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3 Het genootschap Nil Volentibus Arduum in de periode 1669 
tot 1680 

Tot dusver zijn Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester behandeld als vertegenwoordigers 

van een groep rationalistische denkers in het laatzeventiende-eeuwse Amsterdam. Belangrijker 

in onze context is het feit dat zij samen met zeven andere Amsterdamse burgers het genootschap 

Nil Volentibus Arduum oprichtten. Of en hoe hun rationalistische overtuigingen weerklinken in 

de literaire opvattingen van deze kring is onderwerp van deze studie. Alvorens we op de 

toneelwerken en de toneeltheorie van het genootschap ingaan, zullen in dit hoofdstuk 

oprichting, functioneren en resultaten van het genootschap aan de orde komen. Daarbij ligt de 

nadruk op de eerste tien jaar van het bestaan. Dit heeft allereerst te maken met de 

bronnensituatie: uit deze periode zijn de wekelijkse vergadernotulen overgeleverd. Ten tweede 

vormen de oprichting en het eerste decennium een belangrijke achtergrond voor het later te 

behandelen tekstcorpus, dat uit werken bestaat die tussen 1669 en 1679 voor het eerst in druk 

zijn verschenen en/of op de Amsterdamse Schouwburg werden opgevoerd. 

Naast de stichting en de werkwijze van het genootschap krijgen ook de reacties op het 

ontstaan van dézé groép ‘kunstgénotén’ én op hun projéctén in dit hoofdstuk aandacht. 

Publicaties van en over toneeluitgaven en opvoeringen worden besproken, alsmede de situatie 

van de Schouwburg voor zijn sluiting, die duurde van 1672 tot de heropening in 1677, toen drie 

leden van het genootschap als hoofd werden aangesteld. 

De belangrijkste bron voor gegevens over het genootschap, zijn organisatie en functioneren 

ontsloot Dongelmans in zijn editie Nil Volentibus Arduum. Documenten en bronnen uit 1982. 

Hiérin hééft hij hét ‘éxtract’ van dé vérgadérnotulén gétranscribéérd én van veel 

achtérgrondinformatié voorzién. Dit ‘éxtract’ wérd in dé achttiéndé ééuw vérvaardigd door 

Balthazar Huydecoper aan de hand van de vergadernotulen van het genootschap. Dongelmans 

mérkt op dat hét afschrift van Huydécopér ‘in groté trékkén ovéréénkomt mét wat in dé 

originélé [maar vérlorén gégané, TH] notulénboékén stond géschrévén’.313 Hoewel hij ervan 

uitgaat dat de originele notulen uitvoeriger waren, zijn de feiten volgens hem volledig in 

Huydecopers uittreksels weergegeven.314 Naast de notulen biedt de toneelpoëtica enige 

informatié ovér hét functionérén van hét génootschap én ovér dé groté variëtéit aan théma’s én 

projecten waarmee het zich bezighield. In de eigen tijd en in de achttiende eeuw dankte het 

genootschap zijn bekendheid in de eerste plaats aan zijn toneelstukken en toneeltheorie.315 

                                                             
313 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 19. Voor een korte introductie tot Balthazar Huydecoper zie: 
Leemans, Johannes, Kloek, Worm en donder, 2013, 327-331. 
314 Voor een geschiedenis van het archief van Nil zie, Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 11-18. 
315 L.R., de anonieme auteur van het Zedig en dicht-lievend onderzoek op Aran en Titus uit 1718, prijst de 
veelzijdigheid van het genootschap. Blijkens de voorbeelden die hij aanhaalt, had hij inzicht in de notulen. 
Te Winkel en Thijssen-Schoute nemen aan dat de classicistische toneeldichter Lucas Rotgans achter de 
initialen L.R. schuilgaat en dat dit traktaat acht jaar na zijn dood werd gepubliceerd. Te Winkel, 
Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 5, 24; Thijssen-Schoute, Verbeek, Nederlands cartesianisme, 1989, 411. 
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3.1 Oprichting 

Het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum werd in 1669 door negen Amsterdamse burgers 

opgericht: naast Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester waren dat apotheker Johannes 

Antonides van der Goes, advocaat en schepen Willem Blaeu, de geneesheren Moesman Dop en 

Anthonius van Koppenol, chirurgijn David Lingelbach, advocaat Andries Pels en papierhandelaar 

Ysbrand Vincent.316 Alle oprichtingsleden hadden de Latijnse school en/of een universitaire 

opleiding doorlopen en behoorden tot de intellectuele elite van Amsterdam. Het aantal leden 

schommelde in de loop der tijd door toe- en uittredingen en door overlijden. Zo traden in 1670 

de doopsgezinde geneesheer Reinier van Diephout en in 1671 de zijdemanufacturier Denys 

Wynantsz tot het genootschap toe.317 terwijl Antonides van der Goes in datzelfde jaar het 

gezelschap verliet.318 Wynantsz overleed al twee jaar later, zodat het aantal leden toen weer op 

negen kwam te staan. Tussen februari 1676 en januari 1677 werden vier nieuwe leden tot het 

genootschap toegelaten: de geneesheer Joannes de Stoppelaar, de kooplieden Lucas Watering en 

Réiniér La Clé én dé voormaligé ‘luiténant dér burgérij’ Philips van Papénbroék.319 In 1677 

ovérlééd Anthonius van Koppénol. Moésman Dop ‘bédankt hét génootschap én néémt zyn 

afschéid’ in hétzélfdé jaar.320 De groep telde op dat moment, na dertien leden te hebben gehad, 

elf hoofden. In april 1679 werd het genootschap opnieuw uitgebreid met koopman Pieter van 

Gelein en makelaar Thomas Arentsz.321 Driekwart jaar later kwamen de bezigheden van het 

genootschap tot stilstand. Pas in augustus 1682 werden ze – na een officiële heroprichting – 

hervat.322 In 1680, 1681 en 1682 overleden Johannes Bouwmeester, Andries Pels, Lodewijk 

Meyer en Philips van Papenbroek.323 Toen het genootschap in 1682 opnieuw bijeenkwam, waren 

er nog maar twee oprichtingsleden uit 1669 bij het genootschap betrokken: Willem Blaeu en 

David Lingelbach. Later zou daar Ysbrand Vincent weer bij komen. Het groepje was met 

aanvankelijk zes leden ook aanzienlijk geslonken ten opzichte van de eerste periode van zijn 

bestaan.324 

                                                             
316 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 29, 30. 
317 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 7, 8, 29, 30. Wynantsz werd in 1663 samen met Sybrand de Flines 
(1623-1697) benoemd tot commissaris van zijdemanufacturen. Van Diephout trouwde in 1665 met Josina 
de Flines, dochter van de zijdehandelaar Cornelis de Flines en nicht van Sybrand de Flines. Voor meer over 
toetredingen en biografische informatie zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 3-10. 
318 De reden voor zijn vertrek is onduidelijk. Wel blijkt uit een brief aan Joachim Oudaan van september 
1671 dat het een weloverwogen stap moet zijn geweest. Later is herhaaldelijk beweerd dat het vertrek te 
maken zou hebben gehad met kritiék op Antonidés van dér Goés’ omvangrijké gédicht Ystroom én mét dé 
kritische houding die het genootschap innam jegens de door Antonides bewonderde Vondel, maar dat laat 
zich niet opmaken uit de bronnen. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 5-6. Zie ook: Dé Béér, ‘Johannés 
Antonidés’, 1906. Voor méér informatié ovér dé saménstélling van hét génootschap, zié Nil, Dongélmans, 
Documenten, 1982, 3-10. 
319 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 8-9 en [324], [328], [374]. 
320 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 7 en [399]. 
321 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 9 en [502]. 
322 Al in 1679 worden de bijeenkomsten steeds vaker uitgesteld, omdat er onvoldoende leden aanwezig 
waren. In februari 1680 houden de notulen op. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [543]. 
323 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 3-4, 6. 
324 Verder waren dat De Stoppelaar, La Clé, Arentsz en het nieuwe lid Ameldonk Blok, een zijdekoper. In 
1683 trad de arts Rudolf van Zyl toe tot het genootschap. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 9-10, 
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Onvrede over het Schouwburgbestuur heeft met zekerheid een rol gespeeld bij de 

totstandkoming van het genootschap: het Schouwburgbeleid vormde in de jaren rond 1668 

aanleiding voor een conflict tussen latere Nil-leden en de Schouwburgdichters. De 

theaterauteurs reageerden met schotschriften op Nils kritische betogen over de toneelstukken 

van de Schouwburg.325 De aanvallen tegen Nil tussen ongeveer 1676 en 1680 waren vooral 

afkomstig van pamfléttistén dié buitén dézé ‘Schouwburgstwist’ stondén.326 De wraakzucht van 

Meyer zou volgens die hekelschriften de belangrijkste prikkel tot de oprichting van het 

genootschap zijn geweest. Literatuurhistorici namen deze betichting kritiekloos over. De 

aanname dat dit de enige oorzaak voor de oprichting van een genootschap met negen leden was, 

is echter een te vereenvoudigde voorstelling van zaken. Spinoza-deskundige Van Suchtelen wees 

er al in 1987 op dat het onwaarschijnlijk is dat eventuele gevoelens van gekwetstheid bij Meyer 

voor acht andere heren voldoende drijfveer was om wekelijks bijeen te komen en veel tijd in de 

projecten van het genootschap te stoppen.327 Bovendien blijkt uit de bewaard gebleven 

documenten niet dat Lodewijk Meyer de initiatiefnemer zou zijn geweest of dat hij bij de 

oprichting een leidinggevende rol had, zoals in oudere beschrijvingen is beweerd.328 Die rol 

werd in de eigen tijd eerder aan Andries Pels toegedicht.329 Maar zelfs als het onwaarschijnlijk is 

dat het conflict tussen Meyer en het Schouwburgbestuur de oprichting van Nil Volentibus 

Arduum volledig heeft voortgebracht, dan kan die twist er wel degelijk een aanleiding voor zijn 

geweest. Voordat we hier uitvoeriger op ingaan, volgt een korte samenvatting van de organisatie 

en werking van de Amsterdamse Schouwburg. 

                                                                                                                                                                                              
[560a], [581]. Ysbrand Vincent wordt niet in de oprichtingsnotulen genoemd en hij lijkt (voorlopig) niet 
meer aan de bijeenkomsten deel te hebben genomen, waarschijnlijk omdat hij in die periode in Frankrijk 
verbleef. Tijdens zijn afwezigheid correspondeerde het genootschap met hem, [610], [630]. In 1687 lijkt 
hij wel weer fysiek aanwezig te zijn geweest, [637]. Voor Vincent, zié Sabbé, ‘Ysbrand Vincént’, 1924. Voor 
David Lingelbach, die in de jaren tachtig Schouwburgpachter werd en later zelfs de opera in Buiksloot 
leidde, zie Strengholt, ‘Daniél: léés’, 1975; Hérmans, ‘David Lingélbach’s unpublishéd play’, 1989; 
Lindhout, ‘‘Al moét ik’’, 1990; Konst, ‘Om dé Schouwburg’, 1992. 
325 Zie onder andere Thomas Asslijns opdracht en nawoord bij zijn tragedie Moort tot Luyk. Assélijn, ‘Aan 
den E.A. Héér’, 1671 én Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671. 
326 Zie bijvoorbeeld het pamflet [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677]. 
327 Van Suchtélén, ‘Nil’, 1987. 
328 Zie onder andere Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 137; Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 
4, 419; Worp, Geschiedenis, 1903, dl. 1, 352; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 412. 
329 Péls wordt bijvoorbééld in Antonidés’ satirisch gédicht Marsyas als een soort leidsman van Nil 
neergezet. Antonides was tot 1671 zelf lid geweest van het genootschap. Een eventuele leidende rol van 
Pels zal zich vooral tot het inhoudelijke gebied hebben beperkt. De organisatie, de besluitvorming en de 
gang van zaken waren egalitair geregeld, waarover later meer. Zie voor het gedicht, Antonides, Marsyas, 
1676. 
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Tijdbalk 1  Ledenontwikkeling van Nil Volentibus Arduum tijdens zijn eerste periode van bestaan (1669-1680).
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3.1.1 Aanleiding: een Schouwburgconflict 

3.1.1.1 De Amsterdamse Schouwburg  

Het eerste vaste theater in Amsterdam, en zelfs in de hele noordelijke Nederlanden was de 

Eerste Nederduytsche Academie, in 1617 gesticht door Samuel Coster met andere voormalige 

leden van de rederijkskamer De Eglantier, onder wie P.C. Hooft en G.A. Bredero. De Academie 

stond aan de Keizersgracht te Amsterdam. Toen de nieuwe stenen Schouwburg verrees, verving 

die het oorspronkelijke houten gebouw. De academie en de twee Amsterdamse 

rederijkerskamers De Eglantier en Het Wit Lavendel vormden dus de basis voor de eerste 

Schouwburg.330 Costers intentie was om een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling, een 

‘volksunivérsitéit’, voor Amstérdam té vérwézénlijkén. Hét idéé daarachtér was dat 

toneelopvoeringen een belangrijk educatief middel waren. Er werd dan ook van het begin af veel 

aandacht aan theaterkunst besteed. Echter, de felle kritiek van de calvinistische predikanten op 

toneeluitvoeringen vond gehoor bij het stadsbestuur en zorgde ervoor dat deze onderneming 

een kort leven beschoren was. Het gevolg was dat Coster de academie al in 1622 aan het 

Burgerweeshuis verkocht.331 Dat juist de regenten van deze liefdadigheidsinstelling 

belangstelling hadden voor het houten gebouw van de academie, is niet verwonderlijk. In 1617 

hadden zij met Coster een contract gesloten. Daarin waren beide partijen overeengekomen dat 

het weeshuis de eerste tijd een derde deel van de winst mocht ontvangen en na zes jaar zelfs de 

helft.332 Het weeshuis, een stedelijke instelling, verleende in ruil daarvoor bescherming aan de 

particuliere academie en bood praktische hulp, bijvoorbeeld bij het incasseren van de 

entreegelden.333 Vanaf 1622 mocht de Brabantse rederijkerskamer Het Wit Lavendel het toneel 

aan de Keizersgracht bespelen.334 Hun winst ging deels naar een andere charitatieve instelling, 

het Oudemannenhuis. De Godshuizen, zoals het Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis ook 

wel werden genoemd, ontvingen ook na 1632, toen het stadsbestuur Het Wit Lavendel en De 

Eglantier had samengevoegd, de opbrengsten van de toneelopvoeringen. Nu ging twee derde van 

de winst naar het weeshuis en een derde naar het tehuis voor oude mannen.335 Meer dan 

honderd jaar lang bleven de Godshuizen de Schouwburg exploiteren.336 

Het theater aan de Keizersgracht werd in zijn handel en wandel direct en indirect beïnvloed 

door de (machts)politieke ontwikkelingen in de stad en in de Republiek. De kerkenraad tekende 

                                                             
330 Over de geschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg, het ontstaan, de werkwijze en organisatie en 
hét bégrip ‘volksunivérsitéit’, zié Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873; Worp, Sterck, Schouwburg, 
1920; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 3, 4; Hummelen, Amsterdams toneel, 1982; Smits-Veldt, 
‘Nédérduytsché Académié’, 1984; Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 372-392, 524-545. 
331 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 86, 87. 
332 Van Bohéémén, ‘Rédérijkérswédstrijdén’, 1999, 156-157. Zie ook de aantekeningen in het 
Huydecoperarchief: geciteerd in Van Boheemen, Van der Heijden, Retoricaal Memoriaal, 1999, 46.  
333 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 81, 85. 
334 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 89. 
335 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 54, 55; Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 90. 
336 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 42. Voor de connectie van de Schouwburg met de 
Godshuizen zie ook Rasch, ‘Om dén armén’, 1990. 
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regelmatig bezwaar aan tegen de toneelopvoeringen en de predikanten drongen zelfs aan op 

sluiting, omdat uitvoeringen de ware bestemming van de mens in de weg zouden staan en 

zodoende schadelijk waren.337 Mede dankzij de financiële opbrengst voor de stad wist het 

stadsbestuur de kritiek van de predikanten te pareren.338 Vanuit de stedelijke overheid werd 

opvallend veel in de Schouwburg geïnvesteerd. Zo werd besloten tot de bouw en financiering 

van een modern theater naar Italiaans voorbeeld en kozen de regenten van de Godshuizen 

hiervoor de vermaarde Jacob van Campen als architect. De keuze voor Van Campen is 

waarschijnlijk niet alleen te verklaren uit zijn bekendheid, maar ook door familiaire 

betrekkingen. Van Campens oom Cornelis, gestorven in 1636, zou er een drijvende kracht achter 

zijn geweest.339 Zijn neef, Nicolaas van Campen, was lid van de vroedschap en een van de 

regenten van het weeshuis.340 Nicolaas was met andere woorden één van de opdrachtgevers 

voor de nieuwbouw. Daarnaast had hij de financiële supervisie over dit bouwproject.341 De 

Schouwburg werd in zeer korte tijd ontworpen en al op 3 januari 1638 kon in het nieuwe 

Schouwburggebouw de eerste voorstelling plaatsvinden. Het theater was zelfs al in 1637 gereed, 

maar het streng calvinistische bezwaar leidde toen nog tot uitstel van de opening.342 

Slechts een kleine dertig jaar na de opening, in 1664, werd er opnieuw verbouwd: het theater 

was te klein geworden en vooral te ouderwets.343 Na een ingrijpende verandering was het 

gebouw nu voorzien van de nieuwste theatertechnologie voor de opvoering van toneelstukken 

met kunst- en vliegwerk. Echter, het verbouwde theater was nog maar een kleine maand open 

voordat het op 26 juni 1665 op last van het stadsbestuur weer werd gesloten.344 Ook hier had de 

kerkenraad een vinger in de pap. Naast de stedelijke politiek speelde ook de internationale 

politiek een rol: de dreigende oorlog met Engeland. Begin 1666 ging de Schouwburg weer open. 

Zeven jaar later, in het Rampjaar, werd het theater opnieuw gesloten, dit keer vanwege de 

oorlog met Frankrijk en de anti-Franse en anti-Engelse toneelstukken die op de planken werden 

gebracht.345 Pas vijf jaar later, eind 1677, zou het theater zijn deuren weer openen.346 De lange 

sluitingstijd doet vermoeden dat niet alleen de oorlog maar ook de tegenstanders van het toneel 

hier debet aan waren.347 

                                                             
337 Voor een kort overzicht van de kritiek van de kerkenraad op de Eerste Nederduytsche Academie en de 
Schouwburg zié Van dér Héijdén, ‘Rédérijkérs én ovérhéid’, 1999, 156, 157 en Schenkeveld-van der 
Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 12-15, 19. 
338 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 71; Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 80. 
339 Otténhéym, ‘Architéctuur’, 167, 169. 
340 Zie Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 68; Worp, Geschiedenis, 1907, dl. 2, 79; Albach, ‘Dé 
schouwburg’, 87. 
341 Otténhéym, ‘Architéctuur’, 1995, 169. 
342 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 71; Worp, Geschiedenis, 1907, dl. 2, 80. 
343 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 128. 
344 Schenkeveld-van dér Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 19. 
345 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 909-932. Schenkeveld-van der Dussen betwijfelde 
in navolging van Worp of de toneelstukken daadwerkelijk een rol speelden bij de theatersluiting. Pels, 
Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, 71. In de literatuurgeschiedenis van Porteman en Smits-Veldt 
wordt dit wel mogelijk geacht. Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 702. 
346 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 441.  
347 Schenkeveld-van dér Dussén, ‘Inléiding’, 1978, 19. 
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Zés béstuurdérs, ‘hoofdén’ génoémd, haddén dé artistieke en zakelijke leiding van de 

Schouwburg. De burgermeesters stelden hen jaarlijks in de nazomer aan, net voor het begin van 

het nieuwe theaterseizoen.348 De burgemeesters kozen de Schouwburghoofden uit een 

kandidatenlijst die door de regenten van de Godshuizen was samengesteld. Na de opening van 

dé niéuwé Schouwburg van Jacob van Campén vérandérdé dé functiénaam van ‘hoofdén’ in 

‘régéntén’.349 In 1681 wijzigde de inrichting van het theaterbestuur: vanaf toen werd de 

Schouwburg beheerd door drie pachters, al hoorde de winst nog steeds aan de 

liefdadigheidsinstellingen te worden afgedragen.350 

In de Schouwburg werden doorgaans op maandag en donderdag twee toneelstukken 

opgevoerd. Men begon om vier uur ’s middags met een tragedie of komedie en eindigde met een 

klucht of een korte komedie zodat het publiék uitérlijk om acht uur ’s avonds met een vrolijk 

gevoel naar huis kon gaan.351 Toegangskaartjes kostten tussen de zes en twaalf stuivers, een 

bedrag dat ook door ambachtslieden zo nu en dan kon worden opgebracht. Dichters boden hun 

stukken zelf ter opvoering aan de Schouwburg aan. Het Schouwburgbestuur beoordeelde de 

binnéngékomén drama’s én stéldé vérvolgéns hét répértoiré samén. Hiérbij diéndé hét érop té 

letten dat de stukken geen politiek, religieus, theologisch of moreel omstreden inhoud bevatten. 

Ook toneelstof waarin daadwerkelijk bestaande personen werden belasterd, was uit den boze.352 

Behalve voor de programmering was het bestuur ook verantwoordelijk voor het beheer van de 

financiën, de verdeling van de toneelrollen, de aanschaf van passende decors en kostuums 

alsmede voor het personeelsbeleid. Zo namen zij acteurs aan en ontsloegen ze die weer indien 

nodig. Ook zorgden de hoofden voor de betaling van de toneelspelers.353 Dat gebeurde per 

vertoning, maar de acteurs kregen per seizoen wel een minimale hoeveelheid toneelopvoeringen 

toegezegd.354 

Een bestuursfunctie aan de Schouwburg leverde de bestuurder geen directe financiële winst 

op. De hoofden/regenten maakten deel uit van de gegoede Amsterdamse burgerij en verdienden 

hun levensonderhoud elders, bijvoorbeeld als arts, koopman of gefortuneerde ambachtsman. 

Desalniettemin was een aanstelling als hoofd zeer aantrekkelijk, omdat men daardoor de eigen 

maatschappélijké positié kon vérbétérén. Zo’n bétrékking kon zich in politieke, economische en 

sociale winst vertalen. Door de netwerken van de Schouwburg, waarvan bijvoorbeeld het 

stadsbestuur en de Godshuizen deel uitmaakten, en niet in de laatste plaats het contact met de 

overige bestuursleden van de Schouwburg, kon men de eigen sociale en/of economische positie 

verstevigen of zelfs een trede hoger klimmen op de sociale ladder, door nieuwe zakenpartners te 

                                                             
348 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
349 Hummelen, Amsterdams toneel, 1982, 91. 
350 Een van de pachters was Lodewijk Meyer, die echter overleed vlak na dit contract te zijn aangegaan. 
Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 429, Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 140; Te Winkel, 
Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 455-456. 
351 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXV], 299. 
352 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
353 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 82-83. 
354 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 83. 
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ontmoeten en opdrachten te genereren of een hogere openbare bestuursfunctie te verkrijgen.355 

Ook voor ijverige tonéélautéurs was zo’n bétrékking één uitgélézén kans, omdat zé hun wérk 

dan zelf op de kaart konden zetten. Veel van de Amsterdamse theaterbestuurders schreven zelf 

toneelstukken die ze in het theater aan de Keizersgracht lieten opvoeren. 

3.1.1.2 Het conflict 

Lodewijk Meyer werd in 1665, direct na de opening van de verbouwde Schouwburg, benoemd 

tot Schouwburgregent en dit zou hij tot in 1669 blijven. Na zijn Molièrevertaling De Looghenaar 

(1658), die op 8 april 1658 op de Schouwburg in première ging, publiceerde hij tijdens zijn 

eerste regentschap nog twee tragedies: de Corneillevertaling Ghulde vlies (1667) en Verloofde 

koninksbruidt (1668), een tragedie die ten dele teruggaat op Corneilles Rodogune.356 Beide 

stukken verschenen bij de Schouwburgdrukker Jacob Lescailje en gingen in het jaar van 

publicatie in première.357 

In 1667, tijdens Meyers regentschap, overleed de befaamde toneelauteur, gefortuneerde 

glazenmaker en jarenlange theaterbestuurder Jan Vos.358 Tot zijn dood lijkt het bestuur tamelijk 

eensgezind te hebben opgetreden, maar daarna moet dat zijn veranderd, al wordt niet helemaal 

duidelijk wat hier de reden voor was.359 Waarschijnlijk ging het om een richtingenstrijd, zoals 

Kronenberg in zijn proefschrift uit 1875 al suggereerde. Kronenberg ging ervan uit dat er een 

poëticaal conflict ontstond tussen enerzijds de conservatieve regenten Tobias van Domselaar, 

Simon Engélbrécht én Cornélis van dér Cruyssén, dié tot dé ‘oudé school’ zoudén hébbén 

                                                             
355 Over de sociale en economische winst van schrijvers in de zeventiende eeuw zie het proefschrift van 
Nina Geerdink over Jan Vos. Geerdink, Dichters, 2012. Van Dixhoorn gaat in zijn proefschrift onder andere 
in op de niet-financiële winst van het kamerwezen, Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 302-305. 
356 Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983, 181; Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 416; Te Winkel, 
Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 415, 416. Meyer, Ghulde vlies, 1667; Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1668. 
Meyer droeg zijn Ghulde vlies op aan de schepen Willem Blaeu, die twee jaar later één van de 
oprichtingsleden van het genootschap was. 
357 Vooral Meyers Ghulde vlies moet populair zijn geweest. Volgens Van de Louw kende dit stuk zestien 
reprises tot 1670, na de première op 1 december 1667. Ook werd het stuk voor de Prins van Toscane 
opgevoerd en woonde het stadsbestuur een andere opvoering bij. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 
755. Let wel: Van de Louw vergist zich in zijn overzicht van tussen 1660 en 1735 opgevoerde 
toneelstukken herhaaldelijk m.b.t. het aantal opvoeringen. Dat blijkt uit vergelijkingen met de modernere 
en uitvoerigere overzichten van het Amsterdamse toneelrepertoire, Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983; 
Rasch, Repertoire [ongepubl.] en De Haas, Repertoire, 2001. Na 1670 kwam Meyers Ghulde vlies ondanks 
zijn populariteit niet meer op de planken. Ook Meyers Verloofde koninksbruidt was slechts een kort leven 
op de Amsterdamse Schouwburg beschoren. In totaal werd het slechts zes keer opgevoerd: vijf keer in 
1668 en één keer in 1669, zie Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1978, 55. Volgens Van de Louw werd dit 
stuk overigens acht keer opgevoerd. Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 755. 
358 Vos had sinds 1647 bijna onafgebroken deel uitgemaakt van het theaterbestuur. Zie voor meer 
informatie over Vos als theaterman: Geerdink, Dichters, 2012, 101-105. 
359 In diverse beschrijvingen is gesuggereerd dat Lodewijk Meyer een persoonlijk conflict met Jan Vos zou 
hebben gehad, omdat beiden voor de opening van de nieuwe Schouwburg een stuk hadden aangeleverd en 
uiteindelijk het stuk van Vos werd gekozen. Dat Meyer hierdoor onenigheid met Vos zou hebben gekregen 
en enkele jaren later Nil Volentibus Arduum zou hebben opgericht, wordt nergens door bronnen 
bevestigd. Zie bv. Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 414 en Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1978, 
17. 
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behoord, en anderzijds de vernieuwers Lodewijk Meyer, Jacob Vallan en Jacob van der Poel.360 

Jonckbloet en Te Winkel verklaarden enkele decennia later alleen Meyer verantwoordelijk voor 

dé disharmonié, aangézién ‘één héérschzuchtig man als Lodéwijk Méijér ér, vooral na dén dood 

van Jan Vos, op uit was, in het college van Schouwburgrégéntén dén baas té spélén.’361 In het in 

1677 verschenen schotschrift De koeckoecx-zangh van de nachtuylen van het collegie Nil 

Volentibus Arduum wordt gesteld dat de controverse drie zaken betrof: onderling wantrouwen 

omtrent het beheer van de geldkas, atheïstische ideeën en godslasterlijke uitlatingen van Meyer 

en de opvoering van een toneelstuk op de dag dat Meyers moeder werd begraven.362 De 

regenten van de Godshuizen zouden Meyer uit zijn ambt hebben gezet vanwege de onrust over 

het beheer van de géldkist, waarop Méyér in ‘bittéré haat tégéns hét Schouburg én dés zélfs 

Régéntén’ Nil Voléntibus Arduum zou hébbén opgéricht. Doordat dit hékélschrift éénzijdig tégén 

het genootschap gericht is en het bovendien pas tien jaar na Meyers vertrek uit het 

Schouwburgbestuur verscheen, zijn de aantijgingen zoals eerder gezegd niet zonder meer als 

waar te beschouwen. Het valt echter wel op dat een poëticale richtingenstrijd hier niet genoemd 

wordt. 

