeder van haar eigen moeder, komt uit huwelijken die in 

strijd zijn met het gezond verstand alleen maar onheil voort: spot en uitstoting uit het sociale 

netwerk. Zo zullen ook de vrienden van Joost en Geertruij zich van hen afkeren en willen die 

vrienden, wanneer ze hun plan doorzetten, zelfs onder curatele stellen: 

En dus word gy aan al de waerld tót een spót. 
Behalvén dat is ’t by u-lieden vrinden gewéldig verbród; 
Ik komze mét Agnietje daar zo daadelyk te spreeken. 
Wy vertélden haar uw toekomend huuwelyk. Hoe ze opkeeken, 
Is niet uit te drukken, zy scholden zeer, én zwoeren met één, 
Dat zy ’t niét lydén zoudén, én dreigden met uw tween, 
Dat zyér zich in steeken zouden, én de zaak zo betwisten, 
Dat jy alle vier steêkind raakte [onder curatele wordt gesteld, TH], daar ze gemakkelyk raad toe 
wisten, 
Zo zy zéidén […].1250 

Dit argument zorgt er uiteindelijk voor dat Joost en Géértruij hun ‘wanhébbélijké liéfdés’ niét 

verder doorzetten. Ze vinden de financiële consequenties te zwaar wegen, waaruit nog eens 

blijkt dat ze geen ware liefde, maar slechts dwaze verliefdheid hebben gevoeld. 

In de blijspelen Spookend weeuwtje en Gierige Geeraardt wordt niet zozeer het belang van eer 

behandeld, maar juist de beperkingen van een te rigide eeropvatting. Uiterlijke eer is weliswaar 

een probaat middel om het persoonlijke gedrag in goede banen te leiden, maar overdreven angst 

voor eerverlies kan het persoonlijke geluk in de weg staan. Zoals we eerder terloops hebben 

ogemerkt wordt in de komedie Spookend weeuwtje de eerkwestie onder edellieden behandeld. 

Ferdinand neemt het thema eer te hoog op en wordt hierin gecorrigeerd door zijn tante Sofia. 

Dat betekent allerminst dat fatsoenlijk gedrag en het bewaken van de uiterlijke eer in deze 

komedie in het geheel worden afgekeurd. Aan het begin van het stuk merkt tante Sofia op dat 

Jakoba’s plan om dé vriénd van haar broér té lérén kénnén niét bij een jonge vrouw past die 

onlangs weduwe is geworden.1251 Enkele verzen later, nadat Jakoba de complexe 

voorgeschiedenis heeft samengevat, vertelt ze over haar geheime uitstapje naar Rijswijk eerder 

die dag, waar Luidewijk, de vriend van haar broer, in het gevolg van ‘d’Afgézant van Vrankrijk’ 

verbleef. Zo beschrijft ze dat ze die ochtend – om niet te worden ontdekt door haar broer, die 

                                                             
1248 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 13. 
1249 Schmidt, Overleven, 2001, 30. 
1250 Nil, Wanhébbelyke liefde, 1678, 38. 
1251 ‘Maar Nicht, gy dénkt licht niét, dat dézé zwarté kléédén / ’t Afstérvén van uw man, noch pas één 
maandt geleeden, / Verbeelden, en daar by, hoe weinig dat u past / Zulk spel te speelen met uws Broeders 
vréémdén gast.’ Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 2. 
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ook naar Rijswijk was gegaan – haar rouwkleding voor gewone kleding had verwisseld, haar 

dienstmaagd van andere klederdracht had voorzien en een huurkoets had geregeld. Ondanks die 

goede voorbereidingen ging het bijna mis, toen een onbeschofte Fransman haar lastigviel en 

bijna ontmaskerde. Ze wierp zich in de armen van Luidewijk, die naast haar stond, en smeekte 

hem haar te redden. Hij hielp haar onmiddellijk, maar wist natuurlijk niet dat hij de zus van zijn 

vriend in zijn armen hield, omdat ze elkaar nooit eerder hadden gezien. Jakoba zei hem dat ze 

zich door omstandigheden niet aan hem kon voorstellen maar verzekerde hem dat ze vanwege 

haar adellijke komaf bijzonder gevoelig was voor de respectloze en kwetsende bejegening door 

de Fransman.1252 Luidewijk geloofde Jakoba op haar woord en bleek zelfs bereid om haar eer 

door een duel met de onbeschofte Fransman te verdedigen. Zover kwam het echter niet: het 

lukte Jakoba en haar dienstmaagd uiteindelijk te vluchten. Als tante Sofia dit hele verhaal hoort, 

wijst ze haar nicht op het gevaar van haar uitstapje. Niet alleen heeft ze het leven van Luidewijk 

in gevaar gebracht, maar zij zelf had op één haar na haar ‘éérélijkén naam eén vuilé smét’ 

gegeven.1253 Sofia vraagt haar nicht of ze daadwerkelijk per brief contact wil zoeken met 

Luidewijk, nu ze aan den lijve heeft ondervonden wat er allemaal mis kan gaan. Ondanks de 

vermanende woorden wil Jakoba haar plannen niet wijzigen. Wel vraagt ze haar tante met haar 

redelijke bedachtzaamheid een oogje in het zeil te houden, zodat de fatsoensnormen niet 

wordén ovérschrédén: Jakoba zégt éxpliciét allés ‘voéglijk’ én ‘béhoorlijk’ té willén doén om haar 

eer te bewaren.1254 

Terwijl het streven naar eerbehoud in de klucht Wanhébbelyke liefde en de komedie Spookend 

weeuwtje over het algemeen wordt goedgekeurd zolang het verstand maar de boventoon voert, 

draagt het blijspel Gierige Geeraardt opvallend liberale opvattingen uit over het uiterlijke 

aanzien. Izabelle, de jonge vrouw die door haar gierige broer thuis wordt opgesloten en geen 

toestemming krijgt om met haar geliefde Karel te trouwen, werkt samen met hem, zijn vriend 

Eduardt en diens verloofde Leonore aan een list om haar broer om de tuin te leiden, zodat hij 

alsnog instemt met Izabelles keuzes. De onorthodoxe aanpak is goed gepland. Leonore en haar 

bediende Kornelia zijn door Nil aan dit toneelstuk toegevoegd, evenals hun uitweiding over 

reputatie en de grenzen daarvan. 

Kornélia hééft ér haar bédénkingén bij én vindt hét maar ‘één stout béstaan van Juffrouw 

Izabél’. Dit gédrag zou zé zélf nooit vértonén, zégt zé, omdat zé doodsbang is voor dé roddéls én 

het gezichtsverlies die uit zulke acties kunnen voortkomen.1255 Ook begrijpt ze niet dat Leonore 

haar éigén éér op hét spél zét om Izabéllé té hélpén. Kornélia hééft namélijk géléérd ‘d’opspraak 

[…] té vréézén als dé doodt’. Léonoré maakt duidélijk dat zé zich véél mindér aantrékt van hét 

‘quaadt klappén’ én zé vindt hét mérkwaardig dat Kornélia éérdér voor dé ‘slaavérny’ zou kiézén 

waarin Izabelle zich bevindt, dan voor haar vrijheid in te staan, en dat alleen om kwaadsprekerij 

te voorkomen.1256 Achterklap is immers maar van korte duur en is niet te vergelijken met de 

                                                             
1252 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 5. 
1253 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 6. 
1254 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 6. 
1255 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 40. 
1256 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 40-41. 
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duur van een leven in gevangenschap of een leven in vrijheid. Leonore legt verder uit dat er 

eerst een soort kosten-batenanalyse moet worden gemaakt, waaruit dan moet blijken of men al 

dan niet tegen de fatsoensnormen mag ingaan. Zo dient de eer te prevaleren als openlijk verzet 

weinig succes belooft, want in die gevallen overheerst het negatieve effect van het geroddel. Als 

het verwachte voordeel groot is, moet men spot en roddel maar voor lief nemen: 

Ieder een moet mijen 
Op al de waerelts tong te rijen, 
Wannéér ’t maar wéinig voordéél doét; 
Maar ik vérsta ’t héél andérs, als mén ’t goédt, 
Dat daar uit spruit, veel grooter kan bevinden,  
Dan d’opspraak […].1257 

Naast de kans op slagen moet ook worden afgewogen of het belang groot genoeg is om zich 

openlijk tegen de fatsoensnormen te keren: alleen als het om gewichtige zaken gaat, hoort men 

zich niet door angst voor eerverlies te laten leiden, aldus Leonore.1258 Dat lijkt véél op Spinoza’s 

denkbeeld over eer en schaamte. Nadat hij in zijn Korte verhandeling eerst uitlegt dat beide 

aandoéningén ‘niét alléén niét vordérlyk’ zijn, maar zélfs ‘schadélyk én vérwérpélyk’, vérbindt 

hij het besluit om zich al dan niet te laten leiden door de eer met de consequenties en het belang 

van de zaak.1259 Daarbij gebruikt hij als voorbeeld de houding ten opzichte van mode. Het zich 

kleden volgens de nieuwste trend om aanzien te verwerven, is volgens Spinoza verkeerd. 