Wat de aanleiding voor het conflict ook mag zijn geweest, Meyer werd in augustus 1669 niet 

herkozen in het Schouwburgbestuur. Hetzelfde gold voor Jacob Vallan (1637-1720).363 Heeft 

hier wellicht de vriendschappelijke band tussen beiden een rol gespeeld? Vallan was een 

studiegenoot van Meyer en Johannes Bouwmeester; later werd hij aangetrouwde familie van 

Bouwmeester. Ook was Vallan, evenals Meyer en Bouwmeester, bevriend met Spinoza en werkte 

hij als geneesheer te Amsterdam.364 Of hij daadwerkelijk rationalistische opvattingen had is niet 

met zekerheid te zeggen, al suggereert zijn vriendenkring dat wel degelijk. Dat Vallan geen lid 

werd van het nieuw opgerichte kunstgenootschap is waarschijnlijk verbonden met zijn 

benoeming, in hetzelfde jaar, tot stadsgeneesheer van Leiden.365 Ondanks zijn verhuizing naar 

Leiden droeg Vallan het genootschap een warm hart toe. Toen hij in 1671 in Madrid verbleef, 

bood hij hét génootschap aan hét van dé ‘fraaisté Spaansché toonéélstukkén’ té voorzién.366 Ook 

Jacob van der Poel, die een jaar na Meyer en Vallan niet opnieuw als regent werd benoemd en 

die in het schotschrift tot lid van de Meyerfactie wordt gerekend, werd geen lid van Nil 

Volentibus Arduum. Overigens kwam de niet-verlenging van een bestuursfunctie aan de 

Schouwburg vaker voor en werden Schouwburgregenten soms met tussenpozen herbenoemd. 

Zo was Jan Vos in 1652/53 geen regent; in de jaren daarvoor en daarna was hij dat wel. 

                                                             
360 Kronenberg, Het kunstgenootschap, 1875, 94. 
361 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 417. Zie ook Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 417. 
362 [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677]. De laatst genoemde reden heeft wellicht betrekking op een opvoering 
van Meyers Verloofde koninksbruidt. Dat stuk was aangekondigd voor 10 oktober 1669, maar om een 
onduidelijke reden werd die opvoering verplaatst naar 21 oktober. Meyer, Verloofde koninksbruidt, 1978, 
17. 
363 [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 9. 
364 Verdult, Jacob Vallan, 2010. 
365 Mertens, Van den Enden, 2012, 47, n175. 
366 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [77]. 
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Hetzelfde geldt voor Cornelis van der Cruyssen rond 1663/64.367 Het feit dat Van der Poel in 

1670 niet opnieuw tot hoofd werd benoemd, bewijst dus op zichzelf genomen niet dat hij tot een 

dissidentengroep rond Meyer zou hebben behoord. Wat daar wel op duidt is het feit dat Hendrik 

de Graeff zijn Agrippa-vertaling eind 1669 opdroeg aan vier van de zes zittende regenten, en wel 

aan Domselaar, Engelbrecht, Van der Cruyssen en Meyers opvolger Jan Koendering, maar niet 

aan de toen nog zittende Van der Poel.368 In zijn opdracht uitte De Graeff felle kritiek op het 

groepje dichters dat openlijk het Schouwburgbestuur bekritiseerde. 

Met veel plezier vertaalde het genootschap drie door Joan Blasius vertaalde toneelstukken 

opnieuw. Advocaat Blasius was in februari 1670 Schouwburghoofd geworden en volgde in die 

functie Jacob van der Poel op.369 De eerste tegenvertaling en kritische analyse van zijn werk door 

Nil stamden nog uit de tijd kort voor zijn benoeming, maar twee concurrerende vertalingen 

zetten zich af tegen drama’s van de theaterregent Blasius, die kort na zijn benoeming werden 

opgevoerd.370 De leden van het genootschap waren niet zuinig met hun kritiek en zagen de 

premières van zijn stukken als gefundenes Fressen.371 Toch was de kritiek aanvankelijk niet 

bedoeld als persoonlijke aanval tegen Blasius of de andere Schouwburgdichters en -regenten, al 

werd de toon scherper naarmate de persoonlijke aanvallen aan het adres van Nil toenamen. In 

eerste instantie was de kritiek gericht op de toneelstukken en op het Schouwburgbeleid.372 

Hierop had het genootschap veel aan te merken, zoals in de volgende paragraaf zal blijken. Naar 

aanleiding van deze kritiek probeerde Blasius vanaf 1671 om toneelstukken voortaan zoveel 

mogelijk aan de door Nil gepropageerde regels aan te passen, omdat hij inmiddels van Nils gelijk 

overtuigd was.373 Hij zei zich aangespoord te voelen door Nils uiteenzettingen en beschreef de 

kritische geest van het genootschap als blijk van ‘vyandélijké vriéndschap’.374 

3.1.2 Oorzaken en redenen voor de oprichting van Nil Volentibus Arduum 

In deze paragraaf staan we stil bij de mogelijke drijfveren voor de oprichting van Nil. Daarbij 

gaan we uit van de drie redenen die het genootschap zelf voor de oprichting aanvoerde:het 

misnoegen over het bestuur van de Schouwburg, de behoefte om de volkstaal en de 

                                                             
367 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 227-230. 
368 Dé Graéff, ‘Aén dé Achtbaéré’, 1669, *2r. 
369 Joan Blasius had in dezelfde tijd als Adriaan Koerbagh en de latere Nil-leden Lodewijk Meyer en 
Johannes Bouwmeester in Leiden gestudeerd. Kennelijk was Blasius toen met Adriaan bevriend, we 
vindén hém namélijk in Blasius’ album amicorum. Méyér noch Bouwmééstér hébbén iéts in hét 
vriendenboek van Blasius geschreven. Mertens ziet hierin een aanwijzing dat de vijandschap tussen Nil en 
Blasius al in Leiden is ontstaan. Mertens, Van den Enden, 2012, 43. Zie ook Leeuwenburgh, Het noodlot, 
2013, 86. Voor Blasius als toneelschrijver en -vertaler zie, Elissen, Un aspect, 1976, voor zijn conflict met 
Nil zié Elissén, ‘Joan Blasius’, 1980. 
370 Hét ging hiérbij om Blasius’ Plautusvértaling, Dubbel en enkkel (1670) en Het huwlyk van Oroondate en 
Statira (1670) en De malle wedding (1671), vertalingen van Franse toneelstukken, waarover later meer. 
371 Nil, ‘Dichtkunstigh ondérzoék’, 1670, 63-88, 66. 
372 Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6r. 
373 Elissen, Un aspect, 1976, 70-73. 
374 Joan Blasius, ‘Aan dé Edélén Achtbaarén’, 1671, *2r. Zié ook, Elissén, Un aspect, 1976, 72. 
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Nederlandstalige literatuur naar het voorbeeld van het West-Europese academiewezen te 

bevorderen en te hervormen, en het belang van een nuttige vrijetijdsbesteding. 

3.1.2.1 Ontevredenheid over Schouwburgbeleid en repertoire 

Het genootschap verkondigde zelf dat zijn oprichting was gekomen uit ongenoegen over het 

Schouwburgbeleid. Er bestond vooral ontevredenheid over de gang van zaken rond de keuze 

van de toneelstukken en over de kwaliteit van de opgevoerde stukken. Dit blijkt uit het 

programmatische voorwoord bij de vertaling van de tragedie Agrippa, het eerste 

gemeenschappelijke project uit 1669, kort voordat het genootschap officieel werd opgericht.375 

Dit voorwoord droegen de genootschapsleden op aan de regenten van de Godshuizen met de 

intentie hen van hun goede bedoelingen te overtuigen. Tegelijkertijd probeerden de auteurs van 

het voorwoord het gebrekkige inzicht van het zittende Schouwburgbestuur aan de kaak te 

stellen. De koppigheid en de gemakzucht van dit college prikkelden hen om een concurrerende 

vertaling te vervaardigen van de Agrippa-vertaling van Hendrik de Graeff, die kort daarna op de 

Amsterdamse Schouwburg in première zou gaan. De auteurs deelden mee dat ze hoopten met 

dit praktijkvoorbeeld de volgens hen juiste koers voor de Schouwburg begrijpelijk en concreet te 

kunnen maken.376 Eén handvol (‘dry of viér’) gélijkgéstémdé dichtérs had hiértoé béslotén. Zij 

hadden bekenden en vrienden die hun opvattingen deelden bij dit project betrokken.377 

Gezamenlijk vertaalden en polijstten zij de tragedie opnieuw. In totaal hebben blijkens het 

voorwoord acht à negen personen hun handen voor dit project ineengeslagen.378 Op Moesman 

Dop na, die de opdracht ondertekende, bleven ze allen anoniem. Zes of zeven van hen richtten 

kort daarna samen met twee of drie kennissen het genootschap op.379 Het voorwoord van het 

naar eigen zeggen in allerijl vertaalde toneelstuk Agrippa is ondertekend op 4 november 1669 

en de eerste officiële vergadering van het genootschap vond volgens de notulen 22 dagen later 

plaats.380 Hoewel alleen de naam Moesman Dop onder het voorwoord prijkt, zal dit toch evenals 

de bijbehorende vertaling gemeenschappelijk zijn opgesteld. 

De auteurs van het voorwoord haken aan bij een richtingenstrijd die in de toneelwereld al 

enkele jaren gaande was. Twee zaken stonden in die strijd ter discussie: het beoogde publiek en 

de programmering op de Schouwburg. Wat betreft het beoogde publiek was men het erover 

                                                             
375 Nil, Agrippa, 1669. 
376 Nil, Agrippa, 1669, *3r. 
377 Het is denkbaar dat daar ook Willem Blaeu bij hoorde. Twee jaar voor de oprichting van Nil draagt 
Meyer zijn toneelstuk Ghulde Vlies (1667) aan Blaeu op. In de opdracht wordt Blaeu beschreven als een 
toneelkenner en toneelliefhebber die de opvoering van diverse Italiaanse, Franse en Nederlandse 
toneelstukken heeft bijgewoond. Meyer, Ghulde Vlies, 1667, *2r. 
378 Nil, Agrippa, 1669, *3r-3v. 
379 Nil, Agrippa [1678], A3r. 
380 De datum onder de opdracht van Nils eerste publicatie, de Agrippa, én ‘hét ontbrékén van elke 
werkzaamheid met betrekking tot deze Agrippa’ in dé notulén duidén érop ‘dat hét génootschap, in wélké 
vorm of saménstélling dan ook, rééds vóór 26 novémbér 1669 wérkzaam was’. Nil, Dongélmans, 
Documenten, 1982, 1. De datum van 4 november 1669 komt overigens precies overeen met de datum 
onder de opdracht van Hendrik de Graeffs Agrippa-vertaling, waarop de versie van Nil een directe reactie 
vormdé. Dé Graéff, ‘Aén dé Achtbaéré’, 1669, 4v. 
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oneens of dit vooral uit geleerden of uit het gewone volk gerekruteerd moest worden. Daarmee 

samenhangend bestond er verschil van mening over de aard van het toneel: moest toneel het oor 

of het oog behagen? Met andere woorden: moest de nadruk op de plot liggen of op de visuele 

sensatie? De redenering ten gunste van het laatste standpunt was als volgt: de meerderheid van 

het Schouwburgpubliek was niet hoogopgeleid en waardeerde om die reden spektakel op het 

toneel meer dan de inhoud. Hun tegenstanders spraken zich juist uit voor stukken die aansloten 

bij de interesse van hogeropgeleiden. Zij zouden meer behagen scheppen in een erudiet spel. In 

het voorwoord presenteerden de voorlopers van het genootschap zich als verbindende schakel 

in deze strijd. Zij benadrukten de mogelijkheid en wenselijkheid van toneelkunst die zowel 

geleerden als het gewone volk aanspreekt en die zowel visueel als tekstueel-inhoudelijk 

aantrekkelijk is. 

Wat het tweede punt van kritiek betreft, de programmering, hekelden de auteurs van het 

voorwoord vooral de wijze waarop het Schouwburgbestuur toneelstukken vergaarde en 

daarnaast de geringe status van de toneelauteurs. Moesman Dop en de zijnen vonden dat de 

kwaliteit van de stukken voorop moest staan. De theaterregenten lieten zich volgens hen louter 

leiden door financiële afwegingen, waardoor veel onbegrijpelijke en thematisch minderwaardige 

stukkén op dé plankén kwamén, zolang dié maar ‘vélé kostélijk toégémaakté poppén’ bévattén 

dié ‘mét d’armén véél gézwiérs, én mét dé tong véél gésnors makén’.381 Omdat de laagopgeleiden 

de grootste publieksgroep vormden, brachten zij een belangrijk deel van de recettes in het laadje 

als zij in groten getale naar de Schouwburg werden gelokt. Wanneer hun smaak werd bevredigd, 

leverde dat maximale winst op. De auteurs van het voorwoord toonden zich kritisch op dit punt. 

Zij meenden dat begrijpelijk toneel ook bij laagopgeleiden beter aansloeg dan absurde en 

cryptische stukken. Heldere toneelstukken zouden dus altijd meer geld opleveren. Bovendien 

wezen zij erop dat het winstoogmerk geenszins het hoofddoel van de Schouwburg was. Hoewel 

het geld de Godshuizen ten goede kwam, was dit toch alleen een bijkomend voordeel. 

Toneelopvoeringen hadden een andere functie, het onderwijzen en vermaken van het publiek, 

zoals Horatius dit al had verkondigd. Het bestuur mocht zich dan ook niet voornamelijk door 

winstoogmerk laten leiden. 

Dichters dienden zelf hun stukken aan de Schouwburg aan te bieden. De regenten maakten 

zich zo in hun repertoirekeuze afhankelijk van wat ze kregen voorgelegd. De vertalers van de 

Agrippa opperden een alternatieve manier die de kwaliteit van de op te voeren stukken op 

voorhand zou waarborgen. Hun voorstel hield in dat toneelstukken, om voor opvoering in 

aanmerking te komen, bij voorkeur door geoefende en kundige toneeldichters vervaardigd 

moesten zijn. Het Schouwburgbestuur diende hiertoe gericht opdrachten te geven en de daaruit 

voortvloeiende producten uiteraard te betalen. Dit initiatief tot een nieuw artistiek en financieel 

beleid overtuigde de regenten van de Schouwburg echter niet. Wellicht was dit de ware oorzaak 

van de onenigheid binnen het theaterbestuur, met het vertrek van Meyer en Vallan als gevolg. 

Ook de regenten van de Godshuizen lieten hun oren niet naar de critici hangen. Verwezenlijking 

                                                             
381 Nil, ‘Aan dé E.E. Héérén’, 1669, *2v. Voorwoord géricht aan dé regenten van de Godshuizen. 
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van dit voorstel – uitbetaling van de auteurs – bracht immers met zich mee dat het rendement 

voor de eigen instellingen zou dalen. De schrijvers van het voorwoord probeerden deze angst te 

ontkrachten door erop te wijzen dat betere toneelstukken meer publiek zouden trekken en 

zodoende meer recettes konden opleveren. 

In de eerste gemeenschappelijke vertaling en vooral in de hierboven beschreven 

programmatische paratekst ligt de kiem van een reeks concurrerende vertalingen die het 

genootschap in de jaren tussen 1669 en 1671 vervaardigde. Uitgangspunt bij de keuze waren de 

toneelstukken die op de Amsterdamse Schouwburg in première zouden gaan of net waren 

gegaan. Vijf van de zes gedrukte werken die het genootschap in de beginjaren onder zijn naam 

uitbracht, waren directe reacties op en verbeterde versies van Schouwburgstukken. 

3.1.2.2 Europese academietraditie: hervorming van taal en literatuur 

Naast de hervorming van het Schouwburgbeleid gaf het genootschap een tweede streven aan dat 

zijn oprichting rechtvaardigde, dat was de bevordering van de Nederlandse taal en dichtkunst. 

Daarmee sloot het aan bij ontwikkelingen die zich in grote delen van het vroegmoderne Europa 

voltrokken. Ook in de Lage Landen was de behoefte aanwezig het Nederlands tot een 

volwaardige taal voor wetenschappen en literatuur te laten uitgroeien. In die traditie stonden de 

eerder beschreven taalkundige activiteiten van Kók, Meyer en Koerbagh en ook Nils 

belangstelling voor onder andere de Nederlandse grammatica, spelling en het taalgebruik. 

Nil Volentibus Arduum wordt soms voorgesteld als een indirecte voortzetting van de 

rederijkerskamers.382 Die vergelijking is begrijpelijk, omdat het laatzeventiende-eeuwse 

genootschap organisatorische overeenkomsten met het kamerwezen vertoont. Zo vond de 

beoefening van literaire activiteiten in groepsverband plaats, lag de focus op toneelkunst en zijn 

de regelgeving en het boetesysteem rond de bijeenkomsten vergelijkbaar.383 Toch zijn er ook 

duidelijke verschillen aan te wijzen: zo voerde Nil Volentibus Arduum zelf geen spelen op en 

deden de leden niet aan de dichtwedstrijdvorm van het landjuweel. Daarnaast was Nils 

benadering van toneel en overige onderwerpen veel theoretischer dan die van de rederijkers en 

zette het genootschap vooral in op de hervorming van de poëtica en het Schouwburgbeleid. 

Bovendien was het genootschap met zijn maximale omvang van dertien leden kleiner dan de 

gemiddelde rederijkerskamer in de grote steden. Ook werden er geen factors of prinsen 

aangesteld. Nil Volentibus Arduum werd egalitair bestuurd: de functies dienden tweewekelijks 

te wisselen volgens een vastgesteld schema.384 De leden van Nil gebruikten geen persoonlijke 

motto’s: allés wat binnén hét génootschap wérd vérvaardigd, wérd ondér dé naam Nil 

Volentibus Arduum uitgebracht. Volgens Van Dixhoorn weerspiegelden Nil Volentibus Arduum 

en de latere, vooral achttiende-ééuwsé génootschappén dan ook één ‘niéuw culturéél 

organisatiémodél’, dat ondanks allé ovéréénkomstén mét dé rédérijkérskamérs daar géhéél los 

                                                             
382 Zie bv. Albach, Duizend jaar, 1965, 46 en Van Bork e.a., Lexicon, 2012, lemma: Rederijkerskamer. 
383 Over regléméntén én boétés in rédérijkérskamérs, zié Van dér Héijdén, ‘Rédérijkérs én ovérhéid’, 1999, 
112 en Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 65-66. 
384 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 29. 
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van stond.385 Deze typering sluit aan bij het zelfbeeld van het genootschap en bij de waarneming 

van zijn tijdgenoten.386 Zelf plaatsten de leden van Nil Volentibus Arduum hun activiteiten niet in 

de traditie van de rederijkers, maar in die van de zogenaamde academies, met name de 

Italiaanse en Franse.387 Zo presenteerde Meyer in januari 1671, ongeveer een jaar na de 

oprichting, tijdens een van de zittingen een Franse beschrijving van de Académie française. Dit 

werkje moest het genootschap als leidraad dienen om de gang van zaken waar nodig naar Frans 

voorbééld ‘té vérandérén én té vérbétérén’.388 Het zal geen toeval zijn dat precies een week later 

wérd béslotén dé officiëlé naam in ‘Kunstgénootschap Nil Voléntibus Arduum’ om té dopén.389 

Dé aanduiding ‘kunstgénootschap’ wérd op dat moment dus expliciet aan de eerder gebruikte 

naam toegevoegd. In een repliek op een hekelschrift distantieerde Nil Volentibus Arduum zich in 

hetzelfde jaar van de naam Reedenschool, die het genootschap volgens de auteur van het 

hekelschrift zou gebruiken. Nil zegt in zijn repliek dat de literatuurkritiek van het genootschap 

de lijn van de kritieken van de Académie française volgt.390 Ook uit de toneeltheoretische 

bespiegelingen Horatius Flaccus dichtkunst (1677) en Gebruik én misbruik (1681) van Andries 

Pels blijkt duidelijk het terminologische verschil tussen academie en kamerwezen.391 De eerste 

duiddé Péls télkéns aan als ‘kunstgénootschappén’; dé laatsté als ‘kamérs’ of ‘rédérijkérij’.392 

Harmsén noémt Nil ‘in dé waré zin van hét woord één kunstgénootschap’, omdat het zich anders 

dan de latere dichtgenootschappen niet alleen met dichtkunst maar met talrijke overige 

onderwerpen bezighield.393 

De in 1629 te Parijs opgerichte Académie française ging evenals de in 1617 te Weimar 

gestichte Fruchtbringende Gesellschaft terug op Italiaanse academies. Het waren kiemcellen voor 

de wetenschappelijke genootschappen die in de achttiende eeuw in heel Europa zouden 

ontstaan. De bekendste vroege academie was de Florentijnse Accademia della Crusca, die werd 

gesticht in 1570. In navolging hiervan ontstonden over heel West-Europa vergelijkbare 

                                                             
385 Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 43. Dat Nil één ‘modérné’ organisatiévorm was voor ‘poëtisché 
créativitéit’ wordt ook aangévoérd in: Léémans, Johannés, Kloék, Worm en donder, 2013, 225. 
386 Zo schrijft toneeldichter en Nilcriticus Joan Dullaart in één voorwoord dat hét ‘gézélschap […] nu 
onlangs, tot onderbouwinge der Nederduitse taal, en oeffening der Poëzye, en dichtkunste van eenige is 
opgérécht, na ’t voorbéélt dér doorluchté Italiaanén én léérziéké Franssén’. Vérdérop vérgélijkt hij Nil mét 
de Franse en Italiaanse academies. Laatstgenoemde treden bedachtzaam op, waartegen Nil volgens hem 
‘één party razéndé lééuwén’ is. Dullaart, ‘Aan allé bégunstigérs’, 1672, A4v, A5v-A7v. 
387 Voor meer informatie over de Académie française en de overige Franse academies zie J.-P. Caput, 
L’Académie, 1986; Von Stackelberg, Französische Klassik, 1996, 48-61. Voor een kort overzicht van 
academies in de zeventiende-ééuwsé Républiék zié: Van Ingén, ‘Dér Akadémiégédanké’, 1996. 
388 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [56]. Dongelmans meent in de annotatie bij dit uittreksel dat het 
hier om het werk Relation conténant l’histoire de l’Academie française van Paul Pellison-Fontanier moet 
gaan in de druk uit 1653 (Parijs). 
389 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [57]. 
390 Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 61, 70.  
391 Albach stélt dat Nil naar hét voorbééld van ‘één Duitsé Génossénschaft’ zou zijn opgéricht. Om wélké 
‘Sprachgéséllschaft’ hét hiérbij zou gaan, blijft onduidélijk. Albach, Langs Kermissen, 1977, 111. 
392 Zie in Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Horatius, 1973 bijvoorbeeld de verzen 809v, 890, 900v, 905, 
1175 en in Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 261, 286, 303, 321, 319, 353, 357, 385v, 
1503, 1513, 1535, 1537, 1610, 1673, 1715. 
393 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55. 
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genootschappen. Ze vertoonden vooral overeenkomsten in hun doelstellingen. Zo stonden 

steeds het behoud en de bevordering van de volkstaal centraal. Die moest gelijkwaardig worden 

aan het Latijn, zodat het Italiaans, Duits en Frans als geleerdentalen en als hoogwaardige, 

volwaardige taal voor de literatuur konden fungeren. Deze taalfilosofie werd in het openbaar 

gébracht door dé uitgavé van woordénboékén én grammatica’s. Daarnaast spééldén 

theoretische bespiegelingen op het gebied van poëtica en retorica een grote rol.394 

Zoals eerder aangestipt werd in 1617 te Amsterdam de Eerste Nederduytsche Academie 

gesticht onder regie van Samuel Coster, die medewerking genoot van P.C. Hooft en G.A. Bredero. 

Wellicht hadden de ervaringen die Hooft tijdens zijn Italiëreis had opgedaan, een duit in het 

zakje gedaan. Zo had hij Florence bezocht, waar de Accademia dell Crusca zetelde. Dit bezoek 

blijkt uit één briéf aan zijn dichtcolléga’s in Amstérdam: Aen de camer in liefd’ bloeyende. Wt 

Fiorenza (1600).395 Anders dan de Italiaanse, Franse en Duitse academies, die hun leden 

doorgaans uit de economische en politieke elite rekruteerden, stond de initiatiefnemers in 

Amstérdam, zoals éérdér opgémérkt, één ‘volksunivérsitéit’ voor allé Amstérdamsé burgérs voor 

ogen.396 Deze was in eerste instantie bedoeld als laagdrempelige Nederlandstalige tegenhanger 

van de Latijnse universitaire kennisinstelling. Van die kennis bleef een groot deel van de burgers 

immers verstoken vanwege de taalbarrière. De intentie was dan ook om de vakken aan de 

nieuwe Academie zoveel mogelijk bij de praktijk aan te laten sluiten. Het voorgenomen 

lessenpakket bestond uit exacte vakken als rekenkunde en astronomie, die voor de (reizende) 

koopman van belang waren, uit lessen in de retorica en de dichtkunst om vrij en eloquent te 

leren spreken, en uit vakken voor de algemene intellectuele vorming en beschaving, zoals 

geschiedenis, filosofie en etiquette. Van deze ambitieuze plannen voor de academie is – ondanks 

de aanvankelijke protectie door het stadsbestuur – weinig terechtgekomen. Het enige wat echt 

van de grond kwam was de opvoering van toneelstukken, die golden als praktijkvoorbeelden 

voor onder meer juist taalgebruik en correcte omgangsvormen. 

Jaren later, in 1650, sprak Joost van den Vondel zich op zijn beurt uit voor de oprichting van 

een Nederlandstalige academie. In het poëticale, programmatische geschrift Aenleidinge ter 

Nederduitsche dichtkunste riep hij op tot de stichting van een Nederlandse letterkundige 

académié naar buiténlands voorbééld, waar ‘gééstrijcké vérnuftén ondér hét béléit van géléérdé 

Mecenaten, hier over [toneeltheoretische kwesties] zomtijts onderling raetpleeghden, en zoo 

eenen nieuwen Parnas, naer den stijl van Italie, oprechttén’.397 Dat Vondel de oprichting van het 

                                                             
394 Voor een diepgaande vergelijking van de rederijkerij met het genootschapsleven uit de late 
zeventiende en achttiende eeuw zie Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 43-45. 
395 Kok, ‘Piétér Cornélisz. Hooft’, 81-84. Nil Volentibus Arduum ging er overigens van uit dat Hooft deel 
had uitgemaakt van de Accademia della Crusca. Zie verder Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 
1978, vs. 382-388. 
396 Voor informatie over de Eerste Nederduytsche Academie, zie § 3.1.1.1 en bijvoorbeeld Hummelen, 
Amsterdams toneel, 1982; Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873; Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 
32-79; Oey-de Vita, Geesink, Academie, 1983; Smits-Véldt, ‘Nédérduytsché Académié’, 1984. 
397 Vondel, Aenleidinge, 1977, 55. 
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kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum in 1669 toejuichte, blijkt uit twee lofdichtjes op 

toneelstukken van het genootschap, waarop we later nog terugkomen.  

Uiteraard bestonden er ook veel verschillen tussen Nil Volentibus Arduum en de academies 

buiten de Lage Landen. Laatstgenoemde waren bijvoorbeeld voornamelijk samengesteld uit 

adellijke leden. Ook de status van de volkstaal in de afzonderlijke gebieden verschilde 

aanzienlijk, wat uiteenlopende prioriteiten met zich meebracht. Evenals de Eerste Nederduytsche 

Academie wilde Nil Volentibus Arduum zich tot een breder publiek wenden dan louter 

Latijnsprekende geleerden. Maar anders dan de academie was het genootschap nooit van plan 

om lessen in rekenkunde en retorica in klassikale vorm aan te bieden of te faciliteren. 

Kennisoverdracht moest voor geletterden verlopen via de geschriften en voor de andere sociale 

klassen en opleidingsniveaus via de toneelopvoeringen. Want met de volkstaal en met 

Nederlandstalig toneel kon een veel groter deel van de Amsterdamse bevolking worden bereikt. 

Naast de ontwikkeling van de volkstaal, het verbeteren van het taalgebruik via toneelstukken, en 

de zedenverheffing, hoopte Nil op intellectuele vorming van het publiek, maar ook van hen zelf. 

Daarvan getuigen de veelvuldige niet-litérairé of niét aan hét tonéél vérwanté théma’s dié dé Nil-

leden tijdens de bijeenkomsten bespraken.398 

3.1.2.3 Nuttige vrijetijdsbesteding 

In de inleiding voorafgaand aan handschrift Onderwys in de tooneel-poëzy rechtvaardigden de 

leden van het genootschap de oprichting door een derde reden. Dat was hun behoefte aan een 

fatsoenlijke vrijetijdsbesteding ter ontspanning van de geest in het drukke bestaan dat zij als 

medici en juristen leidden.399 Dit sloot naadloos aan bij de calvinistische maatschappij, waarin 

ledigheid als des duivels oorkussen werd gezien. Nuttige vrijetijdsbesteding was een 

veelgebruikt topos onder zeventiende-eeuwse dichters. Het is niet verwonderlijk dat Nil 

hiermee zijn magnum opus opende. De leden hadden dit werk aanvankelijk zo spoedig mogelijk 

willen uitbrengen, maar het heeft uiteindelijk een kleine honderd jaar geduurd voordat het in 

1765 voor het eerst door de Leidse uitgever Cornelis van Hoogeveen jr. (1741-1792) werd 

gepubliceerd. Ondanks haar late verschijning was de poëtica er vanaf het begin op gericht een 

publiek aan te spreken. De vrijetijdstopos zal dan ook een retoricale greep (captatio 

benevolentiae) zijn geweest die diende om een zo gunstig en deugdzaam mogelijk beeld van het 

genootschap te schetsen. 

Dé noodzaak van ontspanning motivéérdé Nil mét hét argumént ‘om door dén last dér 

bézichédén [sic] niét ovérkropt […] té wérdén’,400 met andere woorden om overspannenheid te 

voorkomen. Puur vermaak was echter niet het oogmerk. De vrije tijd moest op een 

verantwoorde manier worden ingevuld. Zo wordt in deze passage direct gezinspeeld op het 

horatiaanse kunstideaal van het nuttige vermaak door citering van de relevante passage uit de 

Ars poetica in vertaling: 

                                                             
398 Voor meer informatie, zie § 3.3. 
399 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 30. 
400 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
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Hij hééft op’t réghté wit gémikt, 
Die stightende ook den geest verquikt.401 

De vrijetijdsbesteding die het meeste voordeel opleverde, was de beste vorm van recreatie, 

omdat ‘ons dé réédén léért, datmén in allés watmén ondérstaat, éénig nut moét béoogén’.402 Het 

belang dat men het nut van meet af aan toeschreef, blijkt ook uit het vroegste – en in de 

beginjaren niet gebruikte – motto dat de leden voor het genootschap hadden gekozen, te weten 

Latet Utilitas (het nut blijft verborgen).403 

Wat nut en vermaak hier precies inhielden, werd niet nader gedefinieerd. De adequate 

vrijetijdsbesteding lijkt bij eerste lezing alleen betrekking te hebben op de leden van het 

genootschap zelf, wat bijzonder is, omdat het horatiaanse utile dulci-ideaal het optimale 

publiekseffect voor ogen stond, en niet zozeer de positieve uitwerkingen op de schrijver zelf. Na 

tweede lezing wordt duidelijk dat Nil zijn literaire, filosofische en wetenschappelijke geschriften 

an sich al nuttig achtte voor zijn lezers. Nil maakte hier dus geen onderscheid tussen producent 

en recipiënt: beiden hadden voordeel van het nuttige vermaak en voor beiden waren 

toneelstukken en literatuurtheorie een zinvolle besteding van ledige uren.404 

3.1.3 Reacties op het genootschap tot circa 1680 

3.1.3.1 Pennenstrijd met de Schouwburgdichters 

De oprichting van het genootschap bleef niet onopgemerkt. De leden ondernamen direct actie 

om hun missie aan iedereen te verkondigen: professionalisering van het Amsterdamse toneel, in 

het bijzonder de verbetering van het toneelrepertoire. De manifeste kritiek op het 

Schouwburgbestuur, de concurrerende vertaling van toneelstukken rond hun première en het 

zelfbewuste optreden van het genootschap baarden opzien.405 De door Nil bekritiseerde 

toneelauteurs zagen hun positie en die van het Schouwburgbestuur ondermijnd worden en 

vreesden waarschijnlijk dat hun stukken niet meer op de planken zouden komen. Het gevolg was 

                                                             
401 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
402 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
403 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]. Het genootschap blijkt echter al gauw Nil Volentibus Arduum 
als hoofdmotto te hebben gebruikt, vergezeld van het volgende vignet: een klimmer die de top van een 
rots met daarbovenop een (laurier)struik probeert te bereiken. Reeds de eerste publicatie, namelijk 
Agrippa, die volgens de dateringen op de voorpagina en aan het einde van het nawoord in 1669 in eerste 
druk was verschenen, was voorzien van de spreuk Nil Volentibus Arduum met het daarbij horende beeld. 
Het credo Latet Utilitas was bedoeld om bij de publicatie van privé-stukken door leden te worden 
gebruikt. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [63]. Dit motto uit de Metamorfosen van Ovidius doet wat 
bétréft hét ‘vérbérgén’ stérk dénkén aan dé spréukén dié Déscartés gébruikté: ‘Larvatus prodéo’ (ik draag 
één maskér) én ‘Béné vixit, qui béné latuit’ (hij hééft goéd gélééfd dié zich goéd hééft vérborgén). Grimm, 
Französische Klassik, 2005, 97. 
404 Elders in de poëtica Naauwkeurig onderwys in de tooneel-poëzy wordt dit verschil tussen publiekseffect 
én producénténéfféct wél gémaakt, té wétén in hét hoofdstuk ‘Vandé Nuttighéid, én’t vérmaak dér 
Toonéélspéélén’, maar ook hiér wordt niét gézégd welke van die twee componenten, de 
publieksgerichtheid of het eigen voordeel, zwaarder zou moeten wegen. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 
[VI], 64-68. Over vermaak in laatzeventiende-ééuwsé tonéélstukkén zié Konst, ‘Hét vérmaak’, 1994. 
405 Samenvattingen van de Pennenstrijd zijn te vinden in bijvoorbeeld Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 
1924, dl. 4, 429-433; Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 700-701. 
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een pennenstrijd die ongeveer twee jaar duurde en zich voornamelijk afspeelde in de voor- en 

nawoorden bij toneelteksten. Toneeldichter Hendrik de Graeff beet het spits af in het voorwoord 

bij zijn Agrippa-vertaling (eind 1669), die hij opdroeg aan vier regenten van de Schouwburg. 

Wellicht was hij toen al op de hoogte van het feit dat er een groepje dichters de Agrippa opnieuw 

vertaalde en die vertaling als kritiek op het Schouwburgbestuur aan de man wilde brengen. In 

ieder geval wist De Graeff dat er lieden waren die veel aan te merken hadden op het bestuur van 

dé Schouwburg. Hij hékéldé dézé conspiréréndé ‘Toonéélkrijtérs’, omdat zé kritiék op 

andermans toneelwerk hadden en het zittende Schouwburgbestuur openlijk belasterden met de 

bedoeling zelf die plaats in te nemen.406 De scherpe bewoordingen uit De Graeffs voorwoord 

zetten de toon voor de polemiek die volgde. Ook de opdracht van zijn komedie Den dullen 

ammirael, die De Graeff in augustus 1670 ondertekende, maar die volgens Nil niet door hem zelf 

was geschreven, kent diezelfde scherpe toon.407 In deze opdracht hekelde De Graeff vooral de 

openlijke kritiek van Nil Volentibus Arduum op het toneelwerk van andere dichters, en zijn 

corrigerende analyses en vertalingen. Het genootschap had inmiddels immers drie 

Schouwburgstukken van concurrerende vertalingen voorzien en deze met stevige kritiek 

omkleed.408 Dit leidde tot onzekerheid bij de Schouwburgdichters, die uit angst voor Nils kritiek 

het theater geen stukken meer aanboden.409 In hetzelfde jaar verscheen de anoniem uitgegeven 

tragedie De Griekse Antigone. In hét événééns anoniémé voorwoord of ‘Béricht aan allé 

Béminaars dér poëzy’ in dézé uitgavé wérdén dé lédén van Nil Volentibus Arduum met ad 

hominem-argumenten neergezet als kwaaddoeners en geesteszieken die zich uit leedvermaak 

ten doel hadden gesteld om dichters meedogenloos te kwetsen. Als mogelijke oorzaak hiervan 

bestemde de anonieme auteur van dit stuk hun geleerdheid en honger naar kennis, omdat al 

vélén ‘door dé studién zijn komén té vérvallén in één frénésié [razérnij] ofté raazéndé dullighéyt 

[dolhéid]’.410 Volgend op de toneeltekst van Griekse Antigone is bovendien een nawoord 

afgédrukt mét dé titél ‘Op hét Dichtkunstigh Onderzoek gestelt achter de nagerijmde Oroondates 

en Statira’, dat is ondértékénd mét dé léttérs E.B.I.S.K.A. – een acroniem waarin we de initialen 

                                                             
406 ‘Doch wat aéngaét dé Toonéélkrijtérs, zulcké haérkloovéndé Momusén schuw ik, want wy zién dat 
dezen niet voor hebben, dan door heymelijcke samenspanningen, de Schouwburgh stormenderhandt te 
overweldigen, en als een pest door hun besmettelijcken aenhang te vergiftigen: en zoo het in hun macht 
stond dé voét dér zélvigé régééringé, […] té schoppén, én té vérniétigén, én zigh zélvén of andérén door 
hun kuyperyen daer in te dringen, om alzoo naer hun factié […] té régéérén, om alzoo uyt té wérckén dé 
onmaétighéydt van haéré driftén […]. Die op alle Marckten, Wijnhuyzen, en Biergelagen, ja zelfs op de 
Schouwburg […] luydén […] opmaéckén [aanzetten, TH] en beweegen, de hedendaeghse regeering der 
Schouwburgh te lasteren, en uyt te krijten, en voor wanschepselen te doopen, de Speelen die dagelijx 
aldaér wordén vértoont […]. Dié hun iét én ontzién dé tégénwoordigé Régéntén […] te beleedigen en in 
hun achtbaerheydt te quetsen, en die hun subject zijn op te hitsen, en aen te moedigen tot scheuring, om 
alzoo dé zélvé hunné bédiéningé walgélijck té maéckén.’ Dé Graéff, ‘Aén dé Achtbaéré’, 1669, 2v-3v. 
407 Nil, ‘Dichtkunstigh ondérzoék’, 1670, 65. 
408 Dat waren de eerder aangehaalde Agrippa-vertaling uit 1669, en uit 1670 Gelyke tweelingen (n.a.v. Joan 
Blasius, Dubbel en enkkel) en Spookend weeuwtje (n.a.v. Adriaan Peys, Nacht-spokende joffer). 
409 Dit zegt Lodewijk Meyer in de opdracht voorafgaand aan Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6r. 
410 [s.n.] ‘Béricht’, 1670, 3v. 
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van de Schouwburgregenten kunnen herkennen.411 Dit nawoord was een polemische repliek op 

het zogenaamdé ‘dichtkunstig ondérzoék’ van Nil Voléntibus Arduum, één uitvoérigé kritisché 

bespreking naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de hand van Schouwburghoofd 

Joan Blasius uit 1670. Uit het voor- en nabericht bij Griekse Antigone spreekt verontwaardiging 

over Nils literatuurkritiek, waardoor men besloot de aanval met gelijke munt terug te betalen. 

Hiervoor werd echter geen recent verschenen toneelstuk van het genootschap gekozen – 

kennelijk was het niet zo makkelijk om hiertegen in te gaan – maar werden een gedicht van 

Johannes Antonides van der Goes en Lodewijk Meyers pre-classicistische tragedie Verloofde 

koninksbruidt uit 1668 bekritiseerd. 

Het genootschap repliceerde met een drieledig betoog.412 Het eerste deel, Antwoordt op het 

voor- en naberecht, vormt een reactie op het voorwoord en is opgesteld in een even aanvallende 

toon. Het genootschap identificeert hierin Thomas Asselijn als hoofdauteur van het voor- en 

nabericht, dat hij vermoedelijk met hulp van het Schouwburgbestuur geschreven zou hebben, 

aangezien de teksten bij de Schouwburgdrukker waren gedrukt en op de Schouwburg waren 

verkocht.413 Het tweede deel, Verdeediging van de aangetogene plaatsen uit de Verloofde 

koningsbruidt, door Meyer geschreven, is een enigszins sarcastische uitleg naar aanleiding van 

Asselijns kritiek op Meyers tragedie. Dit pamflet wordt afgesloten met een zeer kritische 

recensie van een op de Schouwburg gespeeld stuk.414 In deze passage provoceert het 

genootschap door te beweren dat de vervaardiging van concurrerende vertalingen al vruchten 

begon af te werpen, aangezien het Schouwburgbestuur reeds deskundiger en oplettender te 

werk bleek te gaan bij de keuze van toneelstukken. 

Intussen begonnen ook anderen zich in de strijd te mengen: in een aantal pamfletten werd de 

onenigheid tussen beide partijen kritisch onder de loep genomen en werd de scherpe toon – in 

niet minder scherpe bewoordingen – gelaakt.415 Nil distantieerde zich uitdrukkelijk van die 

paskwillen.416 Asselijn haalde in het voorjaar 1671 nog eens uit naar het genootschap en verweet 

hét ‘laffighédén’ én ‘bittérhéydt’ én vooral hét gébrék aan inspiratié voor éigén tonéélwérk.417 

Een jaar later veroordeelde toneeldichter Joan Dullaart (1630-?) de expliciete kritiek en 

concurrerende vertalingen van het genootschap, al was hij het eens met Nils taalkundige en 

poëticalé opvattingén én vond hij dé vérzén van hét génootschap ‘loffélijk én onbérispélijk’.418 In 

dezelfde tijd uitte de dichter Pieter Rixtel zijn ongenoegen over Nils toneelkritiek, hoewel hij 

enkele maanden daarvoor nog een van zijn gedichten als blijk van vriendschap aan het 

                                                             
411 E.B.I.S.K.A., ‘Nabéricht’, 1670, D3v. Volgens Nil ging het bij de ondertekenaar van het voorwoord, N.N., 
en die van het naawoord, E.B.I.S.K.A., om een en dezelfde persoon. Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 59. 
412 Nil, Antwoordt, 1670. 
413 Voor meer informatie over Thomas Assélijn zié Worp, ‘Thomas Assélijn’, 1884, 45-100; Meijer Drees, 
Treurspelen, 1989 en de inleiding in Asselijn, Meijer Drees, Op- en ondergang, 1994. 
414 Het gaat om Pieter Dubbels toneelvertaling Tooneelspel zonder tooneelspel (1671) naar het Frans van 
Philippe Quinault. 
415 Zie bijvoorbeeld de pamfletten [s.n.] Poëtae, 1670 en [s.n.] Nieuwe-jaers-gift, 1671. 
416 Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 109. 
417 Assélijn, ‘Aan dén E.A. Héér’, 1671, *4v. 
418 Dullaart, ‘Aan allé bégunstigérs’, 1672, A7v. 
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genootschap had gezonden. Wellicht had Nil zich ook hierover kritisch uitgelaten en was hem dit 

via Antonides ter ore gekomen.419 Zo schrééf Rixtél naar aanléiding van Blasius’ blijspél Malle 

wedding één lofdicht, waarin hij Blasius’ moéd én kunsténaarschap prijst. Ondanks allé féllé 

lastéringén én ‘géstorté hovaardy uyt haét’ van hén ‘dié kunnén dat sy willén’, Nil dus, bood hij 

opnieuw een stuk aan de Schouwburg aan. In 1672 hekelde Rixtel in de opdracht bij zijn tragedie 

Grooten Robbert in scherpe bewoordingen Nils lange kritische voorwoorden en de 

tegenvertalingen.420 

Hoe de openlijke kritiek van het genootschap ook moge worden gewaardeerd, feit is dat de 

negen leden er bewust voor kozen die duidelijk in het openbaar uit te dragen en er zoveel 

mogelijk ruchtbaarheid aan te geven met de intentie om reacties van de tegenpartij uit te lokken. 

De publicatie van hun kritiek was hierbij een belangrijke factor. Opmerkelijk is ook het feit dat 

het genootschap de strijd onder de aandacht van de gewone Schouwburgbezoeker wilde 

brengen. Al in 1670 was Pels bezig met een klucht waarvan de beginscènes zijn gewijd aan de 

kritiek op het Schouwburgrepertoire en de vervaardiging van toneelstukken.421 Deze klucht, die 

pas in de jaren tachtig van de zeventiende eeuw zou verschijnen, had in geval van een vroege 

uitvoering een groot publiek kunnen bereiken en het Schouwburgconflict van brede aandacht 

kunnen voorzien. De intensiteit van de polemiek en het medium (gedrukte tekst) gaven het nog 

jonge genootschap binnen de kortste keren grote bekendheid, maar zouden de beeldvorming 

van Nil Volentibus Arduum als een strijdlustige, impertinente groep na-apers nog eeuwenlang 

bepalen. 

3.1.3.2 Vondels lofdichten 

Van begin af aan waren er ook positieve geluiden. Zo verschenen er van de hand van de 

hoogbejaarde Vondel lofdichten op twee vroege vertalingen die onder het vignet van Nil 

Volentibus Arduum waren gepubliceerd. Zoals eerder beschreven, had Vondel zich twintig jaar 

eerder expliciet uitgesproken voor de oprichting van een dergelijk genootschap. Toch werden 

zijn gédichtjés door litératuurhistorici stééds wéér als ‘op zichzélf wéinig zéggénd’ afgédaan.422 

Vondéls éérsté gédichtjé draagt dé titél ‘Op dén wélvértaaldén Agrippa’ én wérd geschreven 

naar aanleiding van de vlak voor de oprichting van het genootschap verschenen tegenvertaling 

Agrippa, of de gewaande Tiberinus, in het najaar van 1669. Het luidt als volgt: 

Indien u Aristotels regel       [Aristotels regel: de aristotelische poëtica] 
Van speelen aensta, steek uw zegel   [steek uw zegel aan: spreek je goedkeuring uit over] 
Aan spel van oordeel en verstant. 
Zoo schuift men lompen aan een kant.  [lompen: vodden, hier: slechte toneelstukken] 

                                                             
419 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [56], [824]-[827]. 
420 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [827]. 
421 Nil, Bedrooge mof, 1689. Pels had al in april 1670 een eerste versie van dit toneelstuk gereed. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, [24]. Zie § 4.2 voor meer informatie over deze klucht. 
422 Zie bijvoorbeeld Jonckbloet, die meent dat Vondel het lofdicht bij Agrippa schreef, omdat zijn vriend 
Antonides de hoofdvertaler zou zijn geweest. Jonckbloet, Geschiedenis, 1890, dl. 4, 422. Zie ook Porteman, 
Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 700. 
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Impliciet keurde Vondel in dit versje de eerste Nederlandse Agrippa-vertaling, die van Hendrik 

de Graeff, af en prees hij de tweede – gereguleerde – vertaling, die de aristotelische toneelregels 

beter in acht nam. Terwijl de niet-aristotélisché drama’s hiér mét waardélozé voddén wordén 

vergeleken, verdienen de betere, dat wil zeggen aristotelische stukken expliciete voorspraak van 

Vondel. Het tweede gedichtje heeft Vondel op de eerste komedie van Nil geschreven:423 

De Neêrduitsch wil geen Plautus wijken.  [Neêrduitsch: Nederlander, hier de vertaler; wil: zal] 
Men kent den vader aen de vrucht. 
De dwaeling baert een schoone klucht. 
Wie zagh ooit schooner twee Gelijken.   [twee Gelijken: allusie op titel Gelyke tweelingen] 

Volgens Vondel doet het genootschap niet onder voor de Romeinse komedieschrijver Plautus en 

événaart dé Nédérlandsé vérsié (‘dé vrucht’) hét Latijnsé originéél (‘dé vadér’). Dé laatsté twéé 

regels staan verschillende lezingen toe. Zo staat in regel drie dat de persoonsverwisseling 

(‘dwaling’) voor één voortréffélijké, dat wil zéggén komisché klucht zorgt. Dé ‘dwaling’ staat hiér 

echter ook voor een vergissing of misstap, waarmee de eerste Nederlandse vertaling, die van 

Joan Blasius, wordt bedoeld, die de aanleiding vormde voor Nils hervertaling. Vondel 

concludeert in regel vier dat Nils versie de betere vertaling is en hij herhaalt tegelijkertijd dat 

het origineel en de Nilvertaling aan elkaar gewaagd zijn (twee Gelijken = origineel en vertaling). 

De korte gedichten werden door het genootschap zeer op prijs gesteld – geheel in 

tegenspraak met de door sommige literatuurhistorici veronderstelde vijandschap of 

tegenstelling tussen Vondel en Nil Volentibus Arduum – en ze werden als dichterlijk keurmerk 

voor de toneelteksten afgedrukt.424 De lofdichten verschenen al in de eerste drukken uit 

respectievelijk 1669 en 1670, wat betekent dat Vondel de stukken reeds voor publicatie moet 

hebben gelezen. Ook uit een andere opmerking blijkt dat leden van het genootschap Vondel 

persoonlijk kenden en hem aan hun kant wisten in hun strijd voor een beter 

Schouwburgrepertoire. De tegenstanders van Nil haalden Vondel in de opdracht voor de 

komedie Den dullen ammirael als autoriteit aan in de kritiek op het genootschap. Nil repliceerde 

hierop als volgt: 

Ook is het een belaccheljcke [sic] plasdank,425 die zy by den Heer J.v.Vondel hebben willen behaalen, 
als zy zijne geleerde poëetische lessen zo jammerlijk te passe [in de praktijk, TH] brengen, en tonen, 
dat zy niet weten, hoe zijn E. de nakrabbelaars der poëeten uitvunst, en dien de eer van nader 
toegang en kennis met dien voortreffelijken Man toegestaan is, weeten hoe hoog die Lompen [de 
slechte toneelstukken van de Schouwburg, TH] by hem te boek staan.426 

                                                             
423 Vondél, Stérck, ‘Op dé vértaéling’, 1937, 624. 
424 Voor meer informatie over de veronderstelde vijandschap tussen Vondel en het genootschap zie 
Bossers, ‘Nil én Vondél’, 1978/1979, 95-101. Uit de publicaties blijkt juist dat Nil veel waardering had 
voor Vondél. Zo duiddé mén mét ‘dé allérbésté Schryvérs’ én ‘puik van Schryvérs al té maal’ Vondél én 
Hooft aan, aldus Andriés Péls in zijn ‘Voorrédé aan dén Léézér’, in: Péls, Schénkévéld-van der Dussen, 
Horatius, 1973, 54, vs. 844. 
425 Plasdank halen: iets doen om bij iemand in de gunst te komen. 
426 Nil, ‘Dichtkunstigh ondérzoék’, 1670, 65-66. 
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Of Vondél in dé éérsté jarén échtér daadwérkélijk als ‘béschérmhéér’ van Nil Voléntibus Arduum 

optrad, zoals Te Winkel aanneemt, is twijfelachtig, aangezien daar in de bronnen niets over te 

vinden is.427 Wel was Vondel het genootschap vriendschappelijk gezind en kende hij in ieder 

geval de leden Antonides, Meyer, Pels en Blaeu persoonlijk.428 

3.1.3.3 Kritiek van dichtbij 

In 1671 moeten er in het genootschap enige spanningen zijn ontstaan, waarschijnlijk tussen 

Johannes Antonides van der Goes en Andries Pels.429 Antonides stapte in de zomer van dit jaar 

uit Nil, vlak na voltooiing van zijn magnum opus Ystroom. Wel deed hij na publicatie van dit 

rivierdicht in oktober van hetzelfde jaar een exemplaar aan het genootschap toekomen.430 In 

1673 publiceerde hij het gedicht Oorspronk van’s lands ongevallen, opgedragen aan zijn vriend 

Joachim Oudaan, waarin hij zijn afkeer van de Franse politiek, maar ook van de Franse taal, 

kunstregels en mode niet onder stoelen of banken stak. Hij ontkent ronduit de voorbeeldfunctie 

van de Franse cultuur vanwege het wrede optreden van de Fransen in de oorlog. Zo ontraadt hij 

onder andere de Franse ‘dwingélant’ ‘slaéfs té volgén’, 

Want wié kan’s vyands wijzé én taél zoo hoog waérdéérén, 
Als die lafhartig zig wil laten overheeren.431 
[…] 
De Fransche weêrhaan kraeide ons lang zijn wetten toe. 
Toen ketelde ons zijn stem. Nu krimptmén voor dé roê […]. 
Wat toverzang maekt u behaeglijk in ons lant! 
Wat ketens zijn ’t, die gy zo fijn en listig spant! 
Vervloekte ketens, die wy eerst met vreugde zoghten, 
Och! Was nu ’t zoékén uit.432 
[…] 
Verjaegt den vyant, maer verjaegt eerst zijne zeden: 
Men koopt den Franschen zier te duur voor lijk en goet 
Nu wascht dié sméttén af in ’s vyants dartél bloét.433 