Modebewustzijn is alleen goed als het in dienst van iets groters staat. Ter illustratie schetst hij 

het beeld van een verstandig persoon die vanwege zijn slechte garderobe door anderen veracht 

wordt. Die persoon kan zich beter enigszins aan het modedictaat aanpassen, want dan keren de 

– niet verlichte – medemensen zich niet langer van hem af en kan hij als verstandige veel goede 

dingen voor zijn omgeving doen. Ook kan hij dan van zijn medemensen profiteren.1260 

Terug naar de wijze Leonore en haar kamenier Kornelia: gaandeweg groeit ook bij Kornelia 

het besef dat de uiterlijke eer zeker niet het enige element is dat het menselijk handelen en leven 

moet bepalen. Toch heeft ze er haar twijfels over of de argumentatie van Leonore wel algemeen 

aanvaard is. 

                                                             
1257 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 41. 
1258 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 42. 
1259 Spinoza, Korte verhandeling, dl. 2, cap. 12, 78-79. 
1260 ‘Dog ik wil niét zéggén, dat mén zo by dé ménschén moét lévén, als mén buytén haar daar Eér én 
Schaamte geen plaats heeft, leeven zoude. Ne maar in tegendeel staa ik toe dat ons die niet alleen vrystaan 
te gebruyken, als wy die tot nut van de menschen en om haar te verbeteren aanwenden, maar ook 
hetzelve mogen doen met verkortinge van onse (anderzins volkomen en geoorlofde) eigen vryheid. Als by 
Exempel zo iemand zig kostelyk kleed om daardoor geacht te zyn, deze zoekt een Eere die uyt de liefde 
syns zelfs hervoorkomt zonder enige opzigt op syn even mensch te hebben; maar zo iemand syn wysheid 
(daar door hy aan syn eeven naasten konde vorderlyk zyn) ziet verachten en met de voet treden, omdat hy 
een slecht kleed an heeft, deze doet wel dat hy (uyt beweging om haar te helpen) zich met een kleed daar 
aan zy haar niet en stooten, verziet, wordende also om syn even mensch te winnen, syn even mensch 
gélyk.’ Spinoza, Korte verhandeling, dl. 2, cap. 12, 78. 
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Afb. 30 en 31  Romeyn de Hooghes schets en het frontispice (1704) bij Nils komedie Gierige Geeraardt .  De schets en de 

titelplaat beelden de ontknoping in de laatste scène uit  (SBH:  127 B 6).  
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Kornelia: Zal ’t al dé waérldt zoo vérstaan, als gy ’t vérstaat? 
Dat d’ééné goédt doén noémt, noémt d’andér dikwils quaadt. 
Leonore: Als de waerldt quaadt wou noemen, 
Dat goed is, en het goede doemen? 
Kornelia: Acht gy dan al de waerldt dom? 
Leonore: Heel dikwils; het spreekwoordt zeidt, doe wel, en zie niet om.1261 

Leonore is ervan overtuigd dat er maar één juiste mogelijkheid is om de omstandigheden te 

interpreteren en ernaar te handelen. Daarbij laat ze zich niet van de wijs brengen door mensen 

met een andere mening, want ze gaat ervan uit dat het nuttige altijd goed is. Hiermee komt 

Léonoré dicht in dé buurt van Spinoza’s én Koérbaghs duiding van goéd én kwaad als 

respectievelijk nuttig en nadelig, die ook Meyer in Naauwkeurig onderwys bleek aan te 

hangen.1262 Ook Léonorés méning dat dé méérdérhéid van dé ménsén ‘dom’, dat wil zeggen 

onwetend of niet verlicht is, wijst in een rationalistische richting, evenals haar uitspraak dat in 

wezénlijké kwéstiés ‘alléén dé réédén ons [moét] gébiédén’ én niét dé angst voor éérvérliés.1263 

Leonores verklaring dat zij zich als verlicht persoon in feite geen zorgen maakt over haar 

aanzién, doét dénkén aan Spinoza, dié zégt dat dé rédé ‘ontbééring én uijtschudding [beroving] 

van schaamté’ inhoudt.1264 

Leonore brengt vervolgens de filosofische stelling te berde dat eer en deugd niet 

rélativéérbaré concéptén zijn: ‘éér én déugdt béstaan niét in dé schijn’.1265 Leonore onderscheidt 

hier en passant innerlijke en uitérlijké éér: géwétén vérsus réputatié. Zo stélt zij dat ‘éér’ 

(géwétén) én ‘achting’ (réputatié) niét hétzélfdé zijn.1266 Kornelia begrijpt dit verschil niet. 

Leonore weet hoe dat komt: zij gebruikt haar verstand onvoldoende. Daardoor hoort ze bij de 

onwetenden. Voor hen is het inderdaad het beste het gedrag te laten leiden door de regels die ze 

hebben geleerd en door de reputatie. Daarbij hoort ook dat ze eerverlies moeten zien te 

voorkomen: 

Maar wijl uw oog tot in het binnenst van de reeden 
Niet wel doordringen kan, en zien 
Wat waarlijk best is, doet gy veiligst uwe zeeden 
Te reeglen na gewoonte, en achting, en te vliên 
Al’t géén maar schijn tot stof van achtérklappén 
Verstrekken kan.1267 

Léonorés uitstapjé richting hét géwétén hééft raakvlakkén mét Spinoza’s opvattingen over de 

vrije wil. Spinoza gaat er in de Ethica van uit dat de meeste mensen bij het nemen van morele 

beslissingen niet weten hoe de besluitvorming in haar werk gaat.1268 Mensen weten wel wat ze 

doen, maar kennen de oorzaken van hun gedrag niet. Ze vertrouwen op hun zintuiglijke 

                                                             
1261 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 39, 41. 
1262 Zie § 4.3.1.3. 
1263 Koerbagh betreurt in Een Ligt dat bijna allen onwetend zijn. Koerbagh, Wielema A Light, 2011, 116. 
1264 Spinoza, Korte verhandeling, dl. 2, cap. 12, 79. 
1265 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 42. 
1266 Dit doet enigszins denken aan Koerbaghs ideeën over het geweten. Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 
352. 
1267 Nil, Gierige Geeraardt, 1671, 42. 
1268 Spinoza, Ethica, deel II, propositie 35 en deel III, propositie 11. 
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waarneming en staan niet stil bij het proces van wilsvorming en het ontstaan van emoties. 

Omdat de meeste mensen hun emoties net zo min begrijpen als de werking van hun geest, 

kunnen ze in principe geen juiste oordelen vellen. Inzicht in het functioneren van onze geest en 

dus ook van ons lichaam is een voorwaarde om moreel juist te kunnen beslissen en te handelen. 