Antonides’ verzen richten zich eveneens tegen de invloed van de Franse letterkunde en de 

toneelwetten. Doordat hij afstand neemt van het volgen van de (Franse) regels, neemt hij ook 

afstand van Nils streven naar gereguleerde literatuur. Of dit gedicht daadwerkelijk een bewuste 

                                                             
427 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4 , 424. 
428 Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924, dl. 4, 424. Mertens heeft Van den Endens contacten in het literaire 
milieu grafisch uitgebeeld en wijst daarbij op de directe band tussen onder andere Vondel, Meyer en 
Antonides van der Goes. Mertens, Van den Enden, 2012, 55. 
429 Daarop duidt het lijkdicht dat Thomas Arentsz op Antonides heeft geschreven. Daarin beschrijft hij hoe 
Antonides in het hiernamaals door Vondel naar de troon van de dichtgod geleid wordt onder het toeziend 
oog van Griéksé én Latijnsé dichtérs. ‘Térwyl myn waardé Péls hém groét, / Hun zaligh lot maakt hén tot 
vrinden / Elk reykt, vol vruegt, om stryt de hand; / Hen scheydt voortaan geen misverstant, / Geen nyt kan 
méér hun oog vérblindén.’ Aréntsz, Mengel-poëzy, 1724, 271. 
430 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [97]. 
431 Antonides, Ooprspronk, 1673, 4. 
432 Antonides, Ooprspronk, 1673, 5. 
433 Antonides, Ooprspronk, 1673, 8. 
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afkeer van het genootschap inhoudt is niet zeker. Franse invloeden – in het bijzonder de mode – 

werden ook door Nil enigszins kritisch beoogd.434 

Twee jaar later, in 1676, publiceerde Antonides de felle satire Marsyas met duidelijke 

toespelingen op leden van Nil Volentibus Arduum.435 Antonides droeg dit gedicht op aan zijn 

vriend, de koopman, dichter en latere Schouwburgregent Joan Pluimer. Aanleiding was wellicht 

diens geplande bezoek aan het genootschap op 2 juni van hetzelfde jaar.436 In het gedicht – 

géïnspiréérd op Ovidius’ Metamorphoses – wordt de hoogmoed van de satyr Marsyas gehekeld, 

die ervan overtuigd is de beste muzikant te zijn. Hij schaart een groep adepten om zich heen en 

bekritiseert alle andere muzikanten. Verblind door zijn eigendunk gaat hij een wedstrijd aan met 

zanggod Apollo. Dé afspraak daarbij is dat dé ovérwinnaar dé ovérwonnéné mag ‘straffén naé 

bégéérté’. Apollo wint én vilt Marsyas levend. Marsyas zelf is een allegorie op Nil-lid Andries 

Pels. Meyer en Bouwmeester worden als zijn aanhangers Liceet en Forbas ten tonele gevoerd; de 

overige leden van het genootschap worden in het algemeen als satyrs voorgesteld.437 

Pluimer, de geadresseerdé van Antonidés’ satiré, wist hét génootschap op 16 fébruari 1678 

tijdens de officiële heropening van de Schouwburg in aanwezigheid van de magistraat op de 

vingers te tikken. Dat deed hij in een voorspel dat hij speciaal voor die gelegenheid had 

geschreven en dat ook daadwerkelijk werd opgevoerd. Pluimers kritiek is frappant te noemen 

als we bedenken dat er op dat moment juist drie Nil-leden in het Schouwburgbestuur zitting 

hadden. In dit op zijn zachtst gezegd ambigue voorspel problematiseert hij de kritische geest van 

Nil, al noemt hij het genootschap niet bij naam. Dat Momus, de personificatie van de ongegronde 

kritiek, een directe toespeling op Nil of wellicht op Pels was, blijkt uit meerdere passages. Zo 

wordt Momus herhaaldelijk neergezet als bespotter en criticaster. Momus ontkent dit niet, maar 

omkléédt hét mét één rédén: ‘Daar ik, wannéér ik spot, maar spot om ’t volk té léérén’. In dé 

viérdé scèné vérkondigt Momus nu zélf ‘één van dié baazén’ van dé Schouwburg té zijn. 

Daarnaast verwijst het personagé Cupido naar drama’s dié Momus zou hébbén vérgaard én dié 

nota béné ‘tot last van staat én kérk’ zoudén zijn, mét andéré woordén dié staat én kérk zoudén 

lasteren.438 Het genootschap had in zijn beginjaren inderdaad veel toneelspelen vervaardigd en 

bijeengebracht, en Pels was de vertaler van het politiek gevoelige zinnespel Tieranny van 

Eigenbaat.439 

                                                             
434 Zo uit de wijze tante Sofia in de komedie Spookend weeuwtje zich zéér kritisch ovér ‘één Franschén 
géést’ waarvan thans iédéréén bézétén is. Nil, Spookend weeuwtje, 1670, 22. 
435 Antonides, Marsyas, 1676. Over Antonides en zijn werk Marsyas, zie Minderaa ‘Antonidés’ satiré’, 1965. 
Ovér Antonidés’ vértrék bij Nil, zié, Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 5-6 en de levensbeschrijvingen in 
de tweede en de derde druk van Van der Goes, Gedichten, 1705 en Van der Goes, Gedichten, 1714. 
436 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [340]. 
437 Minderaa ‘Antonidés’ satiré’, 1965, 241, 251. 
438 Pluimér, ‘Voorspél’, 1692, 204. 
439 Voor dit zinnéspél én dé politiéké implicatiés zié hét artikél van Van dér Havén, Holzhéy, ‘Tiéranny’, 
2007. 
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Afb. 5  Portret van Johannes Antonides van der Goes, een van de negen oprichters van 

Nil Volentibus Arduum. Al in de zomer van 1671 verliet hij het genoot schap,  

waarschijnlijk uit onenigheid met Andries Pels.  Later publiceerde hij het hekeldicht 

Marsyas  over Nil Volentibus Arduum ( UBG:  17 N 153).  
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Over de ideeën van het genootschap zijn de goddelijke personages in principe wel te spreken. 

Minerva openbaart immers een reeks Schouwburgwetten die veel overeenkomst vertonen met 

de toneelwetten van Nil, wat de hekeling van het genootschap enigszins afzwakt. Zo dienen 

komische personages uit treurspelen te worden geweerd. Bovendien stemt Momus rap in met de 

regels die Minerva verkondigt. Minerva vat hier in feite de Schouwburgnotitie uit 1677 in verzen 

samen.440 In deze tekst hadden de nieuwe Schouwburgregenten en de magistraat de functie van 

toneelopvoeringen vastgelegd en hadden ze bepaald dat er geen politieke en religieuze stof op 

de planken mocht komen, evenmin als onzedelijke, kwetsende of zwartmakende inhoud. 

Diezelfde ideeën verwerkte Pels in zijn toneeltraktaat Gebruik én misbruik. Dat anderen hem of 

het hele genootschap in het personage van Momus herkenden, blijkt uit het voor- en naspel dat 

Nil in 1679 aan de komedie Gierige Geeraardt toevoegde.441 In dit korte toneelstuk verweert Nil 

zich tegen zijn critici. Het voorwoord vermeldt expliciet dat het genootschap zijn pijlen zelf niet 

op werkelijk bestaande personen richt en dat Pluimers personage Momus evenmin naar een 

concreet persoon zou verwijzen. Kennelijk achtte Nil het noodzakelijk om het gerucht van 

Pluimers aanval als onzin af te doen, hoogstwaarschijnlijk omdat Pluimer vanaf 1679 zelf deel 

uitmaakte van het Schouwburgbestuur en men vanaf dat moment als eenheid naar buiten wilde 

treden.442 

In 1679 verscheen het anonieme vertaalde toneelstukje De Spookende Weeuwtjes. Hierin 

wordt kritiek geleverd op zowel een eerste vertaling van Andries Peys, Nacht-spookende joffer 

(1670), als op de concurrerende vertaling Spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus 

Arduum. In het toneelstuk verdedigen Angelique en Jakoba voor Thalia en Apol de vertaling 

waaruit ze afkomstig zijn. Van Apol willen ze weten welk weeuwtje, met andere woorden welke 

vérsié, bétér is. Apol hééft véél aan té mérkén op dé onvérstaanbaarhéid van Péys’ Nacht-

spookende joffer. Maar ook Nils Spookend weeuwtje krijgt ervan langs: het taalgebruik is eerder 

Amsterdams dan Haags, waar de komedies gesitueerd zijn. Flip – de angstige knecht uit Nils 

tegenvertaling – verschijnt plotseling hardop schimpend op de berg Parnassus naast Apol, maar 

die gooit hem er snel weer van af vanwege diens onbeschoftheid. Uiteindelijk voldoet geen van 

beide stukken, aldus Apol. 

De auteur van dit toneelstukje heeft beide toneelteksten gebruikt voor zijn kritisch werk. Zo 

laat hij de personages meerdere keren zichelf of hun tegenstander citeren. Niets wijst erop dat 

deze berijmde kritiek daadwerkelijk is opgevoerd. In de opdracht bij dit korte toneelstuk wordt 

ook betwijfeld dat dit gaat gebeuren.443 De anonieme auteur spreekt in de preliminaire werken 

zijn ongenoegen uit over de kritische geschriften van het genootschap van zeven jaar eerder en 

over het beleid van het zittende Schouwburgbestuur, waarvan Nil inmiddels deel uitmaakte.444 

                                                             
440 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598. 
441 Nil, Voor- én naspél, 1679. 
442 Wybrands, Het Amsterdamsche toneel, 1873, 230. 
443[s.n.] De spookende weeuwtjes, 1679, A3r. 
444[s.n.] De spookende weeuwtjes, 1679, A2r-3v. Wellicht is dit stuk ontstaan n.a.v. de opvoeringen van Nils 
versie vanaf augustus 1678. Het is mogelijk dat dit toneelstuk afkomstig is uit de kring van Antonides, 
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Dat is in zoverre bijzonder als dat het genootschap toen al enkele jaren geen nieuwe 

tegenvertaling meer had gepubliceerd. Nils reactie op dit toneelstukje krijgt nog hetzelfde jaar 

vorm in het hierboven genoemde voor- en naspel. 

3.1.3.4 Positieve geluiden 

Ondanks of misschien wel dankzij alle felle uithalen wist het genootschap binnen enkele jaren 

een vaste plaats in de Amsterdamse toneelwereld te veroveren. Rond 1676 had het zich in 

Amsterdam tot geaccepteerde toneelinstantie ontwikkeld, waar geen toneelschrijver omheen 

kon. De sluiting van de Schouwburg in 1672 en de contacten van het genootschap met het 

stadsbestuur hebben hier zeker aan bijgedragen.445 Echter, de institutionalisering van het 

genootschap is in de eerste plaats te danken aan de inspanningen van de leden op poëticaal 

gebied: de talrijke toneelpublicaties uit de eerste jaren en de onmiskenbare positionering binnen 

de Amsterdamse toneelwereld. Schoven er in de beginjaren nog slechts incidenteel bezoekers 

aan bij de vergaderingen, rond 1675 veranderde dat. Vanaf die tijd waren er opvallend vaak 

gasten bij de zittingen aanwezig, onder wie stadsbestuurders als secretaris Dirk Geelvink (1656-

1684), zoon van burgemeester Kornelis Geelvinck (1621-1689), en voormalig schepen Pieter de 

Graeff (1638-1707).446 Secretaris Joan van Vlooswyck schoof zelfs twee keer aan: de eerste keer 

in 1673 en vijf jaar later opnieuw.447 Op 15 oktober 1675 was de toen zesentwintigjarige 

chirurgijn en dichter Govert Bidloo (1649-1713) bij een zitting van Nil te gast. Tien jaar later 

schreef hij een scherpe satire over het genootschap in de vorm van een zinnespel met de titel 

Muitery en nederlaag van Midas, Koning Onverstand of comma, punct, parenthesis, dat werd 

opgevoerd in 1685 en gedrukt in 1723.448 Hierin hekelde hij de leden van het genootschap uit de 

jaren tachtig.449 Naast leden van het stadsbestuur en collega-dichters kwam soms ook familie 

een kijkje nemen. Zo bezocht Joan Blaeu (1650-1712), directeur van de beroemde drukkerij-

uitgeverij op de Bloemgracht en broer van Nil-lid Willem Blaeu, het gezelschap in 1676.450 In 

1679 nam de broer van de toen inmiddels overleden Anthonius van Koppenol aan een 

vergadering deel.451 Deze toeloop van gasten veroorzaakte een stijging van het aantal verzoeken 

om lidmaatschap. In 1676 werd om deze reden de toetreding vergemakkelijkt: alle kandidaten 

die door hun reputatie en geleerdheid het aanzien van het genootschap konden vergroten, 

zouden voortaan worden toegelaten.452 Andere tekenen waaruit blijkt dat Nil zich een naam had 

verworven, waren aan het genootschap gerichte cadeaus, de bemachtiging van 

(samenwerkings)opdrachten en het feit dat andere auteurs hun werk graag door het Nil lieten 

                                                                                                                                                                                              
omdat er aan de Griekse god Marsyas wordt gerefereerd – één toéspéling op Antonidés’ gelijknamige 
gedicht uit 1676, waarin hij het genootschap hekelt en Pels als Marsyas afschildert. Zie § 3.1.3.4. 
445 Voor meer informatie zie § 1.2.2.3 en 3.4. 
446 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [371], [430]. 
447 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [166], [434]. 
448 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [308]; Bidloo, De muitery, 1723. 
449 Worp, Sterck, Schouwburg, 1920, 141. 
450 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [324]. 
451 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [491]. 
452 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [357]. 
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keuren. Zo legde de Amsterdamse regent en (toneel)dichter Joan Six in 1676 op de gelijknamige 

buitenplaats zijn gedicht De Muiderberg aan het genootschap voor.453 Drie jaar later vereerde 

glasgraveur en dichter Willem Jacobosz. Heemskerck (1613-1692) Nil mét één ‘gésnédén glas, 

daar den titel Van Nil Volentibus Arduum op staat’ én één gédicht. Hét génootschap zond hém als 

dank het eigen verzameld werk toe.454 

De reputatie van kundige en vaardige auteurs die de leden genoten , zorgde ervoor dat het 

genootschap steeds vaker verzoeken van buitenaf kreeg. Al in 1671 legde de remonstrantse 

predikant en latere Hooft-, Vondel- en De Ruyterbiograaf Gerard Brandt (1626-1685) het 

genootschap voor om een grammatica van het Nederlands te schrijven en zodoende voort te 

bouwen op de studies van Hooft. Toen het genootschap dit voorstel inwilligde, kreeg het enkele 

maanden later van Aarnout Hooft een uitgave van de verzamelde werken van diens vader P.C. 

Hooft toegezonden.455 In 1677 werd er op verzoek van burgemeester Johannes Hudde besloten 

een satire van Juvenalis te vertalen.456 Andries Pels schreef zijn toneeltraktaat Gebruik én 

misbruik op rekest van het Amsterdamse stadsbestuur.457 Voorts verlangde de jonge arts en 

toneeldichter Pieter Bernagie Nils oordeel over een door hem geschreven toneelstuk.458 Ook 

onder boekverkopers en uitgevers was er vraag naar werk van het genootschap. Zo klopte 

Willem van Beaumont (?-1681), ‘boékverkoper’ van onder andere Vondels emblematische werk 

Vorstelijke Warande der Dieren (1617), in 1675 en 1677 herhaaldelijk bij het genootschap aan 

om dit werk, terwijl Vondel nog lééfdé, door hét génootschap té latén ‘vérbétérén’.459 De 

Brusselse uitgever Frans Foppens nodigde het genootschap uit om de Nederlandse vertaling te 

verzorgen bij een uitgave van Otto van Veens Emblemata Horatiana.460  

In december 1677, toen het stadsbestuur besloot de Schouwburg te heropenen, benoemden 

de burgemeesters drie leden van Nil Volentibus Arduum tot Schouwburgregenten, namelijk 

Bouwmeester, Meyer en Pels. De waardigheid van het genootschap was toen zodanig opgekrikt 

dat de stedelijke overheid het kennelijk wenselijk achtte het genootschap een prominente en 

invloedrijke plaats te gunnen binnen de Amsterdamse toneelwereld. Daarbij zal hebben 

geholpen dat de liberale Spinozavriend Johannes Hudde in 1677 een van de zittende 

burgemeesters was.461 

                                                             
453 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [320]. 
454 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [500]. 
455 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [73], [102]. 
456 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407]. 
457 Zié bijvoorbééld Péls’ béschrijving van dé théatérsluiting én héropéning. Dé burgérmééstérén zoudén 
de sluiting in 1672 hebben besloten vanwege het politiek hachelijke repertoire van de Schouwburg en de 
politiéké situatié. Aan dé héropéning stéldén zé stréngé wéttén: ‘mét véél vérbét'ring in dé wéttén, / Om 
op de zéden, om op kunst, én taal te létten, / En niet op 't géld; om schémp, én ontucht eeuwig van /  
't Hérvórmde Schouwtoonéél té doémén in dé ban’. Nu hééft Péls ‘van hoogér’hand dé liévé last ontfangén’ 
de strenge Schouwburgwetten op rijm te zetten en bekend te maken. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Gebruik, 1978, vs. 10, 927-932.  
458 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [497]. 
459 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [310], [317], [381]. 
460 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [277], [279], [282]-[302]. 
461 Wagenaar, Amsterdam, stk. 3, 1767, 304. 
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3.1.3.5 Doctorenstrijd 

In hetzelfde jaar 1677 barstte er in Amsterdam een felle pamflettenstrijd los, de zogenaamde 

doctorenstrijd, die een jaar zou duren.462 De aanleiding hiervoor was een medisch geschil tussen 

stadsvroedmeester Andries Boekelman aan de ene kant en gasthuisdokter Bonaventura van 

Dortmont aan de andere. Zij beschuldigden elkaar van incompetentie. De ruzie was ontstaan na 

de zeer moeizame bevalling van een jonge vrouw. In totaal werden er een kleine vijftig 

pamfletten aan de kwestie gewijd. Acht daarvan waren van de hand van Boekelman of Van 

Dortmont zelf, maar de overgrote meerderheid verscheen anoniem.463 In het achtste pamflet uit 

deze reeks, gepubliceerd onder de titel Horrel in de wacht, vinden we in deze polemiek de eerste 

verwijzing naar het genootschap.464 Bouwmeester, Pels, Dop en Meyer werden enigszins 

verbloemd, maar nochtans op de man af bespot. Kort daarna werden hun namen in de strijd 

voluit gebruikt.465 De anti-cartesiaan en arts Jan Baptist van Lamsweerde dacht het genootschap 

als actief deelnemer in de doctorenstrijd te hebben geïdentificeerd en schreef een reactie op Nils 

vermeende aanval met de titel Geluckwenschingh den Leden van de vergaderingh, bekendt door 

den zinspreuck Nil volentibus arduum […].466 Daarin parodieerde hij de vorm van voorwoorden 

en opdrachten bij toneelteksten van het genootschap en laakte hij inhoudelijk de volgens hem 

gebrekkige spelling van Pels, de gevaarlijke filosofische opvattingen van Bouwmeester en de 

fouten in de lexicologie van Meyer. Echter, Van Lamsweerdes aantijgingen waren onterecht: het 

genootschap had zich geenszins in de discussie gemengd.467 Toch volgden er meer pamfletten 

waarin de leden van het genootschap van allerlei zaken werden beschuldigd, waaronder 

atheïsme en contacten met Adriaan Koerbagh en met de toen onbekende schrijvers van de twee 

verboden werken De philosophie d'uytleghster der H. Schrifture (Meyer) en Tractatus theologico-

politicus (Spinoza).468 Zo verscheen er een pamflet in het Frans met de titel Sentiments d’un 

voyageur, sur plusieurs Libelles de ce temps waarin uitvoerig wordt ingegaan op de doctorenstrijd 

en Nil. De schrijver van dit paskwil verkeerde in de veronderstelling dat er twee Nilgroepen in 

Amsterdam opereerden – ondér dézélfdé naam. Dé éné groép béstond uit éérzamé ‘géns d’Esprit 

& dé mérité’ dié zich haddén toégélégd op studié, ontwikkéling van hét Nédérlands én 

verbetering van de dichtkunst. De andere groep had zijn leden daarentegen uit goddeloze leden 

gérékrutéérd: ‘Esprits Bizarrés, Prophanés, Athéés, pour né pas diré Diaboliqués’. Zij géloofdén 

niet in de heilige drie-eenheid en in de Bijbel als woord Gods. Bovendien gaven ze uitermate 

gévaarlijké boékén uit. Als voorbééldén noémt dé anoniémé autéur Spinoza’s Tractatus 

Theologico Politicus en Lodewijk Meyers Philosophia S. Scripturae Interpres. De schrijver van dit 

                                                             
462 Ovér dé doctorénstrijd én dé daaruit voortvloéiéndé pamfléttén zié Pééréboom, ‘Lijsjé Jans’, 1993. 
463 Pééréboom, ‘Lijsjé Jans’, 1993, 95. Voor een uitvoerige samenvatting, zie Kooijmans, De 
doodskunstenaar, 2004, 105-118; voor de betrekking van Nil bij die pamflettenstrijd zie: 135-143. 
464 [s.n.] Horrel, 1677, voornamelijk 6-9. 
465 Van Lamsweerde, Geluckwenschingh, 1677, 3. 
466 Over Van Lamsweerde zie het NNBW, dl. 8, col. 1007. 
467 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [406]. 
468 Zie bijvooorbeeld [s.n.] De koeckoecx-zangh [1677], 5. In dit pamflet worden allerlei kwalijke dingen 
beweerd over het genootschap en het persoonlijke leven van de leden. 
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pamflet, die aangeeft beide werken te hebben gelezen, weet wel zeker dat het verderfelijke 

boeken zijn die grote onrust kunnen voortbrengen.469 

Kooijmans wijst in zijn studie over de Amsterdamse anatoom Frederik Ruysch, die kant van 

Boekelman had gekozen, op overeenkomsten met Nil: 

Zoals Frederik Ruysch het anatomisch theater gebruikte om nieuwe inzichten te verbreiden, zo 
zagen Lodewijk Meijer en de zijnen de schouwburg als een podium om ideeën over te brengen. Wat 
ze te berde brachten verschilde in reikwijdte, maar had als gemeenschappelijk kenmerk dat het 
éigén inzicht hét uitgangspunt was. […] Zé géloofdén niét méér dat dé ‘oudén’ de wijsheid in pacht 
haddén géhad. […] Zowél Ruysch als dé autéurs van Nil Voléntibus Arduum hielden zich daarbij 
nadrukkelijk bezig met de manier waarop hun inzichten het beste konden worden 
gepresenteerd.470 

Evenals Meyer en Bouwmeester dat in de theologie en filosofie deden, verzette de anatoom zich 

tegen de klakkeloze overname van vooroordelen.471 Dié ‘éigénwijshéid’ bracht Van Lamswéérdé 

tegen zowel Ruysch als het genootschap op. De leden van Nil hadden zich vijf jaar eerder immers 

als polemisten geprofileerd en meerdere leden bezaten een medische achtergrond. Dat moet tot 

de tot de veronderstelling hebben geleid dat het genootschap Boekelman en Ruysch in deze 

medische pamflettenstrijd ondersteunde. Ofwel speelde een ander feit een rol: de elf jaar eerder 

overleden zus van Nil-lid Blaeu, Maria Elisabeth Blaeu (1643-1666), was met gasthuisdokter Van 

Dortmont getrouwd geweest.472 Mogelijk leidde deze familieband tot de veronderstelling dat Nil 

vast zijn mening in dit conflict wilde verkondigen, al behoorde Van Dortmont juist tot het andere 

kamp. Hoe dan ook, het genootschap reageerde tijdens een Nilbijeenkomst enigszins 

vérbouwéréérd op dé paskwillén ‘waarby dé héérén kunstgénootén in haar éér én réputatié 

wordén géraakt’.473 Toch wérd béslotén allé aantijgingén én lastérpraat ‘stilzwygéndé té 

passéérén én niét té antwoordén’. In élk géval één lid was het hier niet helemaal mee eens en 

besloot op eigen houtje actie tegen de laster te ondernemen: nog in hetzelfde jaar klaagde Nil-lid 

en voormalig schepen Willem Blaeu de arts Van Lamsweerde aan, wat resulteerde in een 

beslaglegging op het pamflet Geluckwenschingh.474 Ook Horrel in de wacht mocht op last van de 

schout niet meer worden verkocht. Dat hier niet als groep tegen de persoonlijk bedoelde 

aantijgingen werd opgetreden, is een koersverandering ten opzichte van de beginjaren, toen het 

genootschap zijn positie juist met behulp van een gezamenlijke pennenstrijd probeerde te 

veroveren. Destijds was het de leden echter om een plaats in het literaire circuit te doen terwijl 

het genootschap in 1677 niet bij de doctorenstrijd betrokken wilde worden. 

                                                             
469 [s.n.] Sentiments [1677], 5-7. Zie ook A. Eeltjes, De Librye, 1887, 69. 
470 Kooijmans, De doodskunstenaar, 2004, 137-138. 
471 Kooijmans, De doodskunstenaar, 2004, 139. 
472 Elias, De Vroedschap, dl. 1, 1903, 473. 
473 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [406]. 
474 Pééréboom, ‘Lijsjé Jans’, 1993, 96. 
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3.2 Werkwijze 

Nadat ik de oprichtingsgeschiedenis, de strategie van Nil en de contemporaine reacties op het 

genootschap heb behandeld, en vóór onze blik te richten op daadwerkelijke producten ervan, 

staat in het tweede deel van dit hoofdstuk het operationele niveau centraal: hoe functioneerden 

dé vérgadéringén, dééd Nil aan één voorlopér van ‘kwalitéitsbéwaking’ én op wélké méthode 

viel in dat geval de keus? 

3.2.1 Organisatie en vergaderingen 

3.2.1.1 Vergaderlocaties 

Elke vergadering die het genootschap belegde, leverde notulen op. Getuige het achttiende-

eeuwse afschrift van die vergaderstukken heeft het kunstgenootschap twee periodes van 

bestaan gekend. De eerste periode liep van de oprichting in 1669 tot begin 1680. Toen werden 

de notulen gestaakt, waarschijnlijk omdat Meyer, Bouwmeester en Pels eind jaren zeventig 

enigszins overbelast waren geraakt, nadat ze in 1678 Schouwburgregent waren geworden en 

hun handen vol hadden aan hun nieuwe functie.475 De periode tot 1680 is het best 

gedocumenteerd: de vergaderstukken lopen zonder onderbreking door. De tweede periode 

begint met de heroprichting van het genootschap in augustus 1682. Wanneer het genootschap 

zijn activiteiten voorgoed beëindigde, is aan de hand van de notulen niet te achterhalen. Deze 

lopen – met een enkele onderbreking – tot eind 1687 door. Uit andere bronnen kunnen we 

echter opmaken dat het genootschap op dat moment niet ophield te bestaan. 

Uit de notulen blijkt dat de perioden waarin alle leden samen aan één project werkten, het 

meest gestructureerd en het productiefst waren. In tijden van meer individuele gerichtheid zien 

we dat er minder vergaderingen plaatsvonden en dat leden de afspraken omtrent hun 

opdrachten minder secuur nakwamen, wat op een verminderd engagement duidt.476 De 

bijeenkomsten speeldén zich tot én mét 5 méi 1676 ‘eens ter weeke, en dat op Dinsdagh 

beginnende des avonts ten 5 en eindigende ten 8 uuren’477 op hét Singél af in dé hérbérg ‘Stil 

Malta, in dé voorzaal aan dé straat’. Dit was ongévéér tér hoogté van hét huidigé P.C. Hoofthuis 

(UvA).478 

 

                                                             
475 Uit Nil, Dongelmans, Documenten, 1982 blijkt dat de vergaderingen in de jaren 1679 en 1680 vaak niet 
doorgingen en overeengekomen stukken te laat of niet werden ingeleverd. 
476 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
477 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [0], [813]. 
478 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [813]. Van Eéghén hééft gévondén dat ‘dé hérbérg vroégér hét 
14dé huis bézuidén dé Torénstéég’ was én naast één hérbérg als lokaliteit voor vergaderingen fungeerde. 
Van Eéghén, ‘Dé hérbérg’, 1967. 
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Afb. 6 Het Singel in de negentiende eeuw. In het pand rechts van het gebouw met steigers bevond zich de herberg Stil Malta 

waar het genootschap in de beginjaren wekelijks bijeenkwam. Thans staat hier het P.C. Hoofthuis.  ( SAA ,  afb. 

010003001271). 
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Na deze datum werden de vergaderingen in het huis van de classicistische schilder Gerard de 

Lairesse op de Nieuwmarkt gehouden.479 Na de heroprichting in 1682 vergaderde men enkele 

maanden bij Albert Magnus, uitgever en boekverkoper op de Nieuwendijk in de buurt van de 

Dam, waarna dé bijéénkomstén zich naar ‘dé Zwaan’ vérplaatstén, wat waarschijnlijk één 

herberg was. In 1687 keerde men ten slotte terug naar herberg Stil Malta, de plek waar men in 

1669 was begonnen.480 

3.2.1.2 Statuten 

In gemeenschappelijke vrijetijdsbesteding school volgens de leden een zeker gevaar, namelijk 

een te grote mate van gezelligheid die in losbandigheid zou kunnen ontaarden. De leden van het 

genootschap waren er dan ook op bedacht hun voorgenomen taken hoog in het vaandel te 

houden.481 Er werden richtlijnen opgesteld die de gang van zaken tijdens de wekelijkse zittingen 

regelden. Deze kaders moesten voorkomen dat het genootschap zijn missie uit het oog zou 

verliezen en dat gezelligheid de drijfveer van de bijeenkomsten zou worden. De gedragsregels, 

die in de loop der tijden werden uitgebreid en aangepast, kwamen terecht in de notulen en 

werden – enigszins ingekort – ondér hét kopjé ‘Wéttén’ opgénomén aan hét bégin van het 

manuscript van de toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys (zie afb. 7 en 8). 

Volgéns dé régléméntén warén afléidingén als ‘spél én wédding’ [gokkén] vérbodén; 

hétzélfdé gold voor ‘toébak drinkén’ [rokén].482 Alle leden hadden dezelfde rechten en plichten. 

Besluiten werden bij meerderheid van stemmen genomen. Als het aantal voor- en 

tegenstemmen even groot was, telde de stem van de voorzitter (president) dubbel.483 

Het voorzitterschap en het ambt van notulist (scriba) zouden volgens de reglementen om de 

twee weken rouleren.484 Na twee weken diende de scriba de daaropvolgende twee weken als 

voorzitter op te treden, terwijl een ander lid de notulen verzorgde. Een ledenlijst met vaste 

volgorde en voorzien van ledennummers waarborgde een evenredige verdeling van de taken. 

Die volgorde had men in de eerste zitting per loting vastgelegd.485 Blijkens de overgeleverde 

documenten waren de bijeenkomsten in organisatorisch opzicht egalitair van aard. 

                                                             
479 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [357], [803]. Over De Lairesse en zijn relatie met Nil Volentibus 
Arduum zié Snoép, ‘Gérard Lairéssé’, 1970; Dé Vriés, ‘Dé poëtisché géést’, 2004. 
480 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [357], [803]. 
481 Door ‘té grootén ontlastingé [ontspanning] té véél ontslagén té wérdén [zich té véél té onttrekken aan 
de plichten].’, zié Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. 
482 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 30; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [817]. 
483 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [819]. 
484 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29. Hier zien we een duidelijk verschil met de 
rederijkerskamers, waar een prins, deken of keizer aangesteld was die het bestuur van de kamer voorzat. 
Van Dixhoorn, Lustige geesten, 2009, 65-66. 
485 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [INLEIDING], 29; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 19-20. 
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Afb. 7 en 8  Anders dan de druk van Naauwkeurig onderwys  uit 1756 begint Nils zeventiende -eeuwse Onderwys-handschrift met een 

hoofdstuk over o.a. de gedragsregels (‘wetten’) en een overzicht van de oprichtingsleden.  ( UBL :  LTK  1134).  
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Ondanks de duidelijke richtlijnen en voornemens omtrent de organisatie schommelde de 

roulatie van de ambten – voorzitter en notulist – in de eerste weken tussen een en vier 

zittingen.486 Pas drie maanden na de oprichting blijkt er overwegend een termijn van twee 

weken per ambt te zijn aangehouden.487 Uit de statuten en notulen is niet op te maken of 

Lodewijk Meyer of Andries Pels een leidende rol aannamen of een andere status hadden dan de 

overige leden.488 Niettemin laat zich een opvallend grote betrokkenheid van Bouwmeester en 

vooral van Meyer afleiden uit het feit dat beiden opmerkelijk vaak als voorzitter of notulist 

insprongén wannéér hun colléga’s vérhindérd warén.489 

De présidént zat dé vérgadéringén voor én zag érop toé dat allés ‘mét ordé’ toéging.490 De 

scriba diende behalve te notuleren ook geldstraffen te innen, al werd voor het beheer van de kas 

in de tweede helft van de jaren zeventig tijdelijk een kashouder aangesteld. Die oefende het 

ambt drie maanden achtereen uit en droeg het dan volgens de door de ledenlijst geregelde 

volgorde aan een medelid over.491 Kwam iemand de regels niet na, dan moest hij een boete 

betalen. In het geval van onvoorziene omstandigheden en problemen stelden de leden nieuwe 

geboden en boetes in om de voortgang en het goede verloop van de zittingen te kunnen 

handhaven.492 Voor iedere overtreding werd een zeker bedrag vastgesteld.493 Zo dienden 

laatkomers met een vertraging van minder dan een half uur drie stuivers te betalen, spijbelaars 

twaalf, en iemand die een deadline niet nakwam eveneens twaalf stuivers. Opmerkelijk hoog 

was de boete voor het onaangekondigd meenemen van bezoek: drie gulden en drie stuivers.494 

Deze regel werd ingesteld op 21 februari 1673, nadat ‘dé hr. Johannés Niéupoort, réntmééstér 

généraal dér graaflyké doméynén’ één wéék éérdér kénnélijk zondér aanmélding mét één lid van 

het gezelschap was meegekomen.495 Dit waren hoge bedragen als we voor ogen houden dat het 

gemiddelde inkomen van een ambachtsman 300 gulden per jaar bedroeg, dat wil zeggen 

ongeveer twintig stuivers per dag.496 De hoogte van de boetes werd met de heroprichting in 

1682 enigszins aangepast, maar de regelingen bleven in grote lijnen gehandhaafd.497 

                                                             
486 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [1]-[16]. 
487 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [17] en volgende. 
488 Zo worden beiden bijvoorbeeld door Van de Louw als leden met een bijzondere status aangeduid. Van 
de Louw, Valeurs nationales [1979], 260. Ook volgens de nieuwe literatuurgeschiedenis was Meyer 
‘voorman’ én Péls de ‘woordvoérdér’ van hét génootschap. Portéman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 
2008, 694, 705. 
489 Zie voor Bouwmeester bijvoorbeeld Dongelmans, Documenten, [32], [33], [35]-[37], [59], [85]-[86] en 
voor Meyer bijvoorbeeld [41], [42], [53]-[55], [74], [76], [78]-[83], [94]. 
490 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [814]. 
491 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [365], [492]. 
492 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, bv. [8], [27], [28], [31]. 
493 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [813]-[819]. 
494 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [169], [818]. 
495 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [168]. 
496 Een stuiver was 0,05 gulden. Zandvliet, De 250 rijksten, 2006, XIII. 
497 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [560a]. 
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3.2.1.3 Auteurschap, motto en vignet 

Werken die in groepsverband werden vervaardigd, verschenen onder de lijfspreuk Nil 

Volentibus Arduum en doorgaans zonder vermelding van een individuele auteursnaam op de 

titelpagina.498 Het dichterlijke individu speelde, in ieder geval naar buiten toe, geen rol. Als een 

opdracht of voorwoord door een specifiek lid is ondertekend, duidt dat er niet per se op dat hij 

het leeuwendeel van die tekst ook zelf had geschreven. Zo blijkt de komedie Gelyke tweelingen 

een groepsproject te zijn geweest,499 waarbij allé lédén wérd gévraagd ‘schriftélyk in [té] 

lévérén, ’t géén zy noodig achtén tot één voorrédé of opdragté vandé Gélyké Twéélingén’.500 De 

opdracht is door Meyer en Pels geschreven, maar is uiteindelijk door Antonides ondertekend.501 

Dat Nil een ander auteursbegrip hanteerde dan wij tegenwoordig blijkt ook uit de 

vergadernotulen van 1 maart 1678 waarin staat dat Lucas Watering voortaan bij de Schouwburg 

als dichter van de komedie Gelyke tweelingen moest optreden om de ophanden zijnde opvoering 

te begeleidén. Dé formuléring ‘Op dé Schouwburg zullén voortaan békénd staan als dichtérs’ is 

voor een hedendaagse lezer curieus, omdat Watering nog niet eens toegetreden was tot Nil, toen 

het genootschap de komedie had afgerond.502 Desalniettemin werd hij hier tot dichter 

gebombardeerd. Ook voor het waarschijnlijk tweede groepsproject, de komedie Gierige 

Geeraardt wérd tijdéns dié vérgadéring één ‘dichtér’ voor dé Schouwburgadministratie 

aangewezen, dat was Willem Blaeu. Kennelijk hanteerde de Schouwburg alleen individuen als 

auteurs en was het niet mogelijk om een heel genootschap hiervoor op te geven. De gewoonte 

om preliminaire teksten door één persoon te laten ondertekenen, lijkt in de loop der tijd te zijn 

afgezwakt: steeds vaker werd er met de naam van het genootschap ondertekend of volstond de 

aanduiding Nil op de titelpagina. 

De Agrippa-vertaling, die vlak voor de oprichting van het genootschap was vervaardigd, 

verscheen onder de naam Nil Volentibus Arduum met als vignet drie jonge mannen die een 

laurierboom, symbool voor succes, roem en onsterfelijkheid, trachten te bereiken die boven op 

een steile rots staat. Eén van hen heeft de top al bereikt. De tweede is halverwege en krijgt hulp 

van de eerste, die hem door toereiking van een lauriertak naar boven trekt. De laatste wil net 

aan de klim beginnen, maar kijkt nog wat schichtig om naar een blaffend hondje.503 

                                                             
498 Dé énigé uitzondéring is Péls’ Gebruik én misbruik (1681) dat op dé titélpagina ‘A. PÉLS’ vérméldt en 
daaronder het vignet en de naam van het genootschap, zie: Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 
1978, 38. 
499 Péls wérd vérzocht ‘zyn gédéélté dér Ménéchmi’ in té lévérén én allé stukkén vérvolgéns aan één 
eindredactie te onderwerpen op een boete van maar liefst vijftig stuivers. Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, [10]. 
500 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [13] en 344 nr. 48. 
501 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [13] en 344 nr. 48. 
502 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [437]. Watering trad pas in februari 1678 toe tot het genootschap. 
De komedie Gelyke tweelingen was daarentegen al in 1671 in druk verschenen. 
503 Zie Dongelmans voor een korte beschrijving en een overzicht van de vignetten, Nil, Dongelmans, 
Documenten, 1982, 391-408. 
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Afb. 9 en 10 Het eerste en het tweede vignet van Nil Volentibus Arduum ( UBL  1253 G 14 / privécollectie).  
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De drie jonge mannen stellen de verschillende fases van het kunstenaarschap voor. Meer in het 

bijzonder symboliseren ze de ontwikkelingsstadia in het creatieve ambacht. Kunst is een 

serieuze en vooral zware bezigheid, zoals de steile rots symboliseert. De beginnende kunstenaar 

aan de voet van de berg moet nog veel leren en heeft dus nog veel werk voor de boeg. De 

gevorderde kunstenaar is halverwege en kan al naar een stuk van de roem grijpen (de 

lauriertak), maar ook hij moet nog enige moeite doen om de top te bereiken. De gearriveerde en 

volleerde kunstenaar, of poeta doctus, plukt de vruchten van zijn inspanningen: roem. Het 

keffertje belichaamt de bijtende critici. Alleen de beginneling is er bang voor, want alleen hij kan 

door het hondje gebeten worden. De andere twee zijn voor het beest al ongenaakbaar. De 

zinspreuk van het genootschap – niets is moeilijk voor hen die willen, afgeleid van Horatius, 

Carmina 1,3, 37, waar té lézén is: ‘nil mortalibus arduum ést’ (niéts is moéilijk voor stérvélingén) 

– staat enigszins haaks op de boodschap van de gravure: deze beeldt wel degelijk grote 

inspanning langs een steile rots uit. De juiste lezing van het motto was dan ook dat niets 

bezwaarlijk en onmogelijk is voor degene die een doel voor ogen heeft en zich daar 

daadwerkelijk voor inzet.504 Dit was duidelijk een aansporing aan het adres van dichters en het 

bestuur van de Schouwburg: met meer inspanning en kunde zouden zij betere toneelstukken en 

een betere programmering kunnen bewerkstelligen. Het genootschap zelf beweerde echter dat 

de spreuk slechts een appel op de eigen leden was.505 

Die gravure werd tot 1672 gebruikt. Vanaf 1677 gebruikte Nil nog steeds hetzelfde motto, 

maar was het vignet licht gewijzigd, en wel met één hangende klimmer zonder hond in plaats 

van drie met hond. Dat die lijfspreuk en de afbeelding van de klimmer(s) in de volgende jaren 

voor alle publicaties van het genootschap werden gebruikt, lag niet zo voor de hand. In de 

constituerende zitting van eind november 1669 hadden Meyer en Antonides de opdracht 

gekregen één ‘spréuk’ té bédénkén voor dé wekelijkse bezigheden. Kennelijk wilden de leden 

een nieuw begin markeren met een ander motto dan dat uit de juist voltooide Agrippa-vertaling. 

Een week later, op 3 december 1669, werd de nieuwe naam bekendgemaakt, te weten Latet 

Utilitas (het nut is verborgén). Als afbéélding wérdén twéé ‘kuyffélaars’, één soort 

‘badmintonnérs’, gékozén.506 Er is in die tijd echter geen nieuwe gravure gemaakt en de 

toneelstukken bleven gewoon verschijnen onder de naam Nil Volentibus Arduum met het 

bijbehorende vignet met de rotsbeklimming. 

Een aantal leden van het genootschap dichtte en vertaalde niet alleen binnen het 

genootschap, maar was ook daarbuiten als auteur actief. De werken die zij op persoonlijke titel 

produceerden, zo besloot men tijdens een zitting in het voorjaar van 1671, zouden niet worden 

uitgégévén ‘mét hét géwooné mérktékén van Nil Voléntibus Arduum, maar [mét] dé spréuk én 

                                                             
504 Nil vertaaldé dit motto zélf als volgt: ‘zich niéts onmogélijk achténdé, wannéér zy maar dén wil hébbén’, 
zie het voorwoord van het genootschap bij de concurrerende vertaling: Nil, Gelyke tweelingen, 1670. 
Geciteerd uit Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242. 
505 Nil, Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 242. 
506 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]. Eind 1676 kwam het alternatieve motto weer ter sprake: Pels 
kréég toén opracht één ‘finaaltjé’ [vérsiéring, gravuré?] té latén makén ‘mét twéé kuifélborjéns én één 
kuifféltjé én dé spréuk Latét Utilitas’, [368]. 
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het merkteken van Latet Utilitas’.507 Het duurde echter nog vijf jaar voordat ér zo’n gravuré té 

laten maken.508 In dezelfde tijd kreeg de schilder Gerard Lairesse de opdracht een nieuw 

ontwerp voor een titelgravure van de rotsbeklimming aan te leveren en bestelde het 

génootschap één zégélring ‘mét dé woordén NIL VOLENTIBUS ARDUUM’.509 Ondanks 

bovengenoemd besluit werden het nieuwe motto en de gravuré mét dé ‘kuyffélaars’ in hét 

onmiddellijke vervolg niet gebruikt voor werken die buiten het groepsverband ontstonden. Zo 

vérschéén Péls’ Ars poetica-vertaling in 1677 onder de eigennaam van de auteur, zonder 

génootschapsvignét én zondér ‘kuyffélaars’. Pas in de achttiende eeuw verschenen er enkele 

toneelstukken met deze gravure en de nieuwe lijfspreuk, maar vaak in combinatie met de oude 

leus en de bergbeklimmer.510 

In de jaren 1684-1686 en in 1698 werd het nieuwe motto in licht gewijzigde vorm Latet 

Quoque Utilitas (ook het nut is verborgen) bij vijftien toneelstukken gebruikt, samen met een 

afbéélding van twéé ‘kuyffélaars’. Ténminsté één déél van dié tonéélstukkén is van dé hand van 

arts en classicistisch dichter Pieter Bernagie (1656-1699), die in 1679 een toneelstuk ter 

beoordeling aan het genootschap had voorgelegd.511 Dat hij voor zijn toneelwerk dit motto 

gebruikte, wordt gesuggereerd door zijn ondertekening van de opdracht bij zijn tragedie 

Arminius.512 Hierdoor wordt thans aangenomen dat hij de maker is van alle stukken onder dit 

motto. Als deze veronderstelling correct is, betekent dit dat Bernagie tussen zijn 29e en 31e 

levensjaar veertien toneelstukken publiceerde en in 1698 nog een vijftiende.513 

3.2.2 De onderzoeksmethode van Nil 

Tijdens de zittingen werden administratieve zaken afgehandeld, maar het belangrijkste 

onderdeel waren de wekelijkse voordrachten. Eén lid besprak een van tevoren uitgewerkt 

onderwerp of las voor uit zelfgeschreven of vertaald werk. De overige leden stelden kritische 

vragen en leverden commentaar. Voor de groepsprojecten gold dat de sprekers hun mondelinge 

verhandelingen vervolgens op schrift stelden en bij de komende zitting aan de scriba 

overhandigden.514 In de schriftelijke versie waren de kritische opmerkingen van de collega’s 

verwerkt. Het manuscript circuleerde daarna nog onder de leden en werd voorzien van 

commentaar en correcties, alvorens het werd gepubliceerd. Het productieproces was dus goed 

                                                             
507 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [63]. 
508 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [368]. 
509 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [369], [370]. 
510 Zie voor de publicatiegegevens de aanhang in Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 315-317. 
511 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [497], [499], [503]. 
512 Zie Bernagie, Arminius, 1686. 
513 Een andere mogelijkheid is dat het hierbij om stukken van verschillende toneelauteurs gaat, die in 
navolging van Nil of met medewerking van Nil classicistische toneelstukken produceerden. Niet alleen uit 
de naam en het vignet zou dit afgeleid kunnen worden, maar ook uit de streng gereguleerde toneelkunst 
die onder dit vignet verscheen en die uitermate classicistisch van aard was. Eveneens in die richting wijst 
de publicatie van het zinnespel De mode in 1698. Nil-lid Blaeu las in novémbér 1682 hét ‘éérsté Spél van 
dé Modé, door hém vértaald’. Nils vértaling is nooit ondér hét vignét van Nil vérschénén. Nil, Dongélmans, 
Documenten, 1982, [568]. 
514 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [814]. 
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gepland en blijkens de notulen werden de teksten tijdens interne redactierondes grondig 

bijgeschaafd. Over individuele (deel)projecten hadden de leden zelf de leiding. Input en kritiek 

kwam echter ook hierbij van alle leden en er lijkt alleen tot publicatie onder naam van het 

genootschap te zijn besloten als het merendeel van de leden achter het resultaat stond. 

Voordat de leden van het genootschap aan een gezamenlijk project begonnen, werd het 

nieuwe onderwerp nauwkeurig ontleed in de kleinste bestanddelen, die op hun beurt 

onderzocht werden. Dit gebeurde gedurende de zojuist omschreven voordrachten. Het 

analytische procédé van systematische ontleding van een onderwerp werd bij meerdere 

groépsprojéctén toégépast. Zo kréég Méyér in januari 1670 dé opdracht ‘té handélén van dé 

natuur én éygénschap van ’t tonéélspél’.515 In mei 1671 werd hém gévraagd ‘één ontwérp’ voor 

te leggen dat als basis moest dienen voor de beschrijving van de Nederduitsche grammatica.516 In 

januari 1673 krégén Bouwmééstér, Van Koppénol én Méyér dé opdracht één ‘tafél van dé 

Algemeene Rederyk- of Wélspréékkunst’ té vérvaardigen.517 Het enige overgeleverde voorbeeld 

dat de voorbereidende en systematiserende stappen van het scheppende proces illustreert, is 

bewaard gebleven in het handschrift van de poëtica Naauwkeurig onderwys. Voorafgaand aan 

het gedeelte over de toneelpoëtica vinden we hierin de tafel Vande Natuur en Eigenschappen des 

Tooneelspels, één gésystématiséérdé wéérgavé van dé algéméné kénmérkén (‘éigénschappén’) 

die aan het dramatische genre werden toegekend. 

De boomstructuur geeft de onderlinge samenhang en de hiërarchie van de afzonderlijke 

elementen weer. De nauwgezette ontleding van de toneelpoëtica in kleine segmenten was niet 

alleen een instrument bij de analyse van dit literair-theoretische model, maar beschrijft ook zeer 

nauwkeurig de structuur van de tekstuele poëtica als het gaat om de kenmerken van alle soorten 

toneel. Concreet betreft het hier de hoofdstukken 7 (Vande Nuttigheid, en’t vermaak der 

Tooneelspeelen) tot en met 26 (Van het Tooneel enz.). Deze analytische benadering staaft de hang 

van het genootschap naar een systematische en methodologische werkwijze. 

Iets soortgelijks lijkt te zijn nagestreefd bij de niet overgeleverde Nederduitsche grammatica, 

waarvan we slechts de titels en de volgorde van de voordrachten weten.518 Deze titels en de 

volgorde komen opvallend overeen met de hoofdstukken van Meyers Italiaansche spraakkonst 

uit 1672.519 Hét is aannémélijk dat dé vérhandélingén ovér ‘natuur én éygénschap’ van hét 

Nederlands en over de retorica op vergelijkbare wijze waren gestructureerd als het 

toneelgedeelte in de poëtica.520 

 

                                                             
515 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [10], [13]. Zie ook Van de Louw, Valeurs nationales, [1979], 306. 
516 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [75], [77]. 
517 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [165]. 
518 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [705]-[773]. 
519 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 64-65,  Meyer, Italiaansche spraakkonst, 1672. 
520 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [74], [165]. 
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Afb. 11  Dit boomdiagram uit  het handschrift  Onderwys  structureerde het 

onderzoek naar de toneeltheorie en bepaalde de opbouw van Nils poëtica. Voordat 

Nil aan zijn Naauwkeurig onderwys  begon, stelde het eerst dit schema op om de 

materie in kleine behapbare elementen te ontleden  (UBL :  LTK 1134).  
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Nil lijkt deze vorm van ontleding niet toevallig te hebben gekozen. Er zijn overeenkomsten aan 

té wijzén mét Déscartés’ méthodologisché éisén uit zijn Discours de la méthode (1637). Uiteraard 

is de schematische weergave van complexe onderwerpen al veel ouder; ze heeft haar wortels in 

de oudheid. In hét Nédérlandsé taalgébiéd kunnén wé dénkén aan dé schéma’s bij hét trivium 

(drie delen uit 1584, 1585 en 1587) van rederijkerskamer De Eglantier. In dézé schéma’s zijn 

onder andere de dialectica en retorica ontleed.521 Dé schéma’s warén vooral géricht op dé 

mnemotechniek, dat wil zeggen het onthouden van complexe onderwerpen, die doorgaans door 

anderen waren uitgewerkt.522 Dit tabellarisch uitbeelden van bestaande kennis was in Europa 

gangbaar. Zo wérdén dé rétorica van Cicéro én Aristotélés’ filosofié door dé zéstiéndé-eeuwers 

Orazio Toscanella en Giason Denores in boomdiagrammen gepresenteerd. Door de complexe 

materie in kleine onderdelen te ontleden en visueel te ordenen konden de diagrammen als 

geheugensteun functioneren, waardoor de inhoud eenvoudiger uit het hoofd kon worden 

geleerd en kon worden gereproduceerd. De oudere boomdiagrammen hadden dus een 

didactische, op het leerproces gerichte functie en waren bedoeld voor gebruikers, zoals 

leerlingen. 

Bij het schema van Meyer is iets anders aan de hand: het weerspiegelde de uiteenzettings- of 

onderzoeksmethode en had dus de functie van een uiteenzettingsschema.523 Het memoriseren 

van de inhoud was hier hooguit secundair. Centraal stond de toegang tot het te bestuderen en 

analyseren domein – de toneelkunst, de grammatica, de logica. Meyer, die goed thuis was in de 

cartesiaanse methode, stelde zelf het schema op om vat te krijgen op het veelbesproken 

onderwerp, zodat de leden van het genootschap het vervolgens systematisch en volledig konden 

onderzoeken en later op logische en overtuigende wijze konden beschrijven. Zoals Descartes 

ervan uitging dat er over elke zaak slechts één waarheid bestaat, en dat iemand die deze 

waarheid kent alles over de zaak weet, meenden de leden van Nil dat er vanuit het gezonde 

verstand en de toneelpraktijk universeel geldende toneelregels geabstraheerd konden 

worden.524 Degene die die regels kende, zou automatisch herkennen welk (deel van een) 

toneelstuk correct was en dientengevolge effectief was bij het publiek. Zoals Descartes vier 

onderzoeksregels had ontwikkeld om de juiste (wetenschappelijke) opvattingen en theorieën te 

vinden en te verifiëren, probeerde het genootschap met behulp van een vergelijkbare methode 

                                                             
521 Spiegel, Caron, Twe-spraack, 1962, VI. Aan het einde van deze editie zijn de drie tafels in kopie 
toegevoegd [zonder paginering]. 
522 Het eerste schema, dat van de dialectica, geeft ook enigszins de structuur van het boek weer. Bolzoni, 
La stanza, 1995 (met dank aan Carolien Steenbergen). 
523 Vergelijkbare thematische uiteensplitsing vinden we ook in de werken van Nils geestverwanten, zoals 
Kóks Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst uit 1649 en in Kóks Burgersdijkvertaling uit 1646. Kók, 
Dibbets, Ont-werp, 1981, XXXIV, 6; Kók, Burgersdijk, Institutio logica, 1646, 171-180. 
524 Descartes, Discours, dl. 2, art. 12: ‘En quoi jé né vous paraîtrai péut-être pas être fort vain, si vous 
considérez qué, n’y ayant qu’uné vérité dé chaqué chosé, quiconque la trouve en sait autant qu'on en peut 
savoir; ét qué, par éxémplé, un énfant instruit én l’arithmétique, ayant fait une addition suivant ses règles, 
sé péut assurér d’avoir trouvé, touchant la sommé qu’il éxaminait, tout cé qué l’ésprit humain saurait 
trouver: car enfin la méthode qui enseigne à suivre le vrai ordre, et à dénombrer exactement toutes les 
circonstancés dé cé qu’on chérché, contiént tout cé qui donné dé la cértitudé aux règlés d’arithmétiqué.’ 
Onderstreept door TH. 
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de juiste, omnivalente toneelregels aan te wijzen en waar nodig te ontwikkelen. Deze werkwijze 

is overigens in strijd met de opvattingen van de Franse wijsgeer. Hij had zijn regels opgesteld 

aan de hand van een wiskundige beredenering voor de exacte wetenschappen. De kunsten 

vielen volgens hem niet met die methode te analyseren, omdat ze niet logisch beredeneerbaar 

zouden zijn.525 Kunst en dichtkunst konden volgens hem niet alleen vanuit het verstand 

benaderd en begrepen worden. Ook ligt de esthetische waarde volgens hem niet in het 

kunstwerk zelf besloten, maar hangt die af van de waarnemer. Schoonheid was voor Descartes 

met andere woorden een irrationeel en subjectief begrip, evanals voor Spinoza en Hobbes.526 Nil 

lijkt niettemin de cartesiaanse methode en de rationalistische visie uit te breiden naar de 

toneelpoëtica en de retorica. Concreet betekende dit dat het genootschap bij het opstellen van de 

toneelpoëtica geprobeerd heeft om de nieuwe wetenschappelijke methodologie toe te passen. 