Hiertoe moet men eerst het verstandelijke vermogen ontwikkelen. Dat is echter tamelijk 

ingewikkeld en vergt veel (zelf)reflectie, wat niet voor iedereen zomaar is weggelegd. Voor 

mensen die dit inzicht niet hebben, is de angst voor reputatieschade een goed middel om het 

persoonlijke gedrag te controleren. Verlichte geesten kunnen beter van hun persoonlijk geweten 

uitgaan, dat door het verstand wordt geleid. Zij zijn mentaal voldoende ontwikkeld om de juiste 

afwegingen te maken. Leonores opvatting dat de angst voor reputatieschade, ondanks alle 

voorbehouden, het handelen van onwetenden moet leiden, omdat anders de openbare orde in 

een grote chaos dreigt te veranderen, doet dan ook tamelijk spinozistisch aan. Omdat niet 

iedereen alles grondig kan onderzoeken – al beschikt elk mens over gezond verstand om hier in 

principe toe in staat te zijn – moet er een ander regulerend mechanisme dan het persoonlijke 

geweten aan te pas komen – en dat is de uiterlijke eer. Degenen die geen juist inzicht hebben, 

kunnen het beste de bestaande regels in acht nemen. Het voorkomen van eerverlies is daar in elk 

geval een van. 

Ten slotte wordt de eerkwestie door Nil ook minder expliciet aan de orde gesteld, want 

personages worden onderverdeeld in enerzijds eenduidig rechtschapen en anderzijds 

ondeugdelijke figuren. De deugdzamen zijn in de spinozistische zin edelmoedig vanwege hun 

rationele verlangen anderen te helpen en te vriend te houden – en manhaftig door hun aan het 

verstand onderworpen verlangen zichzelf te handhaven.1269 Zo zijn Eduardt en Leonore 

toonbééldén van édélmoédighéid, omdat zé hun vriéndén op zo’n wijzé maniér ondérstéunén. 

Izabelle en Karel zijn in dit toneelstuk vooral manhaftig, omdat ze zichzelf handhaven door zich 

tegen het despotisme van Geeraardt te verzetten. 

De Nilpersonages die zich in moreel opzicht feilloos gedragen, verweren zich steeds succesvol 

tegen de moeilijkheden die ze van buitenaf krijgen opgelegd. Aan het einde van het toneelstuk 

zijn alle conflicten waarin goede personages verkeerden opgelost. Als voorbeelden noem ik hier 

vijf jonge vrouwen uit vijf komische stukken. Zij vechten allen voor hun persoonlijke vrijheid en 

hun liefde: de spokende weduwe Jakoba; Izabelle, de zus van de gierige Geeraardt; Lucia, de 

dochter van een minzieke en gierige moeder in de klucht Wanhébbelyke liefde; Magdaleentje uit 

de klucht Vrijer in de kist en Lusyntje, de dochter van de vrek Rykert uit Fielebout. Uit misnoegen 

over de situatie waarin ze verkeren, nemen deze vijf jonge vrouwen hun lot in eigen handen en 

verzetten ze zich tegen de gangbare gedragsnormen voor ongehuwde vrouwen en tegen hun 

ouders of voogden. Daarbij is van tevoren duidelijk dat ze niet op persoonlijke grillen en 

vrijblijvend amusement uit zijn, maar dat ze uit liefde met rechtschapen mannen willen trouwen. 

Jakoba uit de komedie Spookend weeuwtje verzet zich vooral tegen de sociale conventies om 

zo de man van haar dromen beter te leren kennen. Haar leeftijd, persoonlijkheid en de 

omstandigheden leiden ertoe dat ze zelf actie onderneemt. Ze is bereid de risico’s te accepteren 

                                                             
1269 Spinoza, Ethica, dl. 3, stelling 59, aanmerking. 
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die bij de uitvoering van haar plan komen kijken, al probeert ze die al van tevoren zoveel 

mogelijk te beperken. Lucia uit Wanhébbelyke liefde wil het ouderlijk huis ontvluchten, omdat 

haar geluk wordt belemmerd door haar moeders dwaze verliefdheid. Haar moeder staat een 

huwelijk met haar geliefde Hendrik niet toe en de vader van Hendrik is niet bereid de twee 

jongelui van voldoende financiële middelen te voorzien, zodat ze onafhankelijk en tegen de wil 

van Lucia’s moédér zoudén kunnén trouwén. Dé trouwérij lijkt dus niét door té kunnén gaan. In 

deze uitzichtloze situatie is Lucia bereid met iemand anders te trouwen die over voldoende 

middelen beschikt, om zo het huis van haar moeder te kunnen verlaten. 

De vluchtplannen van Izabelle (Gierige Geeraardt), Lusyntje (Fielebout) en Magdaleentje 

(Vrijer in de kist) zijn niet zelf door de jonge vrouwen bedacht, maar door hun verloofden Karel, 

Volkert en Lieven. Wel werken de jonge vrouwen daadkrachtig mee aan hun bevrijding. Ook hier 

zetten de jonge vrouwen dus weloverwogen stappen om aan hun uitzichtloze situatie te 

ontsnappen. Hun ouders of voogden hebben weer vooral hun eigen voordeel op het oog en staan 

zodoende het persoonlijke geluk van hun dochter of zus in de weg. Geeraardt, de broer van 

Izabelle, schiet daarin zo ver door dat hij haar zo snel mogelijk aan een rijke, maar bejaarde 

Haarlemmer wil uithuwelijken. Om dit te voorkomen moet Izabelle handelen, ook al betekent dit 

dat ze haar broer ongehoorzaam wordt. Bij Lusyntje uit Fielebout is de situatie vergelijkbaar. De 

dreiging van uithuwelijking is hier niet zo acuut, maar ook zij laat zich haar persoonlijk geluk 

niet ontnemen door de materialistische houding van haar vader. Ze rebelleert tegen hem zodat 

ze met haar geliefde kan trouwen. Magdaleentje uit de klucht Vrijer in de kist wordt vooral de 

dupe van de goedgelovigheid van haar vader. Hij krijgt van Dibberig, de moeder van 

Magdaleentjes geliefde Lieven, te horen dat zijn dochter er een onfatsoenlijke seksuele moraal 

op na zou houden. Dibberig verzint deze lasterpraat, omdat ze wil dat haar zoon met iemand uit 

de hogere kringen trouwt. Magdaleentjes vader gelooft alle leugens en is bereid de trouwbelofte 

die de jongelui aan elkaar hebben gegeven tegen hun wil te verbreken. 

Het is opmerkelijk dat uit Nils filosofische en de daarmee samenhangende poëticale 

opvattingen zulke zelfbewuste vrouwelijke personages voortkomen. Het geloof in het verstand 

en de wens een eenduidige moraal uit te dragen, gaven aanleiding tot dit type jonge vrouwelijke 

personages. De vrouwen in de hier aangehaalde komische stukken maken dan ook een opvallend 

geëmancipeerde indruk. Hun geliefden zijn zelf ook toonbeelden van ethisch verantwoord 

gedrag. Het zijn net als de jonge vrouwen verlichte geesten die door zuivere, redelijke liefde 

worden geleid, en niet door wellust of genotzucht. In feite maakt het voor Nil geen verschil of 

een verlicht persoon vrouwelijk of mannelijk is. Het gezonde verstand is bij man en vrouw 

aanwezig en dient door beiden te worden gebruikt. 

Niet alleen in de komedies, maar ook in Nils concurrerende tragedie Agrippa is de uiterlijke 

eer een thema, maar dan in de meest kwalijke vorm, met zeer verstrekkende gevolgen. Tirrenus, 

de vader van Agrippa, wordt gedreven door extreme eerzucht. Hij wil zijn zoon koste wat kost 

op dé troon van dé kéizér bréngén, omdat hij graag dé vadér van zo’n machtig man wil zijn. Zijn 

verlangen naar aanzien is dermate groot dat hij bij de uitvoering van zijn plan niet alleen het 

leven van zijn zoon riskeert en zijn dochter in het ongeluk dreigt te storten, maar ook het hele 

rijk in gevaar brengt. 
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De volmaaktheid van de verlichte personages contrasteert met de morele imperfectie van hun 

tegenspelers, wier gedrag wordt bepaald door hun verlangens. Dat verlangen richt zich steeds 

op één van de volgende drie zaken: rijkdom, persoonlijk genot of aanzien. De eenduidig 

ondeugdzame personages zijn allen hebzuchtig, genotzuchtig of eerzuchtig. Zo laten de vaders 

Rykert en Joost uit de komedie Fielebout en de klucht Wanhébbelyke liefde en broer Geeraardt uit 

Gierige Geeraardt hun denken en handelen bepalen door hun zucht naar rijkdom. Alle drie willen 

ze hun kind of zus aan een zeer rijke kandidaat uithuwelijken, ongeacht de werkelijke gevoelens 

van de betrokken jonge vrouwen en mannen. Op die manier hopen ze er zelf financieel beter van 

te worden, door geen bruidsschat te hoeven betalen of door juist een grote bruidsschat in de 

wacht te slepen. 