Dit geldt met name voor Meyer en zijn grafische overzichten, maar ook voor Nils voornemen de 

toneelpoëtica uitputtend te behandelen om op die manier tot een algemeen geldige richtlijn voor 

goede toneelstukken te komen. Vanuit die visie op de (toneel)kunst wordt duidelijk waarom het 

genootschap het doorgaans over toneelpoëticalé ‘wéttén’ had en niet over minder dwingende 

‘toneelrégéls’.527 

3.3 Projecten 

Anders dan lange tijd werd aangenomen richtte het genootschap zich direct al op meer dan 

alleen het vervaardigen van toneelstukken.528 Dat blijkt uit overgeleverde documenten van en 

ovér hét kunstgénootschap. Dé notulén bévéstigén ook voor dé latéré périodé ‘één brééd scala 

aan ondérwérpén’.529 Aan de hand van de vergaderstukken en publicatiegegevens530 volgt 

daarvan in deze paragraaf een weergave. We beginnen met vier groepsprojecten waaraan de 

leden gezamenlijk werkten. Vervolgens behandel ik de persoonlijke projecten waarmee 

individuele Nil-leden zich bezig hielden. Het betreft hier geen volledig overzicht van alle 

afzonderlijke activiteiten en werken van het genootschap – daarvoor verwijzen we naar de 

uitgave van Dongelmans. Hier zal alleen het brede spectrum aan interesses en kennis inzichtelijk 

worden gemaakt door de hoofdlijnen binnen elk aandachtsdomein te belichten.531 

                                                             
525 Descartes maakt een onderscheid tussen onder andere eloquentie en dichtkunst enerzijnds en 
wiskunde en de exacte wetenschappen anderzijds. De eerst genoemde zijn voor een belangrijk deel 
afhaneklijk van de persoonlijke aanleg, terwijl de vaardigheden in de exacte vakken door studie en 
oefening worden verkregen. Descartes, Discours, dl. 1, art. 9. 
526 Tatarkiewicz, Pesch, Aesthetics, 1974, 362-363, 369-370. Zie ook § 1.2.1. 
527 Voor meer informatie zie § 4.3.2. 
528 De handboeken schetsen het beeld dat het genootschap zich alleen in het begin met verschillende 
onderwerpen bezighield maar zich al spoedig toelegde op de toneelkunst. Zie bijvoorbeeld Worp, 
Geschiedenis, 1903, dl. 1, 345; Te Winkel, Ontwikkelingsgang, 1924 dl. 4, 438. 
529 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55. 
530 Zie voor chronologische en alfabetische lijsten van Nildrukken Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[315]-[317], [319]-[388] en Harmsen, Ceneton, 2014. 
531 Een vollediger beeld van de activiteiten van het genootschap is te vinden in Dongélmans’ uitgavé van 
de in afschrift bewaarde Nilnotulen. Deze editie biedt een ware schat aan informatie over de bezigheden, 
het functioneren, de publicaties en de achtergronden van Nil. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
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Tijdbalk 2  Chronologie van Nils projecten tussen 1669 en 1680 .  
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Zowel de groepsprojecten als de individuele werkzaamheden worden in chronologische 

volgorde behandeld. Vervolgens worden de talrijke werken die het genootschap in de beginjaren 

publiceerde in een overzicht gepresenteerd. Ten slotte zal ik kort beschrijven hoe Nil zijn 

wérkén tégén kwaadsprékérij én ongéoorloofdé nadrukkén ‘bévéiligdé’. Dé litérairé 

(vertaal)productie van Nil blijft hier buiten beschouwing. Dit aspect komt in de latere 

hoofdstukken van deze studie nader aan de orde. 

3.3.1 Poëticaproject 

Het eerste grootschalige groepsproject van Nil Volentibus Arduum bestond uit een reeks 

voordrachten over poëticale vraagstukken die zouden worden gebundeld tot de classicistische 

poëtica Naauwkeurig onderwys, het bekendste werk van het genootschap.532 De leden begonnen 

er eind 1669, direct na de oprichting, aan te werken. Het meest systematisch en effectief 

gebeurde dit in de eerste acht maanden. Vanaf augustus 1670 worden de aantekeningen 

schaarser en lijken vergaderingen herhaaldelijk te zijn uitgevallen.533 Wel laat zich in het 

algemeen vaststellen dat Lodewijk Meyer de meeste onderwerpen besprak en uitwerkte. Hij 

verzorgde ongeveer een kwart van de lezingen binnen dit project.534 

Johannes Antonides van der Goes kreeg op de tweede bijeenkomst, op 3 december 1669, de 

opdracht in de daaropvolgende week over de eenheid van handeling te spreken.535 Dit luidde het 

begin van het poëticaproject in. Het verzoek duidt op de voorkeur voor een poëticaal-

inhoudelijke benadering. De eenheid van handeling is immers een destijds veelvuldig 

bediscussieerde aristotelische toneelregel, die Vondel had toegepast in zijn aristotelisch-

horatiaanse modeldrama Jeptha of Offerbelofte (1659) en in het bijbehorende voorwoord had 

besproken.536 Waarschijnlijk leidde dit poëticale begin direct tot debat en tot fundamentele 

vragen en ontstond er behoefte aan een duidelijke visie en een systematische aanpak. Opvallend 

is dat de erop volgende voordrachten veel algemener van aard zijn en meer het karakter hebben 

van literatuurfilosofische bespiegelingen. Zo ging Meyer één week na Johannes Antonides met de 

opdracht huiswaarts om bij dé volgéndé bijéénkomst ‘voor té stéllén wat dé poëzy én hét éindé 

[het doel, dé functié TH] dérzélvé is’.537 Op 17 december voldeed Meyer aan zijn taak en kreeg hij 

de opgave zijn mondelinge presentatie op schrift te stellen,538 terwijl aan Bouwmeester 

                                                             
532 Ton Harmsen heeft in zijn proefschrift uit 1989 de toneelpoëtica van het genootschap uitvoerig 
geanalyseerd vanuit de poëticale bronnen die voor dit werk zijn gebruikt, zie: Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 
1989. Daarvoor had Van dé Louw in dit wérk én Péls’ tonééltraktatén dé invloéd van Cornéillé ondérzocht. 
Van de Louw, Valeurs nationales [1979], 264-307. 
533 Huydecoper heeft n.a.v. de notulen van het genootschap extra uittreksels gemaakt waarin hij alle 
activiteiten betreffende diverse projecten bijeenbracht. Zo heeft hij ook de werkzaamheden aan de poëtica 
chronologisch op een rijtje gezét. Zié: ‘Documént II’ in: Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 257-270. 
534 Zié: ‘Documént II’ in: Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 257-276. 
535 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [2]. Of Johannes Antonides hier op 10 december daadwerkelijk 
over heeft gesproken is niet duidelijk. Volgens het uittreksel van Huydecoper heeft Antonides dit wel 
gedaan, zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [639]. Dongelmans zet hier vraagtekens bij, omdat Blaeu 
één kléiné viér maandén latér hétzélfdé ondérwérp krijgt toébédééld én op 1 april 1670 ovér dé ‘éénhéid 
dér géschiédénissé’ spréékt. Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [21], [22]. 
536 Zie uitleg van Harmsen in Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 105-124. 
537 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [3]. 
538 ‘Méyér opgéléid in ’t kort op té stéllén, wat dé poézy étc.’, zié Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [4]. 
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gevraagd werd om op 24 december uiteen te zetten of talent dan wel kennis van de poëtica aan 

het dichterschap ten grondslag liggen. In Naauwkeurig onderwys is aan alle drie de vraagstukken 

één hoofdstuk géwijd, mét als réspéctiévé titéls ‘Van dé Eénhéidt dér Géschiédénissé’, ‘Van hét 

Eindé éndé Natuur dér Poëzijé’ én ‘Of dé Natuur, dan of de Konst, een Digter maakt’.539 De 

hoofdstukken over de aard en functie van de dichtkunst (Meyer) en de kwestie over aanleg 

versus kennis en ervaring (Bouwmeester) komen overeen met de eerste twee hoofdstukken in 

het uiteindelijk in 1765 door Cornelis van Hoogenveen uitgegeven Naauwkeurig onderwys.540 

Het hoofdbestanddeel van dit werk is gewijd aan de toneelpoëtica. Summier werd in de eerste 

hoofdstukken echter ook aandacht besteed aan de poëtica in het algemeen en aan de genres van 

gedicht en epos. De eerste zés hoofdstukkén, of ‘dagén’ zoals zé in hét handschrift wordén 

genoemd, scheppen een kader voor de toneelregels die naderhand worden behandeld.541 De 

eenheid van handeling komt in het negende hoofdstuk (op de negende dag) aan bod en wordt 

gevolgd door andere toneelregels over onder andere personages en taal. Op de 27e dag worden 

de toneelgenres behandeld, gevolgd door hoofdstukken over de tragedie, (dramatische) affecten 

en het blijspel. Naauwkeurig onderwys wordt afgesloten met regels over het juiste gebruik van 

kunst- en vliegwerk en met voorschriften omtrent de proloog, waarmee Nil inleidende en 

resumerende toneelstukken bedoelt. 

Voor de inhoudelijke behandeling van de toneelkunst in het algemeen, toneelregels voor 

zowel komisch als tragisch toneel, vormde het eerder beschreven overzicht van Lodewijk Meyer 

dé basis. Dit had hij opgéstéld naar aanléiding van dé opdracht uit januari 1670 om ‘té handélén 

van dé natuur én éygénschap van ’t tonéélspél’.542 Kennelijk moest hij even op deze opdracht 

broeden, want hij sprak zijn referaat pas twee weken later uit, in de vergadering van 11 februari. 

Toen werd ook overeengekomen dat Meyer zijn verhaal tabellarisch zou uitwerken, wat 

résultéérdé in zijn ovérzicht van dé kénmérkén (‘éigénschappén’) van tonéélstukkén.543 Dit 

overzicht was de chronologische leidraad voor de voordrachten tijdens de volgende 

vergaderingen en het bepaalde, zoals gezegd, de uiteindelijke volgorde van de hoofdstukken 7 

tot en met 26 in het Naauwkeurig onderwys.544 Tot augustus 1670 werkten de leden 

consciëntieus aan dit project. Het overzicht van Meyer was op dat moment volledig afgewerkt, 

maar de toneelpoëtica was nog niet afdoende beschreven, zo vond men. Nu gingen de leden de 

diepte in door het toneelgenre op te splitsen in subgenres, zoals tragedie en komedie. Daarbij 

werkte men de bijbehorende karakteristieken, zoals de emoties, uit. Deze fase – die uiteindelijk 

zijn weerslag kreeg in de hoofdstukken 27 tot en met 39 – verliep moeizamer. Tot het voorjaar 

1671 liepen de voordrachten nog enigszins regelmatig door, maar steeds vaker werden ze 

                                                             
539 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 103-105, [I], 31-32, [II], 35-36. 
540 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 13-14; Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 1-3. 
541 Zie voor de opbouw van Naauwkeurig onderwys ook dé inléiding in Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 11. 
542 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [10]. 
543 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [11]. 
544 Dat blijkt uit de vergelijking van het overzicht met de notulen en de inhoudsopgave van het 
Naauwkeurig onderwys. Echter, in het handschrift zitten enkele fouten betreffende de nummering van de 
hoofdstukken, daarom worden hier telkens ook de hoofdstuknummering tussen vierkante haakjes in 
Romeinse cijfers uit de editie van 1765 vermeld. Het gedeelte betreffende de organisatorische wetten van 
het toneelstuk – bij Harmsén ‘caput 0b’ – ontbreekt in de druk uit 1765. 
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onderbroken door andere projecten, waardoor de werkzaamheden aan de poëtica uitliepen tot 

in ieder geval 1679. Van een gerichte aanpak was na augustus 1670 geen sprake meer. De 

voordrachten waren thematisch nauwelijks nog geordend. De chronologie van de voordrachten 

tijdens de vergaderingen komt dan ook niet meer overeen met de volgorde van de latere 

hoofdstukken in het Naauwkeurig onderwys. Dat Nil Volentibus Arduum zijn poëtica uiteindelijk 

in het Nederlands én het Latijn wilde publiceren, blijkt uit talrijke aanwijzingen in de notulen: 

Meyer en Moesman Dop dienden de teksten na te kijken en er in stilistisch opzicht een geheel 

van te maken. Aan Bouwmeester en Johannes Antonides, die in dit project later werd opgevolgd 

door Blaeu, werd gevraagd een Latijnse vertaling te verzorgen.545 Het doel van de Latijnse 

vertaling was waarschijnlijk om het werk toegankelijk te maken voor geïnteresseerden die het 

Nederlands niet machtig waren. Deze vertaling, indien die daadwerkelijk is vervaardigd, is niet 

bewaard gebleven. Ook de publicatie van het Nederlandse origineel kwam ondanks herhaalde 

pogingen niet tot stand, ook niet in 1676, toen Meyer het project opnieuw leven inblies met het 

voorstel om het eerste deel van de poëtica te laten verschijnen in de integrale uitgave van de 

werken van het genootschap.546 De leden hadden de lat kennelijk zo hoog gelegd dat ze maar 

moeilijk aan de eigen eisen konden voldoen. Toen er in 1676 na lange discussie dan eindelijk tot 

publicatie van de poëtica zou worden overgegaan, werd besloten dat de teksten  

eerst zoude verrykt en versierd worden met exempelen uit Grieksche, Latynsche en Nederduitsche 
toneeldichters en met auctoriteiten uit de Dichtkunst van Aristoteles en Horatius; en zullen de 
auctoriteiten verschaft worden door Stoppelaar en Meyer, exempelen uit de Grieksche poëeten 
door Blaeu en Boumeester, uit de Latynschen door Van Koppenol, Diephout en Papenbroek, uit de 
Nederduitsche door Pels, Lingelbach en Watering.547 

Hierdoor en door het feit dat enkele leden hun stukken niet inleverden, werd het project 

opnieuw op de lange baan geschoven.548 Toen enkele maanden later, in april 1677, bepaald werd 

‘allé dé wérkén van hét konstgénootschap [té] bréngén in één boék ondér éénén algéméénén 

titél’, répte men daarbij niet van de poëtica. Eind 1677 kreeg het werk echter weer de hoogste 

prioritéit én wérdén ‘allé andéré bézighédén daarom uitgéstéld’.549 De leden gingen aan de slag 

met voorbeelden uit de Griekse, Latijnse en Nederlandse toneelpraktijk, zoals blijkt uit de 

notulen van half december 1677 tot half februari 1678.550 Direct hierna begonnen de leden 

elkaar de herziene hoofdstukken voor te lezen, maar korte tijd later raakte de poëtica nogmaals 

ondergesneeuwd onder andere werkzaamheden. Na de heroprichting in 1682 lijkt er weinig 

aandacht meer aan te zijn besteed. In de notulen uit die jaren is er geen verwijzing meer naar 

terug te vinden. 

Wanneer we het overzicht van Meyer uit 1670 en de titels van de lezingen uit voornamelijk 

1669 tot 1673 vergelijken met de hoofdstuktitels in het Naauwkeurig onderwys, dan valt op dat 

die voor een groot deel overeenkomen. Ysbrand Vincent begon eind 1673 aan een net transcript 

                                                             
545 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, bv. [53], [109], [150], [333], [665], [679], [680]. 
546 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [364], 365], [368], [369]. 
547 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [366]. 
548 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [688]-[690]. 
549 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [423], [692]. 
550 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [693]-[699]. 
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van de hoofdstukken, zoals die er toen lagen.551 Dit manuscript, thans te raadplegen in de UB 

Leiden, vormde de basis voor de publicatie in 1765.552 Het is opmerkelijk dat de poëtica een 

eeuw na haar ontstaan pas is gedrukt – op het moment dat het classicisme geleidelijk uit de 

mode begon te raken. Toch laat dit zien dat de poëtica van het kunstgenootschap in 1765 nog 

wel een belangrijke status toekwam, want ook uit het voorbericht dat de uitgever bij die editie 

had gemaakt, blijkt veel waardering voor Nil en zijn prestaties.553 Het is niet alleen het meest 

omvangrijke poëticale werk in het Nederlands, maar ook een van de vroegste, na de belangrijke 

poëtica’s De const van rhetoriken (1548) van Matthijs de Castelein, Eglentiers poëtens 

borstweringh (1619) van Theodor Rodenburgh en Joost van den Vondels Aenleidinge ter 

Nederduitsche dichtkunste (1650). In internationaal opzicht is het de omvangrijkste 

classicistische poëtica uit die tijd. De L’art poétique van Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) 

– het werk dat later toonaangevend voor het classicistische toneel uit de late zeventiende en 

achttiende eeuw zou worden – verscheen pas in 1674, een jaar nadat Nil Volentibus Arduum het 

grootste deel van zijn werkzaamheden omtrent de poëtica had afgerond. In de notulen en het 

Naauwkeurig onderwys vinden we dan ook geen verwijzingen naar dit werk, terwijl we wel 

verwijzingén vindén naar dé poëtica’s van ondér andéré Aristotélés, Horatius, François Hédelin 

d’Aubignac en de geschriften van Corneille. 

Als we de taakverdeling bij dit project bekijken, blijkt Meyer hier voortrekker te zijn geweest: 

van de in totaal 39 hoofdstukken die Naauwkeurig onderwys uiteindelijk zou gaan tellen, zijn er 

minstens dertien van zijn hand, plus het overzicht met de kenmerken van toneelspelen. 

Bouwmeester was tweede in de rij: hij schreef vijf hoofdstukken plus de inleiding. Hij werd 

gevolgd door Van Koppenol, die vier hoofdstukken voor zijn rekening nam. Blaeu, Antonides, 

Pels en Dop schreven ieder drie hoofdstukken. Lingelbach en Diephout, die pas later lid van het 

genootschap was geworden, schreven elk twee hoofdstukken en Vincent heeft er slechts een 

geschreven. 

Opmerkelijk is dat Pels tamelijk weinig inbreng in Naauwkeurig onderwys had. Het lijkt of hij 

zich vooral op het dichten richtte en minder op de theorie zoals Meyer, Bouwmeester en Van 

Koppenol.554 Pels schreef juist in de beginjaren veel blijspelen en kluchten, hij berijmde Horatius 

en schreef er een berijmd vervolg op. De inhoudelijke inbreng daarvoor, zoals de geschiedenis 

van het toneel (zie Naauwkeurig onderwys, dag 8), lijkt hij uit de bijeenkomsten van het 

genootschap te hebben geput. 

3.3.2 Grammaticaproject 

De taalkunde was het tweede onderwerp waaraan de leden gezamenlijk aandacht besteedden. 

Zoals eerder besproken, legde Lodewijk Meyer een grote belangstelling voor lexicologie aan de 

dag en verzorgde hij in 1654, 1658 en 1663 nieuwe en uitgebreide drukken van Johan Hoffmans 

                                                             
551 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 3 en Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209], [681]. 
552 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55. 
553 Harmsén, ‘Inléiding’, 1989, 3; Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 481-486. 
554 Zie § 5.1.3. 
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Nederlandtsche woorden-schat.555 In 1669 verscheen de meest omvangrijke versie met als titel L. 

Meijers woordenschat. Dit werk werd tot aan het begin van de negentiende eeuw herhaaldelijk 

herdrukt.556 Het studieonderwerp van de Nederlandse grammatica werd evenwel niet door 

Meyer voorgesteld maar door Gerard Brandt, zoals uit de notulen blijkt. In mei 1671 verzocht 

dézé dé ‘kunstgénotén’ om zich ovér dé Nédérlandsé grammatica té buigén. Tér ondérstéuning 

droeg hij ‘éénigé schriftén van Hooft én ook zyné éigéné’ aan.557 Het genootschap vond dit 

kennelijk een goed idee, want het ging onmiddellijk op het verzoek in en bestelde de 

voorgéstéldé titéls. Alléréérst wérd ‘[ié]dér lid vérzocht zyn gédachtén ovér dé natuur én 

éygénschap onzér taalé té laatén gaan’.558 De uitkomsten van deze brainstormsessie, die 

plaatsvond op 26 mei 1671, moeten veelbelovend zijn geweest: er werd direct besloten het 

grammaticaproject door te zetten.559 Lodewijk Meyer kreeg de eerste opdracht: de 

vérvaardiging van één structurérénd ovérzicht ‘volgéns ’t wélké hét kunstgénootschap zich zal 

richtén’.560 Twee weken later, op 9 juni, presenteerde Meyer zijn schema en in de 

daaropvolgende weken hielden de leden onder elkaar lezingen over taalkundige 

onderwerpen.561 Meyer was overigens ook in dit project het meest productieve lid: hij nam 

ongeveer een derde van de 45 lezingen over de Nederlandse grammatica voor zijn rekening. De 

théma’s van dé taalkundigé voordrachtén wijzén uit dat dé grammatica, nét als dé poëtica, een 

alomvattend werk moest worden, want het werk behelsde onderwerpen uit de fonologie, 

fonetiek, morfologie, semantiek en syntaxis.562 

De voordrachten over de grammatica werden gehouden tussen mei 1671 en oktober 1672. 

Eind 1673 werd de missie opnieuw opgepakt: Meyer zou nu de voorhanden zijnde stukken 

ordenen en ze als een soort eindredacteur stilistisch tot een geheel smeden.563 De grammatica 

als geheel bleef echter ongepubliceerd; slechts drie onderdelen ervan verschenen in 1728 in 

druk.564 In het voorwoord bij deze uitgave staat vermeld dat de burgemeesters Hudde en Van 

Béuningén dé initiatiéfnémérs van dézé grammatica, dié ‘in dé Opénbaaré Schoolén dér Stadt 

Amstérdam gébruikt’ moést wordén, géwéést zoudén zijn.565 Het manuscript van de grammatica 

zelf is verloren gegaan.566 De Nederduitsche grammatica vormde een onderdeel van een grotere 

individuele taak die Meyer zich had gesteld: de vervaardiging van de Grammatica generalis, een 

                                                             
555 Voor Lodewijk Meyers taalkundige activiteiten zie § 2.3.2.1 en de dissertatie Van Hardeveld, Lodewijk 
Meijer, 2000. 
556 Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 127-132, 307-309. 
557 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [73]. Dongélmans zégt: ‘gédoéld wordt op P.C. Hoofts 
aantekeningen voor zijn Waernemingen op de Hollandsche Tael’, die kennelijk in Brandts bezit waren. 
558 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [704], [74]. 
559 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [75]. 
560 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [75]. 
561 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [78]-[152]. 
562 Voor een overzicht van alle voordrachten en activiteiten binnen het project van de Nederduitsche 
grammatica, zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [704]-[773]. 
563 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209], [753]. 
564 Dé titél van dé drié ovérgélévérdé délén luidt Nil Voléntibus Arduum, ‘Vérhandélingén van dér léttérén 
affinitas of verwantschap: van het gebruik der accentus of toonen in de Nederduitsche vaerzen en van de 
metaplasmus of woord vérvorming’, in: Nil, Drie verhandelingen, 1728. 
565 Nil, Drie verhandelingen, 1728, *7v. 
566 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 55; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [74]. 
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algemene spraakkunst waarin universele grammaticaregels werden beschreven. Meyer werkte 

kennelijk in zijn eentje aan deze grammatica, maar bracht zijn werkzaamheden wel bij het 

genootschap onder. Uit de notulen van 29 december 1671 blijkt dat hij op dat moment al enige 

tijd met zijn Grammatica generalis bezig was en ernaar streefde om die in mei 1672 af te 

hebben.567 In februari 1677 was er in ieder geval een eerste deel gereed, want toen leverde hij de 

laatste vier hoofdstukken ter correctie bij het genootschap in.568 Van Koppenol, Diephout en 

Stoppelaar zouden het werk kritisch bekijken. Ook deze teksten zijn niet bewaard gebleven. De 

Italiaansche spraakkonst, een product van Meyer persoonlijk en dus géén gemeenschappelijk 

project, verscheen daarentegen in 1672 wel in druk, maar anoniem.569 Ook in de moderne 

heruitgave uit 1996, waarin de grammatica wordt gekwalificeerd als zeer modern en vol van 

rationalistische opvattingen, staat de naam Meyer niet vermeld.570 Op 11 oktober 1672 bood hij 

de Italiaansche spraakkonst aan zijn colléga’s aan én wérd événééns béslotén hét 

gemeenschappelijke project van de Nederlandsche Grammatica af te ronden om tot publicatie 

over te kunnen gaan.571 Dat het genootschap dit werk graag gepubliceerd wilde hebben en daar 

veel moeite voor deed, blijkt uit het feit dat Meyer in ongeveer twintig zittingen, tussen februari 

1673 én augustus 1677, dé door hém géordéndé én gérédigéérdé hoofdstukkén (‘kapittél’) uit dé 

nieuwe grammatica voorlas en nog eens met de overige leden besprak.572 Maar zoals gezegd is 

het werk uiteindelijk – om onbekende redenen – nooit gepubliceerd, zelfs niet na een nieuw 

besluit hierover in het voorjaar van 1683. Meyer was toen inmiddels overleden.573 

3.3.3 Retorica-/logicaproject 

Op 24 januari 1673 béslotén dé lédén ‘dat mén van nu voortaan dé Rétorica by dér hand zal 

néémén af té handélén’, hét derde grote project binnen het genootschap.574 Harmsen heeft deze 

onderneming in 1988 kort beschreven in een artikel over raakvlakken tussen poëtica en 

retorica.575 Ook bij dézé missié startté Nil wéér mét één schématisch ovérzicht (‘tafél’), waartoé 

in de eerste vergadering over dit onderwerp werd besloten: binnen drie weken zou dit door 

Bouwmeester, Van Koppenol en Meyer worden aangeleverd.576 Bouwmeester en Vincent, die 

Van Koppenol verving, behandelen het overzicht op 14 februari.577 De dertien voordrachten die 

in de eerste tien maanden over het onderwerp werden gehouden, waren tamelijk gelijk verdeeld 

onder de leden.578 Vanaf juli 1673 gebeurde het echter steeds vaker dat de voordrachten niet 

gereed waren en dus moesten worden uitgesteld. Kennelijk had niet iedereen evenveel 

                                                             
567 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [109]. Voor meer informatie over de grammatica generalis, zie 
Van Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 80-81. 
568 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [378]. 
569 Voor de Italiaansche spraakkonst zie Hardeveld, Lodewijk Meijer, 2000, 77-80, 408-410. 
570 Zie de inleiding van Lo Cascio, in: [Meyer], Lo Cascio, Italiaansche spraakkonst, 1995. 
571 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [150]. 
572 Zié ‘Documént II’ in Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [753]-[773]. 
573 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [591], [599]. 
574 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [165]. 
575 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988. 
576 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [165], [774]. 
577 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [168], [776]. 
578 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [774]-[775]. 
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belangstelling voor het thema. De zittingen gingen echter gewoon door, want in maart was de 

volgéndé résolutié aangénomén: ‘by abséntié of ongéréédhéid van dén spréékér iéts té léézén uit 

het laatste deel van de Werken van P.C. Hooft, volgens kéuzé van dén présés’.579 Het valt op dat 

er in het retoricaproject relatief weinig aspecten aan bod komen vergeleken met de twee 

eerdere projecten (poëtica en grammatica) en de Institutio logica van Franco Petri Burgersdijk, 

het boek dat waarschijnlijk een belangrijke bron voor dit onderwerp vormde. In november 1673 

werd het gemeenschappelijke karwei plotseling gestaakt. Bouwmeester zette het werk hieraan 

alleen voort, terwijl de andere leden zich over nieuwe individuele taken bogen. Tot 1677 stelde 

Bouwmeester nog eens zestien deelonderwerpen binnen het thema voor.580 Bouwmeester had 

hier dus een leidende rol, vergelijkbaar met die van Meyer in de twee eerdere groepsprojecten. 