Exemplarisch voor genotzucht als drijfveer voor denken en handelen zijn de rijke oude 

Haarlemmer Jochem Jool en de huisknecht uit de komedie Gierige Geeraardt. Zij worden 

gedreven door hun verlangen naar een zotte, want eenzijdige en ongepaste liefde. Hetzelfde 

geldt voor Mezenzius in de tragedie Agrippa. Hij is verliefd op de weduwe van de keizer, die zijn 

gevoelens niet beantwoordt. Mezenzius maakt alles ondergeschikt aan die liefde en brengt 

daardoor het hele rijk in gevaar. De jonge Quirijn uit de komedie Gelyke tweelingen laat zich 

meeslepen door zijn wellust en gaat regelmatig naar het bordeel, waar hij eigendommen van zijn 

vrouw als geschenken achterlaat. Zijn maat Tys Tafelbezem wordt gedreven door zijn onmatige 

gulzigheid. Door zijn vraatzucht vergeet hij op een gegeven moment zelfs zijn vriendschap met 

de jonge Quirijn, wat hem uiteindelijk duur komt te staan. 

Eer, of beter het verlangen naar aanzien en achting, kan de mens misleiden. Eerzucht omwille 

van de eigen persoon is volgens Spinoza verkeerd. Het streven naar aanzien, genot en rijkdom 

brengt immers geen duurzaam geluk met zich mee, al menen velen dat het bewerkstelligen van 

één of meer van die drie dingen het hoogste doel in het menselijke leven zou zijn. Spinoza is van 

mening dat geen van de drie waarachtig goed is als ze geen hoger doel dienen, omdat ze alle drie 

de geest afleiden van het wezenlijke. Ze werken verslavend, waardoor het verlangen nooit 

verdwijnt. De menselijke geest wordt dan dermate door dit verlangen beheerst dat daaruit zelfs 

de persoonlijke ondergang kan voortkomen. Rijkdom, genot en eer zijn alleen goed wanneer ze 

in dienst staan van het hoogste goed, dat wil zeggen de kennis van de natuur.1270 

Bij de zojuist besproken immorele personages staat de drang naar rijkdom, eer en genot 

echter niet in het teken van een hoger doel, maar is telkens sprake van een ondoordacht 

persoonlijk verlangen waarmee familie en vrienden geterroriseerd worden, en dat tegelijkertijd 

de ontwikkeling van het personage zelf belemmert. 

Met de introductie van verlichte, deugdzame personages sluit Nil niet alleen uitstekend aan 

bij rationalistische idealen, maar ook bij het eigentijdse gereguleerde toneel uit Frankrijk. In de 

Franse stukken waren de ideale hoofdpersonages of personages van de tweede rang 

zogenaamde honnêtes gens. De honnête homme is doorgaans adellijk en kent de bij zijn stand 

horende conventies, maar hij heeft ook duidelijk burgerlijke trekken, zoals 

doorzettingsvermogen en een gedegen algemene kennis. Personages die zijn geschoeid op de 

                                                             
1270 Spinoza, ‘Vérhandéling’, 1928, 3-4, fol. 104-105. 
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leest van het ideaal van de honnêteté zijn galant, redeneren en handelen redelijk en 

weloverwogen, schatten eventuele netelige situaties goed in en reageren daar op adequate wijze 

op.1271 Kortom, ze beantwoorden aan de rationalistische idealen uit dezelfde periode. Ethische 

principes als integriteit, geweten en zelfrespect worden bij de overgang van de schaamtecultuur 

naar de schuldcultuur steeds belangrijker, zodat het belang van de uiterlijke eer automatisch 

afneemt. Deze ontwikkeling lijkt zich niet alleen in de Franse toneelkunst voor te doen, maar we 

zien haar ook terug in de zeer burgerlijke personages van Nil. Heroïsch gedrag en 

pronkredevoeringen, zoals die in barokke toneelstukken gebruikelijk zijn, en het handelen 

volgens de sociale conventies zijn niet meer voldoende voor de aanduiding als rechtschapen 

persoon. Dit geldt zeker voor de figuren van Nil, die het tegenovergestelde belichamen van de 

barokke helden met hun excessieve leefwijze en op hun aanzien beluste gedrag. 

6.2.5 Eigenbelang en zelfhandhaving 

Een nieuwe dimensie van het burgerlijke personage is zijn opkomende zelfrespect en de daaruit 

voortvloeiende zelfhandhaving. Dit aspect vormt een belangrijke overeenkomst met het 

spinozistische beginsel volgens welk ieder persoon in eerste instantie goed voor zichzelf dient te 

zorgen.1272 De verdediging van het door de ratio geleide eigenbelang werd door Spinoza als 

natuurlijk grondbeginsel van iedere vorm van het menselijk handelen gezien. Relevant is wel dat 

het eigenbelang zoals Spinoza dat propageerde aan de menselijke rede is onderworpen. 

‘Onvérstandig’ égoïsmé is niét goéd, omdat hét niét tot het ware geluk van de mens voert, maar 

schijngeluk najaagt in de vorm van het veelvoorkomende verlangen naar rijkdom, aanzien en 

genot. Rationeel onderbouwd eigenbelang is wel goed en dient de menselijke vervolmaking. 

Met dit idee plaatste de wijsgeer zichzelf lijnrecht tegenover de (neo)stoïcijnen met hun 

negatieve opvatting over het eigenbelang. Zij verwierpen het eigenbelang als de wortel van alle 

kwaad en pleitten voor uitbanning daarvan, omdat dit het algemene belang, en dus het welzijn 

van anderen, in de weg zou staan. Egoïsme brengt volgens de (neo)stoïcijnen jaloezie met zich 

mee en maakt een vreedzame samenleving onmogelijk. Het mentale conflict tussen eigenbelang 

en verstand wordt in Nils vertaling Tieranny van Eigenbaat aanschouwelijk.1273 Het genootschap 

heeft de vertaling ten opzichte van de brontekst, de politiek-morele opera La tirannide dell’ 

Interesse, op meerdere punten aangepast. Eén aanpassing betreft het ronduit negatieve oordeel 

over het personage Interesse in de neostoïcijnse Italiaanse bron, dat bij Nil wordt opgevoerd als 

Eigenbaat. Interesse en Eigenbaat zijn in beide versies door en door slechte personages, die hun 

machtshonger boven alles en iedereen plaatsen en doelbewust het verstand uitschakelen om het 

koninkrijk – een symbool voor de menselijke geest – te kunnen beheersen. Toch zijn er een paar 

opmerkelijke verschillen. Zo keurt het rechtschapen personage Astrea (Rechtvaerdigheid) in de 

Italiaanse bron eigenbelang zonder uitzondering af, omdat het niets dan kwaad voortbrengt. 

                                                             
1271 Bury, Le classicisme, 1993, 31-33; Grimm, Französische Klassik, 2005, 143. 
1272 Spinoza, Ethica, pars IV, Porpositio XIX, XX. 
1273 Zie voor een beschrijving van het eigenbelang in Nils vertaling, in de Italiaanse bron en voor het 
verband met dé (néo)stoïcijnsé én rationalistisché filosofié Van dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 2007; Nil, 
Holzhey, Van der Haven, Tieranny, 2008; Millér, ‘Stoics who sing’, 2001. 



- 327 - 

 

Deze rigoureuze opvatting over het eigenbelang weerspiegelt de neostoïcijnse idealen van de 

stadsrepubliek Lucca, de ontstaanscontext van het Italiaanse stuk.1274 Nil heeft in zijn vertaling 

onder andere juist die passage geschrapt. Het Nederlandse zinnespel is geen absolute afrekening 

met het eigenbelang, maar waarschuwt voor verkeerd egoïsme: zelfzucht die tegen de ratio en 

dus tegen de eigen persoon en de medemens ingaat. 