Hij moet inhoudelijk een groot stempel op het retoricaproject hebben gedrukt. 

Noch het retoricaoverzicht noch de voordrachten zijn bewaard gebleven, evenmin als de 

afschriftén. Wél gévén dé notulén informatié ovér dé béhandéldé théma’s aan dé hand van dé 

titels.581 Dongélmans én Harmsén hébbén opgémérkt dat dézé titéls géén ‘klassiéké’ rétorica 

voortbrengen naar het voorbeeld van Aristoteles, Quintilianus of Cicero, met de vijf stappen 

inventio (vinding), dispositio (ordening), elocutio (verwoording), memoria (het onthouden) en 

actio (voordracht).582 Nils voordrachten vertonen daarentegen opvallende overeenkomsten met 

de schoolboeken Institutio logica van de eerder genoemde Leidse hoogleraar Burgersdijk.583 Zijn 

logica was in 1646 onder de titel Reden-konstig onder-wys in het Nederlands verschenen in een 

vertaling van Allardus Lodewijk Kók (1616-1653), de halfbroer van Meyer.584 De 

deelonderwerpen die de Nil-leden in het retoricaproject behandelden, betroffen vraagstukken 

uit de logica van Burgersdijk; dikwijls kwamen ze zelfs letterlijk overeen met hoofdstukken uit 

de Nederlandse vertaling van Kók.585 De titel van de Burgersdijkvertaling en de vraagstukken die 

tijdéns dé vérgadéringén wérdén béhandéld, latén zién dat hét bégrip ‘rétorica’ niét op dézélfdé 

manier werd gebruikt als in de klassieke, niet-filosofische retorica. De aandacht voor 

overlappingen tussen logica en retorica groeide in de zeventiende eeuw in West-Europa gestaag; 

een ontwikkeling die zich gedurende de verlichting voortzette.586 De benaming kent dan ook een 

groot inhoudelijk verschil met bijvoorbeeld die uit het schoolboek Elementa Retorica van 

                                                             
579 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [173]. 
580 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [787]-[798]. 
581 Zie ook het door Huydecoper opgestelde en door Dongélmans uitgégévén ‘Documént III’ in: Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, 283-288. 
582 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982; Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 56-57. 
583 Het gaat hierbij om twee versies: een lange, Institutionum logicarum libri duo (Leiden 1626) en de 
samenvatting daarvan, Institutionum logicarum synopsis, sive rudimenta logica (Leiden 1632), zie Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, [168]; Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 56-57. 
584 Kók vertaalde zowel de lange versie (Kók, Burgersdijk, Institutio logica, 1646) als de samenvatting 
(Kók, Burgersdijk, Kort be-ghrijp, 1646). Zié Dibbéts, ‘Kóks Burgérsdijkvértalingén’, 1991, 13-35; Bos, 
Krop, Franco Petri Burgersdijk, 1990; Bos, Krop, Franco Burgersdijk, 1993. 
585 ‘Hoéwél dé Retorica van het genootschap ons niet is overgeleverd, hebben we onder andere in het 
boekje van Burgersdijk een redelijke bron om ons een idee te vormen wat de besprekingen van het 
génootschap ongévéér hébbén ingéhoudén.’ Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, [168]. 
586 Voor de toevoeging van de logica als component van de retorica rond 1700 vergelijk: Beetz, Rhetorische 
Logik, 1980. Harmsén gaat zijdélings in op dézé ovérlapping, Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 57. 
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Gerardus Vossius, dat sterker aansloot bij de Renaissancetraditie en waarin de van oudsher 

gebruikelijke onderdelen inventio, dispositio, elocutio et cetera puur vanuit een pragmatisch 

perspectief werden behandeld. Afgezien van enkele raakvlakken met de traditionele inventio 

lijken de verhandelingen van Bouwmeester en de overige Nil-leden hier over veel algemenere 

onderwerpen te zijn gegaan, die niet zozeer praktijkgericht waren en dus niet in de eerste plaats 

het schrijven van een betoog aangingen. Voorbééldén van théma’s warén ‘dé gétuigénissé’ [hét 

béwijs], ‘hoégroothéid’, ‘hoédanighéid’, ‘rélatio of bétrékkingé’ én ‘causa ét causarum ét matéria 

ét forma in spécié’.587 

Ondanks het feit dat de betogen uit het retoricaproject niet bewaard zijn gebleven, heeft 

Harmsen getracht om Nils stand van kennis op het gebied van de retorica te reconstrueren door 

enkele aan de retorica verwante elementen (zoals de eenheid van handeling en de 

hartstochtenleer) uit het Naauwkeurig onderwys te onderzoeken tegen de achtergrond van de 

klassieke retorica.588 De discrepanties leidden hem tot de conclusie dat de leden van het 

genootschap de klassieken niet helemaal hadden begrepen. Harmsen wijst er in het begin van 

zijn artikel echter ook op dat het retoricabegrip van Nil – uitgaande van de titels in het 

retoricaproject – van hét onzé én van hét klassiéké vérschilt op grond van ‘één vérschuiving in 

dé taakgébiédén van rhétorica én logica dié zich in dé laté zéstiéndé ééuw voordééd’.589 Het zou 

dan ook interessant zijn om na te gaan in hoeverre de toneelpoëtica van Nil Volentibus Arduum 

te duiden is aan de hand van de vroegmoderne logicaopvattingen, aangezien het genootschap 

zich daar klaarblijkelijk mee bezighield. Wellicht zou dergelijk onderzoek enkele verschillen met 

de klassieke retorica kunnen verhelderen. 

3.3.4 Vertaling van de Emblemata Horatiana 

De Brusselse uitgever Frans Foppens zond in maart 1675 twee exemplaren van de 

embleembundel Emblemata Horatiana (1607) van Otto van Veen aan het genootschap met het 

verzoek dit werk naar het Nederlands te vertalen.590 Van Veen, of Vaenius, had in het begin van 

de eeuw een embleembundel samengesteld met verzen en passages afkomstig uit verschillende 

werken van de in de vroegmoderne tijd zeer bekende dichter Horatius, voorzien van door 

Vaenius zelf ontworpen afbeeldingen en sententiën van klassieke en eigentijdse auteurs als 

Seneca, Ovidius en Lipsius. De embleembundel was in de zeventiende eeuw zeer populair en er 

verschenen meerdere vertalingen.591 

De leden stemden met het voorstel van de Brusselse uitgever in. De maanden die volgden 

stonden in het teken van deze gezamenlijke vertaalklus. Een groot deel ervan werd in juni en 

augustus 1675 aan Foppens gezonden.592 Kennelijk ging het niet om het volledige werk, want 

                                                             
587 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [182], [777], [185], [780], [192], [781],[199], [782], [208], [785]. 
588 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988. 
589 Harmsén, ‘Gébruik’, 1988, 57. 
590 Zie de opdracht aan Dirk Bas voorafgaand aan Nil, Bygedichten, 1709 en Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, [279]. Voor meer informatie over de Emblemata Horatiana van Otto van Vén zié: Sabbé, ‘Emblémata 
Horatiana’, 1935; Wéststéijn, ‘Otto Vaénius’, 2005, 131-132. 
591 Zie ook Porteman, Smits-Veldt, Een nieuw vaderland, 2008, 703. 
592 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [279], [282]-[284], [292], [300]. 
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tweeënhalf jaar later, aan het begin van 1678, verzocht Foppens per brief om de laatste verzen, 

zodat hij het werk eindelijk zou kunnen uitgeven. De leden van Nil, die in die periode net veel 

eigen werk herzagen, wilden ook deze vertaling nog eens goed onder de loep nemen. Deze was 

immers drie jaar oud, en het genootschap had zich ondertussen verder ontwikkeld. Daarom 

verzochten ze Foppens de vertaling terug te zenden.593 Na ontvangst ervan in maart gingen 

Blaeu en Lingelbach een tweede maal met de teksten aan de slag.594 Bijna een jaar later bleek het 

genootschap de herziene Emblemata Horatiana nog steeds niet naar Brussel te hebben gestuurd. 

Men was nog volop met de tekst bezig, en Pels en Le Clé kregen dit keer de opdracht als 

eindredacteuren op te treden.595 Foppens publiceerde het boek uiteindelijk pas in 1683, in een 

viertalige druk mét vérzén in hét Latĳn, Italiaans, Nédérlands én Frans.596 Een jaar daarvoor 

waren de Nederlandse teksten al onder het vignet van Nil Volentibus Arduum in Amsterdam 

verschenen.597 

3.3.5 Individuele projecten 

Tijdens de grote(re) gezamenlijke activiteiten werkten de leden ook aan individuele bezigheden. 

Zo was Meyer in 1671 tijdens het grammaticaproject bezig met de vertaling van een Frans 

etiquetteboekje en werd er op 29 december 1671 een hele reeks individuele opdrachten onder 

de leden verdeeld.598 Van Koppenol zou een vertaling maken van de historiën van de Romeinse 

geschiedschrijver Justinus; Dop begon aan de berijming van oudtestamentische klaagzangen van 

Jeremia. Blaeu ging als vertaler aan de slag met de kort daarvoor verschenen levensbeschrijving 

van Cesare Borgia – volgens Niccolò Machiavelli de ideale vorst – door Tomaso Tomasi. Andries 

Pels begon aan de vertaling van het Italiaanse allegorische spel La tirannide dell’interesse en 

Bouwmeester vertaalde een filosofisch-allegorische levensbeschrijving uit het Latijn die in 1672 

onder de titel De Historie van Hay Ebn Yokdhan verscheen.599 

Ook waren er langere perioden waarin de leden uitsluitend aan individuele opdrachten 

werkten. De eerste was na afloop van het grammaticaproject, vanaf oktober 1672; de tweede in 

1673, nadat men had besloten het retorica-/logicaproject te laten voltooien door Bouwmeester 

en de derde vond plaats in 1675 na de vertaling van de Emblemata Horatiana. Bij het herzien 

van éérdér gépublicéérd wérk wérd tijdéns zo’n périodé soms saméngéwerkt. De eerste twee 

periodes kozen de leden echter bewust uitsluitend voor individuele projecten. Zo lezen we in de 

                                                             
593 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [433], [440], [449]. 
594 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [449], [452]. 
595 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [429]. 
596 Vaenius, Quinti Horatii Flacci Emblemata, 1683. 
597 Nil, Bygedichten, 1682. De hervertaling die in 1683 verscheen was volgens Dongelmans van de hand 
van Antoni Jansen van Tergoes, Janssen ter Goes of wel Janssen ter Goes. De hervertaling verscheen, 
omdat Nil blijkbaar niet instemde met een heruitgave door een andere Amsterdamse uitgever, zie 
Dongelmans, Documenten, 1982, [590]. 
598 Voor het ettiquetteboekje zie § 2.3.2.2. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [91], [98], [103]. 
599 Blaeus vertaling verscheen in 1711 onder de titel Het leeven en bedryf van Cesar Borgia, Hartog van 
Valentinois, Leiden. Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [255]. Péls’ tonéélvértaling vérschéén in 1679 
onder het vignet van het genootschap en zou veel ophef veroorzaken. Zie Van der Haven, Holzhey, 
‘Tiéranny’, 2007. Voor Bouwmeesters vertaling die in 1672 anoniem bij Jan Rieuwertsz verscheen, zie § 
2.4.2 en [Bouwmeester] Het leeven, 1672. 
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notulen van oktober 1672, toen de lezingen rond het grammaticaproject waren afgerond, dat 

‘voortaan door één dér lédén, wiéns béurt hét is, iéts in ’t konstgénootschap vérhandéld zal 

wordén, ’t wélk staan zal aan ’t béliévén van dié géén, dié in ’t gézélschap iéts té spréékén 

hééft’.600 Moesman Dop kreeg een vrijstelling, omdat hij de taak op zich had genomen een 

homogeen geheel te smeden van de poëticastukken. Na de gezamenlijke aandacht voor poëtica 

en grammatica bleek de belangstelling van de leden nu voornamelijk uit te gaan naar 

(moraal)filosofisché én natuurwéténschappélijké kwéstiés. Zo sprak Péls ‘tot vérachtingé van ’t 

misbruik der modé’ én ‘tot Lof dér Vléykunst’, ging Méyér in op ‘dé natuur dér goédhéid en 

kwaadhéid dér dingén’, wéiddé Lingélbach uit ovér ‘dé natuur én éigénschap dér héélkonsté’, 

sprak Bouwmééstér ovér ‘dé waarhéid’ én légdé Wynantsz zich toé op dé ‘vérachtingé van dé 

oorlog’.601 Geen van deze betogen is bewaard gebleven. Uit de notulen blijkt ook niet dat het de 

bedoeling was deze voordrachten in druk te laten verschijnen.  

Het feit dat iedereen een onderwerp naar eigen keuze mocht behandelen, leidde bij de leden 

tot opvallend veel uitstel van voordrachten en tot absentie bij de vergaderingen. Kennelijk 

zorgden gemeenschappelijke bezigheden voor meer betrokkenheid en productiviteit dan de 

individuele ondernemingen. Pels kreeg op 18 oktober 1672 de opdracht om het spits af te bijten 

én bij dé volgéndé bijéénkomst ‘té spréékén, wat hém zal goéddunkén naar zyn vérstand én 

gélégénhéid’. Péls had mét dit vrijblijvéndé vérzoék wéllicht wat moéité, want dé wéék daarna 

schitterde hij door afwezigheid. Een week later was hij weer van dé partij, maar pas toén ‘dé tyd 

om té spréékén vérloopén’ was.602 Pas op 8 november voldeed hij aan zijn opdracht met een 

voordracht over mode. Ook de sprekers na hem kwamen de afspraken niet of pas veel later na. 

Dit gedrag moet het genootschap – gezien de boeteregeling – aardig wat inkomsten hebben 

opgeleverd. Wellicht omdat de aanpak van de vrije onderwerpskeuze minder goed bleek te 

werken dan men had gehoopt, werd de regel van kracht dat de scriba de sprekers kort van 

tevoren aan hun voordracht moest herinneren.603 Maar ook die maatregel leverde niet het 

gewenste resultaat op. Daarom ging men in januari 1673 opnieuw over tot groepswerk: de 

eerder besproken retorica. Zonder opgave van reden veranderde in november de werkwijze 

echter opnieuw. Nil ging ertoé ovér ‘ydér dér lédén toé té staan één stof na zyn zin té kiézén of 

zich van ’t gézélschap op té laatén léggén om vérvolgénds op zyn béurt té vérhandélén’.604 

Anders dan de keer vóór het retorica-project werkten de leden nu met een van tevoren 

opgestelde takenlijst die de voortgang van de vergaderingen moest waarborgen. Op 28 

november 1673 bepaalden de leden hun individuele opdrachten of kregen ze die – bij gebrek 

aan inspiratie – toebedeeld. Bouwmeester hervatte, zoals gezegd, het retoricaproject, terwijl 

Meyer, Dop en Vincent zich over de poëticale en grammaticale betogen bogen. Ze schreven deze 

in het net om ze tot twee homogene studies om te vormen. Pels bewerkte de Ars poetica van 

Horatius en Lingelbach vertaalde een toneelstuk van de Franse toneelauteur Thomas Corneille, 

                                                             
600 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [149]. 
601 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [154]-[166]. 
602 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [151]-[153]. 
603 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [158]. 
604 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [209]. 
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broer van Pierre Corneille. Van Koppenol ging verder met zijn historiënvertaling.605 In de 

notulen duiken vanaf dit moment vaker verwijzingen naar de bespreking van zelfgeschreven 

literair werk en eigen vertalingen.606 Deze periode, die zich kenmerkte door een grote diversiteit 

aan activiteiten, liep tot april 1675 – het beginjaar van de Emblemata-vertaling. In september 

van hetzelfde jaar pakten de leden hun individuele taken weer op en ze droegen tot mei 1676 

voor uit eigen werk.607 

In deze periode werd langzaam een begin gemaakt met de revisie van eerder geschreven 

werk. Dat gebeurde regelmatig gezamenlijk. Naast de toen nog niet gepubliceerde poëtica betrof 

dit de herziening een van Nils toneelstukken: Bouwmeester en Meyer leverden kritisch 

commentaar op de eerste druk van de komedie Gelyke tweelingen (1670) en nodigden hun 

colléga’s uit hétzélfdé té doén.608 Vanaf juni 1676 kreeg de revisie van dit stuk de meeste 

aandacht. Het genootschap hanteerde hierbij voor het eerst de zelf ontwikkelde nieuwe 

spelling.609 Péls ronddé éind 1675 zijn vértaling van Horatius’ Ars poetica af en Dop en Meyer 

wérd ‘vérzocht om dat wérk té vérbétérén’.610 Het gezelschap was in de eerste drie maanden van 

1676 dan ook druk bezig met de tekst van Pels, die de leden als beloning op 10 maart bij hem 

thuis ontving én hun op zijn ‘vérvolg van dé Ars Poetica van Horatius’ traktéérdé.611 Dat was een 

voorproef uit het toneeltraktaat Gebruik én misbruik, waarvan in 1678 de ruwe versie was 

                                                             
605 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [109], [209]. 
606 Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. Zo stelde Pels in maart 1674 het plan voor een inhoudelijk 
oorspronkelijke komedie te maken. Die zou echter pas na zijn dood onder de titel De Verwaande 
Hóllandsche Franschman (1684) vérschijnén, [225]. Diéphout las in méi van hétzélfdé jaar ‘énigé vaarzén’ 
voor [232] en een klein jaar later las hij voor uit zijn Oedipus-vertaling naar de tragedie van Pierre 
Corneille [274]. Dop begon in 1674 zijn vertaling van de klaagliederen van Jeremias voor te lezen, [238], 
[248], [320]. Het nieuwe project van Lingelbach betrof de vertaling van het deuterocanonieke boek De 
wijsheid van Jezus Sirach, [243] en Blaeu werkte aan zijn vertaling van de levensbeschrijving van Cesar 
Borgia die in 1711 te Leiden werd uitgegeven. Begin januari 1675 startte Bouwmeester met de vertaling 
van een nieuwe tragedie, Semiramis, [270] die nog niet afgerond was toen Pels aan het in 1681 verschenen 
toneeltraktaat Gebruik én misbruik des tooneels werkte. Zie: Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 
1978, vs. 1722-1724. 
607 Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. Naast de eerder genoemde werken waren dit o.a. Lingelbachs 
jubileumgedicht op het zesjarige bestaan van het genootschap [332], Meyers De imitatione Christi-
vertaling van Thomas à Kempis, waaruit hij in november 1676 begon voor te lezen en die na zijn dood 
verder door het genootschap werd bewerkt en in 1707 werd uitgegeven [367]. Lingelbach presenteerde 
het ontwerp voor een nieuwe tragedie en een nieuwe komedie, waarschijnlijk De bekeerde alchimist [372], 
[392], [478] en vertaalde Racines Iphigenie [400], [404]. Stoppelaar blijkt iets over de redenering te 
hebben geschreven of zelf een redenering te hebben opgesteld [373], Dop en Lingelbach stelden hun 
lofdichten voor op de in 1676 overleden Michiel de Ruyter [376], [384] en het nieuwe lid Watering las 
‘hétgéén hy tot Lof van dé Dood hadt gémaakt’ [379]. Blaéu was aan één niéuw karwéi bégonnén waaruit 
hij voordroeg: zijn vértaling van Lucianus’ dialogén [383]. Hét niéuwé lid Lé Clé las een deel uit zijn 
Giovanni Bonavertaling voor [394]. Pels had al in 1670 Philippe Quinaults komedie La mère coquette ou 
Les amans brouillez vertaald. Die vertaling moesten Meyer en Diephout in december snel nakijken. Begin 
juli 1678 wordt die vertaling opnieuw genoemd en nog ééns voorgélégd aan Watéring én La Clé. Péls’ 
klucht verscheen uiteindelijk in hetzelfde jaar onder de titel Wanhébbelyke liefde met het vignet van het 
genootschap, [52], [460]. 
608 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [304]-[305], [335], [361]. 
609 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [361]. De spelling lijkt ten minste voor een deel op Meyers 
halfbroer Kók terug te gaan. Die ook met behulp van accenten de klank van klinkers probeerde aan te 
geven. 
610 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [318]. 
611 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [329]. 
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afgerond, maar dat pas in 1681 zou verschijnen.612 Met dit feestelijke uitje was de Ars poetica-

vertaling echter nog niet klaar, want ook in oktober was men nog met correcties bezig en in 

januari 1677 met het voorwoord.613 Daarna verscheen het werk onder de naam van Pels. Hij 

merkte in het voorwoord op dat hij veel kritische opmerkingen van de overige leden had 

ontvangen die het werk zeer ten goede waren gekomen, al was de verwerking van alle kritiek 

moeilijk en tijdrovend geweest.614 

In fébruari 1677 béslotén dé lédén van hét génootschap dé ‘haast uitvérkocht zyndé’ komédié 

Spookend weeuwtje opnieuw uit te geven. Ook hieraan ging een grondige revisie vooraf.615 Het 

stuk wérd ‘vérkort én vérbétérd’.616 Daarbij werden ook de opmerkingen van Joan Vlooswijck 

meegenomen.617 Twee maanden later, op 6 april, bereidde men de uitgave van alle Nilstukken 

voor, die onder de titel Dichtkonstige werken van het kunstgenootschap etc moest verschijnen. 

Blaeu en Meyer namen hierbij de leiding.618 De verzamelde werken waren al binnen twee weken 

een feit, omdat men gebruik maakte van de op dat ogenblik voorhanden zijnde drukken.619 ‘By 

gébrék aan andéré bézighédén’ lazén dé lédén in april 1677 gézaménlijk Hoofts tragédié 

Geeraerdt van Velsen (1613).620 Ook werden in december toneelwerken van bekende auteurs 

onderzocht en besproken. Deze besprekingen zijn niet gepubliceerd. Lingelbach bestudeerde 

zeven toneelstukken van Vondel (Palamedes, Salomon, de Joseph-trilogie, Gebroeders en David 

hersteld) en deelde zijn bevindingen met het genootschap.621 Mogelijk heeft Pels in zijn 

toneeltraktaat Gebruik én misbruik, waarin hij ook stilstaat bij Hoofts Geeraerdt van Velsen en de 

tragedies van Vondel, gebruikgemaakt van de oordelen van Lingelbach en de overige Nil-leden. 

Le Clé besprak in dezelfde tijd twee komedies van de Romeinse komedieauteur Plautus 

(Aulularia en Amfitiro). 

Op verzoek van burgemeester Hudde begon het genootschap in augustus 1677 gezamenlijk 

aan de vertaling van de tiende satire van de Romeinse dichter Juvenalis, die beschrijft waarom 

                                                             
612 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [460]. 
613 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [362], [374]. 
614 Péls, ‘Voorrédé aan dé léézér’, 1973, 55. 
615 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [380], [395]-[403], [407]. 
616 Nil, Spookend weeuwtje, 1677, titelpagina. 
617 In de opdracht bij de tweede druk, die zoals de eerste druk opgedragen werd aan Joan van Vlooswijck, 
blijkt dat hij Nils verzoek bij de eerste druk had opgevolgd en voorstellen ter verbetering had 
aangedragen. Nil licht toe dat de brieven n.a.v. Van Vlooswijks voorstel in de nieuwe versie zijn ingekort 
en op rijm zijn gezet. Van Vlooswijck had het liefst geen brieven in het toneelstuk gezien, maar dat was om 
dramaturgische redenen niet mogelijk, aldus Nil. Ook de vriendschappelijke relatie tussen knecht Flip en 
zijn heer Luidwijk vond Van Vlooswijck ongepast. Nil licht toe dat het hier niets aan kon doen, omdat 
anders het komische effect achteruit zou gaan. Bovendien, zo vindt Nil, biedt een komisch stuk meer 
vrijheid in dergelijke zaken dan ernstig toneel. Overtolligheden heeft Nil in de tweede versie verwijderd 
en die is ook aangepast aan de nieuwe tijd, zoals het gesprek over de nieuwste mode. Ook de heksenwaan 
in Zweden en Duitsland wordt niet meer zo uitvoerig behandeld, omdat dit minder actueel was dan een 
kleine tien jaar daarvoor. Zie het voorwoord in: Nil, Spookend weeuwtje, 1677. 
618 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [387]. Het lag voor de hand dat dit werk in de drukkerij van de 
familie Blaeu aan de Bloemgracht werd gedrukt. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [394]. 
619 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 331. 
620 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [387]. 
621 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [425]-[429], [431], [435]. 
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het onverstandig is met gebeden iets aan de goden te verzoeken.622 Deze kleinere collectieve 

opgave vormde een kort intermezzo in een periode die vooral uit individuele projecten bestond. 