Spinoza zag zelfbehoud als basis voor een goede samenleving, mits deze natuurlijke drang 

door de rede werd aangestuurd.1275 Volgens hem zou elk redelijk denkend mens automatisch tot 

de conclusie komen dat hij of zij meer bereikt wanneer hij zich met anderen verenigt dan 

wanneer hij er alleen voor staat. Het besef dat anderen tot voordeel kunnen zijn voor het eigen 

welzijn zorgt voor het inzicht dat men anderen tegemoet wil komen in hun behoeftes en wensen, 

ook al gaat dat gedeeltelijk ten koste van de persoonlijke vrijheid. Wanneer het gepaard gaat met 

de ratio leidt het in ieder mens aanwezige egoïsme tot de behartiging van het algemeen belang, 

aldus Spinoza. Zelfhandhaving, of eigenbelang, is dus geen morele dwaling meer, maar een 

natuurlijke menselijke behoefte waar iedereen aan moet toegeven, wil hij of zij niet ingaan tegen 

de eigen natuur ofwel God. Continue zelfopoffering zonder eigen of andermans voordeel is 

daarentegen verwerpelijk, aldus Spinoza, omdat ze niet met de natuur van de mens strookt. 

De ronduit deugdzame personages die door dom egoïsme van anderen in de problemen 

komen, verweren zich uit gezond eigenbelang. Dat geldt voornamelijk voor de personages uit de 

komische toneelstukken. De goede personages uit de tragedies lijken door hun sociale positie – 

het gaat hier immers om koningen, keizers en dergelijken – niet het persoonlijke geluk voorop te 

mogen stellen, maar het staatsbelang. Zo komen de titelfiguren en hun geliefden uit de drie 

tragedies Agrippa, Andromaché en Orondates en Statira niet actief in verzet tegen hun 

tegenspelers, waardoor hun liefdesrelaties aanvankelijk gedoemd lijken te stranden. De 

deugdzame personages bewijzen hier vooral hun standvastigheid: ze geven hun liefde niet op, 

maar proberen ook het rijk niet verder in gevaar te brengen. De slechte personages zijn in de 

tragische stukken opvallend actiever. Door hun verlangens aangedreven begaan ze grote fouten. 

Zo complotteren ze, beramen ze moordaanslagen op tegenspelers en voeren die zelfs uit. Het 

landsbelang en het daarmee verbonden algemeen belang speelt voor hen geen rol, omdat ze 

alleen hun persoonlijke voordeel voor ogen hebben: ze willen hun geliefde veroveren of meer 

macht verkrijgen. Het zijn prototypes van dwaze egoïsten, die uiteindelijk gestraft zullen 

worden. 

De rechtschapen personages uit de komische stukken zijn minstens even actief als de 

slechteriken uit de tragedies. Omdat de komische stukken in een ander milieu spelen, is de 

inachtneming van het landsbelang niet aan de orde. Zij kunnen zich op de realisatie van hun 

persoonlijk geluk richten, op voorwaarde dat hun wensen redelijk zijn en er geen acceptabele 

redenen tegen in te brengen zijn. Doorgaans gaat het in de komische stukken over het 

dwarsbomen van jonge, oprecht verliefde, eerbare stellen. De jonge garde is in alle stukken 

opvallend rechtschapen en redelijk. Conform hun leeftijd en situatie willen de jongelui niets 

                                                             
1274 Sbarra, La tirannide, 1653, III.13. 
1275 Spinoza, Ethica, pars IV, propositio LXXIII; Spinoza, Theologisch-politiek traktaat, 1997, 31. 
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liever dan zuivere liefde in de vorm van een huwelijk. Dat hun liefde zeer sterk, maar niet 

gevaarlijk voor hen zelf en voor anderen is, blijkt uit hun vermogen zich ondanks de liefde 

verstandig te blijven gedragen of ten minste adviezen van verlichte raadgevers te accepteren. De 

liefdesdrang van de jonge vrouwen en mannen wordt in de toneelstukken van Nil als natuurlijk 

en daardoor als goed voorgesteld. Als iemand hun verlangen afkeurt, is dat nooit een deugdzaam 

personage, maar komt het verwijt van een ondeugdelijke of onwetende figuur die door kwalijk 

eigenbelang verblind is. Vooral de oudere generatie laat zich door haar verlangens naar 

materiële goederen, aanzien en genot leiden en belemmert zo de natuurlijke tendens van de 

jongeren. De ouderen leven dan zelf niet volgens de natuur. 

Het actieve en tegelijk verstandige optreden van onder anderen de eerder besproken vijf 

jonge vrouwen Jakoba, Izabelle, Magdaleentje, Lucia en Lusyntje en hun geliefden wordt als 

positief voorbeeld gepresenteerd. Als zij zich in de dwaze plannen van hun ouders of voogden 

zouden schikken, zou dat niet alleen tegen hun natuur indruisen, maar zou het ook groot 

verdriet met zich meebrengen, wat een negatieve weerslag op hun leven zou hebben. Het 

opkomen voor het eigen geluk, met andere woorden voor het eigenbelang, wordt hier dus als 

gezond en wenselijk gepropageerd. 

6.3 Directe zedenlessen en poëtische gerechtigheid 

Bij een uiteenzetting van Nils ideeën over de rationele en emotionele beïnvloeding van het 

publiek hoort nog een analyse van de theoretische beschouwingen die het genootschap hieraan 

wijdde. Nil heeft in zijn poëtica Naauwkeurig onderwys uiteengezet welke elementen van een 

toneelstuk ervoor zorgen dat de toeschouwer iets opsteekt. De intellectuele verheffing van het 

publiek, die idealiter ook zedelijke verheffing impliceerde, was zoals eerder uiteengezet volgens 

Nil het voornaamste doel van toneelstukken. Na Nils theoretische bespiegelingen over de lering 

te hebben behandeld zullen we kijken op welke manier het genootschap deze ideeën in 

toneelstukken verwerkte. 

In het Naauwkeurig onderwys-hoofdstuk over hartstochten in treurspelen beschrijft Meyer 

dat verstand en emoties moeten samengaan om het poëticale ideaal van de vermakelijke lering 

te verwezenlijken. Beide elementen, het oproepen van publieksemoties en het prikkelen van het 

verstand, zijn voor een geslaagd toneelstuk noodzakelijk. Daarbij is volgens Meyer de rationele 

lering, dit is de verbetering van het verstand door rationele argumenten, tweeledig. Enerzijds 

geven expliciete gedragsregels als sententiën en zedenlessen stof tot nadenken. Anderzijds leert 

hét publiék van voorbééldén in dé vorm van ‘déugdigé of ondéugdigé pérzoonadjén’.1276 Hun 

handelen en de gevolgen daarvan dienen het publiek tot reflectie aan te zetten. Een voorwaarde 

hiervoor zijn sterke publieksemoties zoals medelijden, haat en toorn, die door de acties of door 

het lot van de personages ontstaan.1277 Personages die het publiek koud laten, zetten niet aan tot 

nadenken en zelfbespiegeling, waardoor (zelf)kennis en gedrag niet kunnen worden beïnvloed, 

terwijl dit juist het doel van treurspelen is. Om uit het optreden van specifieke personages 

                                                             
1276 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]. 
1277 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]. 
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concrete lessen te kunnen trekken, behoren de goede en/of slechte eigenschappen van de 

personages op een natuurlijke – dat wil zeggen geloofwaardige – en indringende manier te 

worden afgeschilderd. 

Naast voorbeeldpersonages en sententiën is het principe van de poëtische gerechtigheid aan 

het einde van het stuk een manier om het publiek door directe voorbeelden tot nadenken en 

zelfreflectie aan te zetten. Poëtische gerechtigheid staat niet gelijk aan een goede afloop. Zo kan 

een ‘happy énd’ ook voor een amoreel personage een goede afloop betekenen. Alleen bij een 

rechtvaardig einde spreken wij van poëtische gerechtigheid. Daarbij komen de uiteindelijke 

consequenties van het gedrag van de personages met het menselijke rechtvaardigheidsgevoel 

overeen.1278 Dat geldt in principe voor alle figuren, maar in het bijzonder voor de 

hoofdpersonages. Verkeerd gedrag wordt gestraft of minstens berispt, terwijl de gevaren waarin 

de deugdzamen verkeerden aan het eind van het stuk als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. 

De overwinnaars van het conflict zijn steeds de wijze en goede karakters, terwijl de gestraften of 

bekritiseerden steeds personages met morele gedragsfouten zijn die hun verstand niet of 

onvoldoende gebruiken. Zoals eerder beschreven staat Nil uitvoeriger en expliciter stil bij de 

terechtwijzing en straf van de onverstandigen en eigenzinnigen dan bij de positieve gevolgen 

van correct handelen, omdat de vrees voor een vergelijkbare straf de toeschouwers van 

soortgelijke morele en emotionele dwalingen moest weerhouden.1279 Dé ‘béloning’ van hét 

deugdzame personage is bovendien strikt genomen geen beloning, want de goede afloop komt 

steeds onherroepelijk voort uit het juiste gedrag, dat wil zeggen de gemoedsrust en het 

weloverwogen denken en handelen, van de goede personages. Of zoals Pels het verwoordde; de 

déugdzamén géniétén dé ‘vreugd der deugdigén’ én dat is dé déugd zélf, ‘Déugd is ’t waare loon 

van Déugd’.1280 Een vergelijkbare visie op het loon voor deugdzaamheid vinden we aan het einde 

van Spinoza’s Ethica, waar hij concludeert dat niet het geluk de beloning voor deugd is, maar de 

deugd zelf.1281 Geluk is gelijk aan deugd en gelijk aan kennis – al bedoelt Spinoza hier niet de 

rationele kennis, die Nil zo hoog in het vaandel droeg, maar de hoogste van de drie kenvormen: 

intuïtieve kennis.1282 

Naast de filosofische inbedding van het concept poëtische gerechtigheid valt op dat Meyer in 

vergelijking met zijn poëticale voorbeeld Corneille een stap verder gaat. Voor Corneille is 

poëtische gerechtigheid voor morele lessen niet per se nodig: hij vindt dat hét ‘krachtigé 

afschildérén’ van pérsonagés volstaat.1283 Meyer hamert daarentegen op het belang van het 

rechtvaardige einde en de toepassing daarvan. Zijn redenen daarvoor zijn dat zo’n afloop méér 

                                                             
1278 Dit is in feite een combinatie van wat Lieven Rens in 1977 de gemengde afloop en het blij-einde 
noemde. Bij het eerste worden de goeden beloond en de kwaden gestraft, bij het zogenaamde blij-einde 
komen de boosdoeners tot inkeer en zegevieren de deugdzamen. Rens, Genres, 1977, 26. 
1279 Zié dé paragraaf ‘Vréés’ in § 4.3.3.5.1. 
1280 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 1843-1844. 
1281 Steenbakkers, ‘Bénédictus dé Spinoza’, 2002. 
1282 Dé Dijn, ‘Géluk’, 2003. Zié § 4.3.1.3. 
1283 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 347 [XXIX]. Voor een kort overzicht van de theorievorming betreffende 
de poëtische gerechtigheid en karaktertekening in de Franse literatuur zie Konst, Fortuna, 2003, 286-290. 
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in de smaak valt bij het publiek en dat een rechtvaardig einde de rationele lering versterkt.1284 

Straf voor immoreel handelen en een gelukkige afloop voor de deugdzamen zorgen ervoor dat 

de toeschouwers zich daadwerkelijk beter gaan gedragen en slecht gedrag mijden, omdat ze 

rustig willen leven zonder straffen te moeten vrezen. De toeschouwers krijgen op die manier 

ingeprent dat immoreel handelen straf of kritiek met zich meebrengt en moreel gedrag tot 

gelukzaligheid leidt. Frappant is dat het principe van de poëtische gerechtigheid in 1678 door de 

Schouwburgregenten, onder andere drie Nil-leden, is vastgesteld als een belangrijk didactisch 

middel. Bij de vaststelling van de doelen van de Schouwburg staat op plaats twee het verbeteren 

van dé ‘burgérlijké zédén […] door ’t vértoonén van géschiédénissén, waarin dé déugd béloond, 

én ’t kwaad géstraft wordt’.1285 De opvatting dat een rechtvaardig einde het gedrag van het 

toneelpubliek positief beïnvloedt, was inmiddels kennelijk breder geaccepteerd dan in 1669, het 

oprichtingsjaar van Nil. 

Nadat we Nils theoretische reflectie over de beïnvloeding van het verstand en de emoties 

door bepaalde dramatische elementen hebben uiteengezet, beschouwen we nu de toneelstukken 

zelf om te besluiten in hoeverre het genootschap deze regels heeft toegepast. Allereerst valt op 

dat Meyers uiteenzetting over rationele lering en vermaak niet alleen voor tragedies geldt, maar 

in grote delen ook voor de komische stukken. De enige uitzondering vormen de directe 

zedenlessen in de vorm van sententiën. Die vond men namelijk niet passend voor komedies en 

kluchtén, omdat zé niét aansluitén bij dé ‘maniér van spréékén’ van min of meer alledaagse 

personages. Sententiën in komisch toneel achtte men strijdig met de waarschijnlijkheidseis.1286 

We zagen al dat Nil in de komische stukken directe zedenlessen met betrekking tot specifieke 

théma’s vérwérkté, zoals ondubbélzinnigé uitwéidingén ovér bijgéloof, éér én schaamté én 

epistemologie. Ook is gebleken dat het genootschap eenduidig deugdzame of eenduidig 

ondeugdelijke personages als positieve of negatieve exempla gebruikte. Daarbij trachtte Nil door 

de toespitsing op één karaktertrek per hoofdpersonage en door een strikte karakterconsistentie 

een krachtig en geloofwaardig personage te construeren – volgens het genootschap was dit dé 

manier om sterke publieksemoties op te wekken. Alle hier genoemde didactische elementen 

mochten uiteraard niet tegen de waarschijnlijkheidseis ingaan. In de praktijk betekende dit dat 

het genootschap soms erg zijn best moest doen – vooral bij de aanpassing van bestaande 

toneelstukken aan deze regels. 

Het genootschap heeft de poëtische gerechtigheid bij alle tragedies en komische stukken tot 

in ieder geval 1680 toegepast. Het voordeel hiervan was dat het publiek duidelijke zedenlessen 

meekreeg en met een tevreden gevoel naar huis kon gaan, anders dan bijvoorbeeld na een 

aristotelische tragedie waarin het lot van één of meer hoofdpersonages door de agnitio 

(herkenning) van gelukkig in ongelukkig verandert, dat is de peripetie.1287 Daardoor moest het 

                                                             
1284 Ook Bouwmeester wijst erop dat het publiek poëtische gerechtigheid verwacht. Een uitermate 
deugdzaam personage dat in een treurspel een tragisch einde ondergaat of te wachten staat, strijdt ‘téégén 
dé vérwachting én mééning van allé Toékijkérs’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 391 [XXXV]. 
1285 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 2, bl. 13. 
1286 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 394 [XXXVI]. 
1287 Voor meer informatie over de inbedding van de poëtische gerechtigheid in de hartstochtenleer, zie: § 
4.3.3 en in het bijzonder 4.3.3.4.2. 
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Schouwburgbezoek worden afgesloten met een vrolijke komedie of klucht, om de stemming om 

te buigen. Een voorbeeld van agnitio en peripetie vinden we in Vondels hoofdpersonage Jeptha, 

die ten onrechte denkt God te moeten dienen door zijn dochter te offeren. Pas nadat hij haar 

heeft gedood, beseft hij dat dit verkeerd was. Hij begrijpt dat hij geen uitverkorene van God is, 

maar iemand wiens verstand door hoogmoed verblind was. De omslag van geluk naar ongeluk 

die in het hoofdpersonage Jeptha en zijn vrouw optreedt alsmede de overgang van leven naar 

dood voor de deugdzame dochter laten het publiek met verdrietige gevoelens achter, omdat de 

gang van zaken indruist tegen het algemene rechtvaardigheidsgevoel. De anders zo positief 

neergezette Jeptha begaat een onherroepelijke fout (harmatia). De onschuldige echtgenote en 

dochtér zijn dé dupé van Jéptha’s tijdélijké hoogmoéd. Dé bijzondéré standvastighéid van dé 

dochter is voor de meeste toeschouwers niet te begrijpen. Onrechtvaardigheid zorgt er namelijk 

voor dat ‘dé minsté dér [bijna géén van dé, TH] Aanschouwérén géraakt wordén door dié 

uitstéékénthéid én ongéwoonhéidt dér déugdt’, omdat géwoné ménsén doorgaans niét in staat 

zijn ‘zo één ongémééné én héldtachtigé trap van déugd té bévattén’.1288 Het gevolg daarvan is dat 

de gemiddelde toeschouwer zich niet spiegelt aan het voorbeeldpersonage en er bijgevolg niets 

van kan opstékén. In zo’n géval kan alléén dé vréés voor één vérgélijkbaar lot hét publiék tot 

voorzichtigheid aanmoedigen. 

Het alternatief voor een onrechtvaardige of niet onomstotelijk rechtvaardige afloop is de 

poëtische gerechtigheid, die volgens Meyer de voorkeur verdient, omdat ze blijdschap genereert 

bij het publiek.1289 Aangezien ieder mens er de voorkeur aan geeft zijn droefheid voor blijdschap 

in te ruilen, valt een rechtvaardig einde meer in de smaak bij de toeschouwers, meent Meyer.1290 

De ontstane blijdschap kan vervolgens droevige emoties terugdringen, wat opnieuw een positief 

psychologisch effect heeft op de toeschouwer. Deze emotionele zuivering doet denken aan de 

catharsis volgens Aristoteles, al moeten de emoties angst en medelijden volgens de Griekse 

wijsgeer juist worden opgewekt, zodat ze in de periode die volgt op het zien van een tragedie 

minder sterk aanwezig zijn in de menselijke geest. 

6.3.1 Gevolgen van immoreel gedrag 

In de tragedie Agrippa komt Tirrénus, dé op macht bélusté vadér van Agrippa, door Agrippa’s 

schijnbare dood tot inzicht (agnitio). De schrik om zijn verantwoordelijkheid voor de schijnbare 

moord op zijn zoon stort de vader in diep berouw (peripetie). Tirrenus maakt zichzelf verwijten 

door zijn intriges en zijn allesoverheersende verlangen de vader van een koning te willen zijn. 

Hij beschouwt de veronderstelde dood van zijn zoon de grootste straf die een vader kan 

overkomen. 

Men hoeft een vader niet te straffen, die zijn zoon 
Heeft in den afgront neergebonst uit zijnen troon. 
De Bloetverwantschap snerpt mijn ziel met wrede swepen, 

                                                             
1288 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 392 [XXXV]. 
1289 Bouwmeester achtte medelijden en vooral vrees in tragedies overigens zeer functioneel, bijvoorbeeld 
in de vorm van een ongelukkige afloop. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 392 [XXXV]. 
1290 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 365 [XXX]. 
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Nu ik het staal heb tot Agrippas hals geslepen. 
O Ja, mijn liefde in dien beminden zoon verraan, 
Heeft niets, als ’t geen zy zach zijn doot te zijn, gedaan: 
En ’t Vadérlijk gémoét, al ’t yvérich in ’t blaakén, 
Heeft niet ontzien zijn zoon een offerhand te maaken, 
Hem zelf te rukken op de slachtbank, root van moort. 
Ik kon zijn minnares, en zuster door mijn woort 
En donkre listen, tot mijn moortgespan verbinden, 
Dé schrandéré natuur én liéfdé t’oog vérblindén, 
Alleen om hem van daag te storten in het graf. 
Maar ’t zij dan misdaat, of mijn ongéluk én straf 
Hij leeft niet meer, en ik staa hem bereit te volgen.1291 

De straf is echter van korte duur: Agrippa blijkt nog in leven te zijn. Dit heuglijke nieuws – in 

feite een tweede peripetie – verneemt Tirrenus pas na zijn bekering of inzicht (agnitio). Hij is 

inmiddels veranderd van een machtsbeluste egoïst in een nederige vader. Met de felle zelfkritiek 

die Tirrenus na zijn agnitio uit, veroordeelt hij niet alleen zijn eigen handelen, maar maakt hij 

duidelijk dat hij voortaan een andere weg inslaat. Dat zijn karakterontwikkeling duurzaam is, 

blijkt uit het feit dat hij niet terugvalt in oud gedrag wanneer hij te weten komt dat zijn zoon nog 

in lévén is. Hét féit dat Agrippa nog in lévén is, is dus géén béloning voor Tirrénus’ inzicht, maar 

één logisch gévolg van Agrippa’s goédhéid, dé standvastighéid van Agrippa’s géliéfdé Lavinia én 

van hét médédogén van Agrippa’s vérgévingsgézindé zus Albinia. Hétzélfdé géldt voor hét féit 

dat Agrippa door zijn huwelijk met Lavinia uiteindelijk alsnog de rechtmatige koning van Alba 

wordt, wat een beloning voor de standvastige liefde van Lavinia en Agrippa is. 

Echter, de figuren komen niet altijd tot inkeer, of soms blijkt hun inkeer mosterd na de 

maaltijd. In die gevallen worden ze gestraft voor hun fouten. En niet alle ondeugdzamen komen 

er zoals Tirrenus in Agrippa met een kortdurende straf vanaf. Zo verliest de gokverslaafde 

Geeraardt uit Gierige Geeraardt zijn erfdeel. Oom Luikas ontneemt het hem vanwege zijn 

geldzucht en kent het erfdeel toe aan Geeraardts zus Izabelle, die onder de vrekkigheid en het 

egoïsme van haar broer moest lijden. Maar dit is niet Geeraardts enige straf. Oom Luikas stuurt 

zijn neef, die na de weddenschap en zijn erfenis te hebben verloren financieel aan de grond zit, 

ook nog naar een klooster in Leuven. Volgens Luikas gedijt Geeraardt met zijn gierigheid en nijd 

uitstekend in zo’n omgeving, aangezien deze eigenschappen daar aan de orde van de dag zijn.1292 

Gestraft wordt ook de klaploper Tys Tafelbezem uit de komedie Gelyke tweelingen. Tys is 

uitsluitend bedacht op zijn eigen voordeel en is daardoor aan niemand loyaal. Wanneer hij ten 

onrechte aanneemt dat zijn begunstiger, de jonge Quirijn, hem heeft bedrogen, gaat hij direct tot 

meerdere wraakacties over. Tys’ vraatzucht én zijn gébrék aan loyalitéit hébbén tot gévolg dat 

de jonge Quirijn niets meer met hem te maken wil hebben. De jonge Quirijn dreigt zelfs met 

stokslagen, en wat nog erger is voor Tys: hij wordt uitgesloten van het gemeenschappelijke 

feestmaal aan het einde van het toneelstuk. Tys loopt tot zijn grote ergernis niet alleen het 

etentje mis, maar is nu ook zijn bron van inkomsten kwijt. Dit verlies valt hem zwaar, maar 

                                                             
1291 Nil, Agrippa, 61-62. 
1292 Nil, Gierige Geeraardt, 93. 
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nergens bekent hij spijt te hebben van zijn gulzigheid en afvalligheid, die alle euvel hebben 

veroorzaakt.1293 

Een derde voorbeeld is Mezenzius uit de hervertaalde Agrippa. Mezenzius is tot over zijn oren 

verliefd op Lavinia, die zijn gevoelens niet beantwoordt. Hij verliest in de loop van het 

toneelstuk steeds meer de grip op zichzelf. Zijn acties worden alleen nog bepaald door zijn 

hartstochten. Aan het einde van het stuk vecht hij tegen Agrippa, die hem ondanks zijn 

afvalligheid graag in leven wil laten. Mezenzius, verbeten als hij is, denkt echter niet aan opgeven 

en vecht door tot het bittere einde, namelijk zijn dood. Net als Geeraardt en Tys maakt ook 

Mezenzius geen echte ontwikkeling door; ze komen geen van allen tot het inzicht dat ze zich 

anders hadden moeten gedragen. De drie personages beseffen niet dat ze zodanig door hun 

verlangens worden beheerst dat ze hun verstand op een laag pitje zetten. Wel ondergaan ze een 

verandering van staat: Geeraardt raakt al zijn bezittingen kwijt en moet verhuizen, Tys wordt 

verstoten en heeft geen inkomsten meer en Mezenzius laat het leven. 

Ook Roxane en Perdikkas worden aan het einde van de tragedie Orondates en Statira gestraft, 

omdat ook zij zich door hun hartstochten hebben laten meeslepen, voornamelijk door hun 

dwaze liefdes voor respectievelijk Orondates en Statira en door machtsbelustheid. Vooral hun 

onbeheerste liefde dreigt het Perzische Rijk in ernstige problemen te brengen, en Orondates en 

Statira in levensgevaar. Perdikkas raakt in een gevecht gewond en overlijdt ten slotte.1294 

Wanneer Roxane beseft dat ze de hele zaak ondanks alle inspanningen en intriges verloren heeft, 

dat Orondates met zijn geliefde Statira zal trouwen en beiden de heerschappij over Perzië zullen 

overnemen, raakt ze in wilde razernij en wil ze zichzelf doden. Orondates weet dit op het laatste 

moment te voorkomen en laat haar onder begeleiding van Babylon naar Griekenland brengen, 

waar ze voortaan zal heersen.1295 Roxane, die een slaaf is van haar hevige emoties, is haar 

natuurlijke overlevingsdrang kwijt. Ze ziet het dan ook als straf dat Orondates haar in leven laat 

– al doet Orondates dit met de beste bedoelingen. Terwijl Perdikkas vlak voor zijn overlijden nog 

inziet dat zijn dood een straf is voor zijn vergrijpen, ontkent Roxane in haar razernij alle schuld, 

omdat ze niet het vermogen heeft om haar affecten te beheersen.1296 In haar verblindheid gaat ze 

ér zélfs van uit dat haar ‘goédt géluk […] éindlijk bovén [zal] drijvén’ door bijvoorbééld één 

ellendige dood van Orondates.1297 Hij en Statira trekken zich echter niets meer aan van de 

inmiddéls vérbannén Roxané, want zij wétén hét volgéndé: ‘Dé Héémél kroont dé liéfdé, alszé is 

gegrondt op déughdt.’1298 Deze afsluitende zin is de moraal van deze tragedie. 

6.3.2 Beloning voor deugdzaamheid 

Zoals het geval was voor de berisping of bestraffing van verkeerd gedrag, treffen we in de 

treurspelen en komische stukken de beloning van deugdzaam gedrag doorgaans alleen aan bij 

                                                             
1293 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 363. 
1294 Nil, Huwelyk, 1670, 54-56. 
1295 Nil, Huwelyk, 1670, 59. 
1296 Pérdikkas zégt: ‘Wélaan; ons béidér liéfdé is dit rampzalig lot / Té wijtén. ‘K voél dé stam mijns 
léévéns afgéknot. / Ik ly mijn straffé, én gy hébt d’uwé té vérwachtén.’ Nil, Huwelyk, 1670, 56. 
1297 Nil, Huwelyk, 1670, 59. 
1298 Nil, Huwelyk, 1670, 62. 
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de hoofdpersonages. Aan het einde van alle toneelstukken ligt de zuivere liefde geen strobreed 

meer in de weg. Dat geldt niet alleen voor Orondates en Statira, maar bijvoorbeeld ook voor 

Lavinia en Agrippa in de tragedie Agrippa, voor Jakoba en Luidewijk in de komedie Spookend 

weeuwtje, voor Izabelle en Karel in de komedie Gierige Geeraardt, voor Lusyntje en Volkert in de 

komedie Fielebout en voor Johanna en Frederik in de klucht De bekeerde alchimist. Van een echte 

beloning is eigenlijk geen sprake, eerder van een overwinning en van de mogelijkheid hun 

levensplannen te realiseren. 

De poëtische gerechtigheid bestaat in de toneelstukken van Nil voor een groot deel uit het 

herstel van de juiste, dat wil zeggen de redelijke, gepaste en rechtvaardige situatie. Er zijn geen 

extra beloningen toegevoegd in vergelijking met de bronteksten en initiaalvertalingen. Wel zijn 

voor de personages met zekere karakterfouten, die aan het einde van een toneelstuk niet to 

inkeer komen, eventuele positieve gevolgen weggelaten die in de bronteksten en 

initiaalvertalingen voorkomen. Aan het einde van Nils toneelstukken heerst, na alle 

verwikkelingen en onrust, de ideale toestand: de slechterikken zijn bekeerd of worden 

verstoten. Als de slechterikken tot inkeer zijn gekomen zijn ze daar zelf heel gelukkig mee.1299 Zo 

maakt de jongste Quirijn uit Nils komedie Gelyke tweelingen het uiteindelijk goed met zijn vrouw 

en keert hij zich af van zijn buitenechtelijke relatie en van prostitutie in het algemeen. Zijn 

tegenhanger verandert bij Blasius niet. Die trekt aan het einde van het toneelstuk samen met zijn 

broer vrolijk de wereld in, terwijl hij zijn vrouw verdrietig achterlaat. In feite wordt alleen zij 

hier gestraft, terwijl het gedrag van haar man problematischer is. Ook de beloning voor de 

tamelijk amorele Philipien, de knecht van Lidamant, in Blasius’ Malle wedding vinden we niet bij 

Nil. Het genootschap heeft dit personage veranderd in de betrouwbare knecht Heintje. Ondanks 

zijn loyaliteit en vindingrijkheid wordt Heintje bij Nil niet beloond. Personages die in eerste 

instantie als helpers functioneren, ontvangen bij Nil geen beloning, ook al zijn ze belangrijk voor 

de toneelhandeling en is hun gedrag niet immoreel. Naast knecht Heintje geldt dit bijvoorbeeld 

voor Luikas, Eduardt en zijn verloofde Leonore uit Nils Gierige Geeraardt, tante Sofia uit 

Spookend Weeuwtje en Adriaan en Agniet in de klucht Wanhébbelyke liefde. Zelfs Fielebout – het 

titelpersonage uit de gelijknamige komedie – wordt niet beloond. Dat ligt aan het feit dat hij 

voornamelijk als helper optreedt. Hij ondersteunt zijn begunstiger Volkert bij diens plan om 

Rykert, de vader van Volkerts geliefde, om de tuin te leiden. Knecht Antonio uit de komedie 

Gelyke tweelingen is de enige helper die wel beloond wordt voor zijn loyaliteit en hulp: zijn 

schuld wordt aan het einde kwijtgescholden.1300 

De bij Nil zo consequent doorgevoerde poëtische gerechtigheid kent één uitzondering: het 

zinnespel Tieranny van Eigenbaat met een ongelukkige afloop. Hier zegevieren intriganten als 

Eigenbaat, Arglistigheid, Bedrog en Schijnheiligheid en ondergaan de deugdzamen een 

verandering van staat: koning Verstand, zijn vrouw Deugd, de raadgevers Rechtvaardigheid en 

Goedaard worden vermoord of verjaagd. Aangezien het hier niet om een tragedie, komedie of 

                                                             
1299 Dat strookt met bijvoorbeeld Koerbaghs opvatting dat kennis, inzicht, wijsheid, verstand en reden het 
grootste geluk van de mens zijn. Koerbagh, Wielema, A Light, 2011, 120. 
1300 Dit hangt waarschijnlijk samén mét hét féit dat Antonio’s tégénhangér in dé komedie van Plautus een 
slaaf is, die aan het einde van het stuk ter beloning een vrij man wordt. 
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klucht maar om een zinnespel gaat, was een uitzondering op de toneelwet van een rechtvaardige 

afloop mogelijk. 