De tekst werd onder de leden verdeeld en ieder lid vertaalde gewoontegetrouw een passage. In 

november lag er een eerste versie die weer door Meyer, Bouwmeester en Pels werd bewerkt en 

daarna werd voorgedragen. Eind januari 1678 stonden de werkzaamheden rond die vertaling 

tijdelijk stil; in juni van hetzelfde jaar werden ze hervat en in november waren ze afgerond.623 Na 

een kritische redactieronde verscheen het werk in 1679 uiteindelijk in druk met een opdracht 

van Stoppelaar en Lingelbach aan Hudde, de stuwende kracht achter het stuk.624 De opdracht 

werd overigens ondertekend met de naam van het genootschap. Een volgend kleinschalig 

groepsproject was de bewerking van de eerder verschenen tragedie Orondates en Statira in 

maart en april 1678. In juni begon het gezelschap aan de herziening van de Agrippa en in 

februari 1679 werd besloten de komedie Gierige Geeraardt, die kennelijk geen herziening 

behoefde, te herdrukken.625 De aanleiding voor deze herdruk was de geplande opvoering van dit 

stuk voor het stadsbestuur een maand later.626 Ter ere van de hoge heren had het genootschap 

er nog snel een voor- en naspel bij geschreven. Blijkens de notulen werd dit in- en uitleidende 

toneelstuk pas vier dagen voor de opvoering op een zitting besproken. Kort daarna moet het 

stuk al in druk zijn verschenen.627 

In juli 1678 werd een nieuwe takenlijst van individuele opdrachten opgesteld. In de meeste 

gevallen waren dit taken waar de leden al enige tijd aan werkten.628 In de tweede helft van 1679 

zonk de arbeidsmoraal echter aanzienlijk en gebeurde het regelmatig dat de zittingen vanwege 

een te geringe opkomst niet door konden gaan. Vanaf februari 1680 schort het in de notulen aan 

inhoudelijke gegevens. Een tijdje later stoppen ze zelfs helemaal. Ook de activiteiten van het 

genootschap namen in die tijd een einde, zo blijkt uit de eerstvolgende notulen van tweeënhalf 

jaar latér. Daarin staat vérméld: ‘Dén 2 Augustus is vastgesteld het kunstgenootschap Nil 

Volentibus Arduum wédérom té hérstéllén’.629 Publicaties van Nilwerken bleven tussen 1680 en 

1682 overigens wel verschijnen; waarschijnlijk was uitgever Albert Magnus hiervoor 

verantwoordelijk: hij bezat het privilege. Magnus was dus gerechtigd Nil werken namens het 

genootschap te drukken en te verkopen. 

                                                             
622 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407], [408]. 
623 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [455], [458], [460], [463], [464], [473]-[480], [487], [488]. 
624 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [475], [496]. 
625 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [437]-[447], [458], [461], [462], [493]. 
626 Zié titélpagina én hét voorwoord ‘Aan dén Léézér’, in: Nil, Voor- én Naspél, 1679. 
627 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [498]. 
628 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [509]. 
629 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [560a]. 
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Afb. 12  Titelprent bij de herdruk van Nils berijmde toneeltraktaat Gebruik 

én misbruik  (1718). Een ‘uitlegging van de titelprént’ verklaart de 

allegorische personages en hun attributen. De vrouw rechts op de bühne is  

Goede Réden, Onderzoek en Vinding .  Met haar zweep verdrijft ze o.a. 

Onwetenheid ,  die voor het toneel ligt.  Links op de bühne staan de 

personificaties van het  treur- en het blijspel.  De zon achte rin symboliseert de 

overwinning van ‘de wanórde der ONWEETENHEID  [de wolk] verdreven door de 

[…] Orde der naauwkeurige TOONEELWETTEN ’  [het licht]  (UBG : HER 452/1).  
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3.3.6 Privileges en patronen: protectie van de publicaties (1669-1680) 

De toneeltheorie en dé toépassing érvan in drama’s nam één bélangrijké plaats in hét 

repertorium van Nil in. Dat valt in eerste instantie op te maken uit de publicaties van het 

genootschap: veruit het grootste deel daarvan besloeg toneelstukken en dramatheoretische 

geschriften. Dramatische literatuur werd tussen 1669 en 1680 steeds gezamenlijk gelezen en 

tegen de achtergrond van de eigen toneelopvattingen besproken en geredigeerd. Opvallend is 

echter dat in de notulen vooral de theoretische vraagstukken zijn vastgelegd; vertaalopdrachten 

of orders tot de vervaardiging van toneelstukken zijn hierin veel minder frequent dan we op 

basis van het aantal verschenen literaire werken zouden verwachten. Daarnaast werd het proces 

van de totstandkoming van een vertaling minder nauwkeurig vastgelegd dan dat van theoretisch 

werk. Wat de reden daarvoor is, laat zich niet achterhalen. Wellicht ontstonden de 

toneelstukken, anders dan de theoretische stukken, veeleer door persoonlijke keuzes waar geen 

gezamenlijk overleg aan voorafging en zijn ze daarom slechts terloops in de notulen te vinden. 

Een andere verklaring is dat Huydecoper in de achttiende eeuw bij het overschrijven van de 

notulen dergelijke informatie heeft geschrapt. Wat de reden ook moge zijn geweest, de 

gepubliceerde toneelstukken bewijzen dat het genootschap op dit gebied zeer actief is geweest. 

Een van de schaarse inhoudelijke beschrijvingen in de notulen betreft de herziening van de 

Agrippa-vertaling in 1678: er werd afgesproken dat La Clé de eerste druk met de Franse bron 

zou vergelijken, dat Stoppelaar de spelling diende aan te passen en dat Blaeu en Lingelbach het 

vijfdé bédrijf ‘lagér van styl’ zoudén makén.630 

In totaal kennen we uit de periode vóór de heroprichting van het genootschap in 1682 zestien 

verschillende werken die onder de naam van Nil verschenen: vijftien eerste drukken en zeven 

herdrukken.631 Eén van deze zestien werken was een integrale toneeluitgave uit 1677 die uit de 

drukken bestond die op dat ogenblik in omloop waren. Daarnaast verscheen in hetzelfde jaar 

Péls’ Horatiusvertaling – die niet als Nilwerk is uitgegeven, maar als persoonlijk werk van Pels. 

Uit het voorwoord bij dit werk en de notulen blijkt evenwel dat ook deze tekst gezamenlijk werd 

besproken. 

Op een viertal teksten na (het drieledige pamfletachtige werk Antwoordt op het voor- en 

nabericht uit 1670, Péls’ Horatiusvertaling (1677), het toneeltraktaat Gebruik én misbruik (1681) 

en de vertaalde Juvenalis-satire uit 1679) bestaan de uitgaven uitsluitend uit toneelstukken. Die 

toneelstukken waren doorgaans voorzien van een opdracht en/of een voorwoord. Alleen de 

tragedie Orondates en Statira (1670) wérd gévolgd door één zogénaamd ‘dichtkunstig 

ondérzoék’. Dat was één uitvoérigé kritiék op dé Fransé bron én op dé éérsté Nédérlandsé 

vertaling van Joan Blasius, aangevuld met een verdediging van de eigen versie. Een tweede 

‘dichtkunstig ondérzoék’ voégdé hét génootschap toé aan hét éérdér génoémdé driédéligé 

werkje Antwoordt op het voor- en nabericht uit hetzelfde jaar. Tabel 1 geeft een beeld van de 

                                                             
630 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [458]. 
631 Harmsen, Ceneton, 2014; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 315. 
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werken die tussen 1669 en 1681 door de leden van het genootschap zijn uitgegeven en 

heruitgegeven.632 

In de jaren 1672 tot en met 1676 verschenen er geen werken van het genootschap (zie tabel 

1). Die periode kwam overeen met de sluitingsjaren van de Schouwburg. Vóór de 

publicatiepauze had Nil geen privilege over de eigen teksten aangevraagd en werden de boeken 

bij verschillende uitgevers gedrukt en verkocht: vier (toneel)teksten bij Adriaan van Gaasbeek 

en telkens één toneelstuk bij Pieter Arentsz en Johannes van den Berg. Vanaf 1677 beschikte het 

genootschap wel over een privilege voor werken die onder de naam Nil Volentibus Arduum en 

het bijbehorende vignet verschenen.633 In die tijd besloot Nil zijn werken voor eigen rekening bij 

de familiedrukkerij van Nil-lid Willem Blaeu te laten drukken en droeg het zijn privilege voor de 

verkoop over aan Albert Magnus (1642-1689), die de werken later ook ging drukken.634 Vanaf 

toen (tot en met 1689) waren de werken uitsluitend te koop bij drukker en boekverkoper Albert 

Magnus. Hij diende vijf duiten per katern aan het genootschap af te dragen.635 

Nil had als eerste privé-instelling privilege bij de Republiek aangevraagd. Dit werd ook 

verleend. Tot dat moment kregen alleen uitgevers een dergelijk privilege.636 Een boekprivilege 

was een algeméén, voor bépaaldé tijd géldénd vérbod voor dérdén ‘één mét namé génoémd 

gédrukt wérk na té drukkén [én] nagédrukté éxémplarén té vérkopén’.637 Bij schending van dit 

verbod dreigden confiscatie van de illegale drukken, een boete en schadevergoeding aan de 

privilegehouder. Het genootschap wilde op die manier een stokje steken voor de productie van 

ongeautoriseerde herdrukken. Zulke illegale nadrukken circuleerden in 1677 en 1678 in 

Amsterdam en Leiden van de komedie Spookend weeuwtje.638 Echter, ondanks het privilege 

verschenen er ook in 1684 en 1706 nog twee illegale herdrukken. 

                                                             
632 Dit overzicht gaat terug op Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 319-388 en op Harmsen, ‘Lijst’, 2014, 
geraadpleegd op 5 feb 2014. Echter anders dan bij Ceneton zijn hier alleen die werken opgenomen die al in 
de eerste druk onder de naam Nil Volentibus Arduum verschenen. Niet opgenomen is: Dirk Buysero, 
Astrate, Koning van Tyrus, Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1670. Op dit treurspel prijkt weliswaar 
het vignet van het genootschap, maar dit geldt alleen voor de eerste druk. Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, 313. Nil refereert echter nergens aan dit toneelstuk als eigen werk. Wel had het genootschap in het 
voorwoord bij zijn komedie Gelyke tweelingen de vertaling van Buysero uitdrukkelijk goedgekeurd. Nil, 
Harmsen, ‘Gelyke tweelingen’, 1985, 244. Dat het hierbij niet om een Nilstuk ging wordt ook bevestigd 
door het feit dat Buysero geen lid was van het genootschap, al was hij wel bevriend met een aantal van de 
leden. Waarschijnlijk was de uitgever Johannes van den Bergh er verantwoordelijk voor dat het Nilvignet 
op Buyséro’s tonéélstuk kwam té staan. Van dén Bérgh had in het begin van hetzelfde jaar namelijk de 
komedie Gelyke tweelingen van het genootschap uitgebracht en was waarschijnlijk nog in bezit van de 
etsplaat. 
633 Zo besloot Nil in april 1677 de privileges toe te voegen aan zijn uitgave van het verzameld werk. Nil, 
Dongelmans, Documenten, 1982, [387]. 
634 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [363], [388]-[390], [392], [394], [569]. De onderhandelingen over 
dé ovérdracht van hét ‘vérkoopsrécht’ aan Albért Magnus én financiëlé kwéstiés omtrént dé boékvérkoop 
zijn aan de hand van de notulen goed te achterhalen. 
635 De overdracht van het privilege aan Magnus in het voorjaar van 1677 had alleen betrekking op de 
bundél ‘Dichtkonstige wérken, zowél in het geheel, als ieder deel in het byzonder, te weeten, Agrippa, de 
Gelyke Twélingen, het Spookend Weeuwtje, Orondates én Statira, Antwoord op het Voor- én Nabericht, én 
Malle Wedding’. Nadién werd het verkooprecht per werk verleend. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[390]. 
636 Grabowsky, ‘Op dé goédé bétérschap’, 1995 (mét dank aan Kornéé van dér Havén). 
637 Zie voor meer informatie over boekprivileges: Schriks, Kopijrecht, 2004, 52-59. 
638 Zie Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 372-373. 
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1e druk Herdr. <1682 Titel Uitgever/boekverkoper Ondertekenaar opdracht Opgedragen aan 

1669639 1678 
Agrippa, koning van Alba, anders 

de gewaande Tiberinus 

1669: Pieter Arentsz, In de 

drie Rapen, Beursstraat. 

1678: Albert Magnus, in de 

Atlas, Nieuwen Dyk bij Dirk 

van Hasselts Steeg. 

Moesman Dop 

(1678: niet ondertekend) 

Regenten van de Godshuizen 

(1678: voorwoord i.p.v. opdracht) 

1670 

1677 De gelyke tweelingen 

1670: Johannes van den Berg, 

naast het Stadhuis 

1677: Albert Magnus 

Johannes Antonides  

(1677: Nil Volentibus Arduum) 

Pieter Blaeu, stadssecretaris en 

secretaris van de Weeskamer640 

1677641 Het spookend weeuwtje 

1670: Adriaan van Gaasbeek, 

Voorburgwal, bij het Stadhuis 

1677: Albert Magnus 

Lodewijk Meyer 

(1677: Nil Volentibus Arduum) 

Joan van Vlooswyk, 

stadssecretaris 

1678 

Het huwelyk van Orondates en 

Statira […] Neevens een 

dichtkunstig onderzoek en oordeel 

1670: Adriaan van Gaasbeek 

1678: Albert Magnus 

David Lingelbach – opdracht (dl. 

1), (1678: n.v.t.); 

Nil Volentibus Arduum – 

Dichtkunstig onderzoek (dl. 2) 

Gerard Bicker van Zwieten, raad 

en rekenmeester van de domeinen 

van Holland 

(1678: geen opdracht) 

 

Antwoordt op het voor- en 

nabericht, by de Antigone gevoegt 

door N.N. en E.B.I.S.K.A. Neevens 

een dichtkunstig onderzoek op het 

tooneelspel, dat op de Schouwburg 

vertoont wordt (drie delen) 

Adriaan van Gaasbeek 

Nil Volentibus Arduum – 

Antwoordt en Dichtkunstig 

onderzoek (dl. 1 en 3) 

Lodewijk Meyer – Verdediging 

(dl. 2) 

 

1671 1679, 1681 
De malle wedding, of gierige 

Geeraardt 

1671: Adriaan van Gaasbeek 

1679 en 1681: Albert Magnus 
Nil Volentibus Arduum 

Henrik Hooft, raad bij de 

admiraliteit642 

                                                             
639 In 1711 verscheen onder het vignet van Nil de klucht Pefroen met het schaapshooft. Het gaat hierbij om een herdruk van de klucht Pefroen met ‘et schaapshooft die 
Ysbrand Vincent in 1668 had voltooid en die in 1669 bij Lescalje verscheen en op de Schouwburg werd gespeeld. Tot 1741 verschenen er minstens negen herdrukken. 
De klucht maakt geen deel uit van het tekstcorpus van deze studie, omdat dit stuk in de hier relevante periode niet als Niltekst naar buiten is gebracht. 
640 Elias, De vroedschap, 1903, dl. 1, 473. 
641 Naast de geautoriseerde versie verscheen in hetzelfde jaar een illegale nadruk, evenals in 1678, 1684 en 1706. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 372-373. 
642 Henrik Hooft werd vanaf 1662 vijf keer benoemd tot burgemeester van Amsterdam; daarvoor bekleedde hij onder andere het schepenambt. 
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1e druk Herdr. <1682 Titel Uitgever/boekverkoper Ondertekenaar Opgedragen aan 

1677 

 
Q. Horatius Flaccus Dichtkunst. Op 

onze zéden én tijden gepast643 

Jan Bouwman, Kalverstraat, 

naast het Weeshuis 
  

 
[Dichtkonstige wérken van het 

konstgenootschap]644 
Albert Magnus Diversen641 Diversen641 

1678 

 Andromaché Albert Magnus Lodewijk Meyer 
Anna Maria Trip, vrouw v. Wouter 

Valckenier, stadssecretaris 

 De vrijer in de kist Albert Magnus   

 De wanhébbelyke liefde Albert Magnus   

1679 

1680 
Tieranny van Eigenbaat, in het 

eiland van Vrije Keur 
1679 en 1680: Albert Magnus Nil Volentibus Arduum 

Nicolaas Witsen (1641-1717), 

schepen en raad van Amsterdam 

 
D.J. Juvenalis satyra X of tiende 

berispdicht 
Albert Magnus Nil Volentibus Arduum 

Johannes Hudde, bewindhebber 

van de VOC 

 
Voor- en naspel […] by de malle 

wedding of Gierige Geeraard 
Albert Magnus   

1680 

 
De bekeerde alchimist, of 

bedroogen bedrieger 
Albert Magnus D. Lingelbach 

Joan Huydecoper van 

Maarsseveen (1625-1704), 

stadssecretaris 

 Fielebout, óf de dókter tegens dank Albert Magnus Nil Volentibus Arduum 
Willem Hoofd, stadssecretaris, en 

Maria de Witt 

1681  Gebruik én misbruik des tooneels Albert Magnus   

Tabel 1  Chronologisch overzicht van Nils p ublicaties,  uitgevers/boekverkopers,  ondertekenaars en patronen tussen 1669 en 1681.

                                                             
643 Dit werk verscheen niet onder het vignet en de naam van het genootschap, maar onder de naam van Pels. Uit het voorwoord en de overgeleverde notulen blijkt dat 
deze vertaling in opdracht van en in nauwe samenwerking met Nil is ontstaan, daarom neem ik dit werk ook in dit overzicht op. Pels, Schenkeveld-van der Dussen, 
Horatius, 1973, 49; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982. 
644 De editie van het verzamelde werk was een bundeling van de meest recente drukken van de werken die Nil voor 1672 voor het eerst had uitgebracht. Daarbij werd 
gebruikgemaakt van de drukken die op dat ogenblik in omloop waren. Dat waren Agrippa (1669, zonder opdracht), Orondates en Statira en Dichtkunstig onderzoek 
(1670, met opdracht aan Bicker), Gelyke twélingen (1677, met opdracht aan Blaeu); Spookend weeuwtje (1677, met opdracht aan Van Vlooswyk), Antwoordt op het voor- 
en nabericht (1670, drie delen), Gierige Geeraardt (1671, met opdracht aan Henrik Hooft). Dé titélpagina’s warén in dié uitgave doorgaans vervangen door Franse 
titélpagina‘s. Nil, Dongélmans, Documenten, 1982, 319-388, 331. 
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Als we kijken aan wie het genootschap zijn toneelwerk opdroeg, dan valt op dat de opdrachten 

vóór het rampjaar – met uitzondering van de tragedie Agrippa – alle gericht zijn aan de 

republikeins-cartesiaanse factie in het stadsbestuur. De Agrippa-vertaling – die vlak voor de 

officiële oprichting van het genootschap in 1669 was ontstaan – is aan de regenten van het 

Weeshuis en die van het Oudemannenhuis opgedragen (zie tabel 1). De vertalers waarschuwden 

de regenten van de Godshuizen in de opdracht voor het wanbestuur van de Schouwburg. Verder 

zetten ze hun goede bedoelingen en de (financiële) voordelen voor het theater en de charitatieve 

instéllingén uitéén én vérzochtén zé dé Godshuisrégéntén ‘dé moéité té némén van dé Réchtérs 

dézér géschillén té zijn’.645 Deze opdracht was een directe reactie op Hendrik de Graeffs versie 

van hetzelfde toneelstuk, want hij had zijn vertaling aan de Schouwburghoofden opgedragen. 

Gezien de organisatie van de Schouwburg, die haar opbrengsten aan de Godshuizen diende af te 

staan, is de opdracht aan de hoofden van het Weeshuis en Oudemannenhuis uit Nils 

tegenvertaling een politieke keuze. Het genootschap beoogde de macht van het 

Schouwburgbestuur te ondermijnen en zichzelf als dichtend gezelschap op de kaart te zetten. 

De overige opdrachten die Nil vóór 1672 schreef zijn niet gericht aan stadsbestuurders uit de 

calvinistische factie, anders dan bij Blasius, die bijvoorbeeld in 1670 zijn komedie Dubbel en 

enkkel aan schepen Pieter Schaep had opgedragen.646 Nil koos als beschermheer van de 

bijbehorende tegenvertaling Gelyke tweelingen secretaris Pieter Blaeu (1637-1706), die uit een 

zeer anti-stadhouderlijk nest kwam. Zijn vader Joan (1589-1673) en zijn broer Willem, het Nil-

lid, moesten in september 1672 op grond van hun gezindheid hun ambt als respectievelijk 

weesmeester en schepen op bevel van de nieuwe stadhouder opgeven.647 Het genootschap vroeg 

de beschermheer als scheidsrechter op te treden bij het poëticale geschil tussen Nil en de 

Schouwburg(dichters). Ook Henrik Hooft (1617-1678), aan wie Nil in 1671 de komedie Gierige 

Geeraardt opdroeg, hoorde bij de staatsgezinde groep binnen het stadsbestuur. Die groep was in 

een lange machtsstrijd verwikkeld met de calvinistische burgemeesters rond de families Schaep 

en Valckenier. Hooft bedankte in 1673 zelfs voor het burgemeesterschap, omdat hij dit ambt met 

onder anderen Gillis Valckenier had moeten bekleden.648 Ook Gerard Bicker van Zwieten (1632-

1716) kwam uit het republikeinse deel voort, al maakte hij geen deel uit van het stadsbestuur. 

Aan hem hadden zowel Blasius als Nil hun tragedie Orondate en Statira opgedragen. Hij zetelde 

in Den Haag, nadat hij met de hulp van zijn zwager Johan de Witt benoemd was tot raad en 

rekenmeester van de domeinen van Holland. Ná de heropening van de Schouwburg was Nil 

kennelijk uit op bredere steun in het stadsbestuur. Zo droeg het de tragedie Andromaché (1678) 

aan de echtgenote van stadssecretaris Wouter Valckenier (1650-1707) op, de zoon van Gillis 

Valckenier uit de calvinistische factie. 

                                                             
645 Nil, Agrippa, 1669, *3r. 
646 Zie het overzicht in § 5.1. Daarbij moet worden vermeld dat Blasius zijn stukken ook aan regenten uit 
andere facties opdroeg, bijvoorbeeld aan Gerard Bicker. Ook had Blasius directe contacten met personen 
uit de radicale kringen. Zie Mertens, Van den Enden, 2012, XXX. Voor patronage in de zeventiende eeuw zie 
Vérkruijssé, ‘Hét boékénmécénaat’, 1990. 
647 Zie het overzicht in § 3.3. 
648 Elias, De Vroedschap, dl. 1, 1903, CXXIII-CXXIV. 
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Rond de opdracht aan Gerard Bicker uit de eerste druk van de tragedie Orondates en Statira 

(1670) ontstond een relletje. Bij de herdruk van het treurspel in 1678 werd de tekst dan ook 

weggelaten. Nil was hier een stap te ver gegaan: het genootschap had voor zijn tegenvertaling 

dezelfde beschermheer gekozen als Joan Blasius: die had zijn versie ook al aan Bicker 

opgédragén. Bovéndién spuidé Nil in zijn opdracht kritiék op Blasius’ vérsié én op andéré 

stukken van Blasius. Asselijn wist dat de keuze van het genootschap voor dezelfde 

beschermheer niet toevalling was. Hij achtte deze keuze dan ook het ultieme bewijs van Nils 

hoogmoed en onbeschaamdheid, die ook voor Bicker niet verborgen zouden zijn gebleven. Zo 

zegt hij: 

wij behoeven ons maar te keeren tot de Opdracht van uwe Orondates en Statira, aan den 
weleedelen Heer Geraardt Bikker, Heer van Zwieten, &c. daar ghy wel wist, dat den Heer Blasius het 
zijne voor af aan dien zelfden Heer had opgedragen, en ghy lieden om te toonen dat ghy zulke 
geleerde luyden waart, en beeter ervaaren in de Fransche taal, dan dien gezeyden Heer, komt naar 
hem, en offert het uwe, met inzicht, om dien weleedlen Heer door uw zwetzeryen, daar het vol van 
steekt, om te zetten, en uw verheffing daar by te vinden: doch op wat een versmaadelijke en 
verachtelijke wijze uw die is terugh gezonden, is u best bekendt.649 

Nil pareert het verwijt door te zeggen dat Bicker zich geenszins tegen het genootschap keerde, 

maar dat hij alleen niet bij de Schouwburgstrijd betrokken wilde worden: 

dé opdracht van ’t laatsté stuk [Orondates en Statira] moet aangezien worden, als houdende aan al 
de wareld, én niet aan dien Heer [Gerard Bicker], wiens naam daar voor staat, uitgezónderd de 
rédénén zyn Wél Ed. in ’t bijzondér raakéndé; omdat zyn Wél Ed. zich mét dié géschillén niét 
moéijén wil, én vólgéns onzé stéllingé, niémand tégén zyn wil aan ’t hoofd van een stuk mag 
géplaatst wordén; ’t wélk wy wédérom al dé waréld doén wéétén.650 

De latere drukken van Nils Orondates en Statira werden dan ook niet meer naar Gerard Bicker 

opgedragen. Toch kwam de opdracht aan Bicker in 1677 nog in de editie van Nils verzameld 

werk terecht. Het ging hierbij om een bundeling van de meest recente Nildrukken die op dat 

ogenblik in omloop waren. Doordat er pas in 1678 de herziene tweede druk van dit treurspel 

verscheen, werd in het verzameld werk de eerste druk met daarbij de opdracht aan Bicker 

opgenomen. 

3.4 Bestuursfuncties in de Schouwburg en heroprichting van Nil Volentibus 

Arduum 

3.4.1 De voorbereidende fase (1676-1677) 

De herdrukken en revisies en de hernieuwde belangstelling voor toneeltheoretisch werk vanaf 

ongeveer 1676 (hervatte activiteiten Naauwkeurig onderwys, Horatiusvertaling en Gebruik én 

misbruik) hielden verband met de ophanden zijnde opening van de Schouwburg. Die was in juni 

1672 gesloten vanwege de dreigende oorlog met Frankrijk en de onvrede over lasterlijke 

                                                             
649 Assélijn, ‘Aan Nil’, 1671 [zonder paginering]. 
650 Nil, ‘Antwoordt’, 1719, 62. 
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stukken. Pas eind november 1677 opende het theater zijn deuren weer voor opvoeringen, en in 

februari 1678 volgde de officiële heropening.651 De laatste Nildruk voor de sluiting dateert uit 

1671. Dat Nil in 1677 opnieuw ging publiceren, waaronder een verzamelde uitgave van alle voor 

1672 verschenen werken, hing dus samen met de opening van de Schouwburg enkele maanden 

later.652 Parallel hieraan herzag men vijf toneelstukken, die in 1677 en 1678 in verbeterde vorm 

werden uitgegeven. Pas na de verbeterde herdrukken verscheen er weer nieuw werk. 

Al in 1676 kreeg het genootschap, in het bijzonder Andries Pels, van het stadsbestuur de 

opdracht de Schouwburgregels uit te geven. Dit deed hij in het eveneens berijmde toneeltraktaat 

Gebruik én misbruik – een vervolg op zijn Horatiusvertaling. Nil timmerde met andere woorden 

behoorlijk aan de weg. Het is zelfs aannemelijk dat het genootschap de drijvende kracht achter 

de heropening van de Schouwburg was. In ieder geval moet Nil hierbij een vinger in de pap 

hebben gehad. Dat vermoeden wordt gestaafd door een anoniem, tweeledig archiefstuk uit begin 

1677 dat gericht is aan de burgemeesters en het overige stadsbestuur.653 Het eerste stuk – een 

twaalf pagina’s téllénd vértoog – is gewijd aan diverse ideeën en aanbevelingen omtrént ‘dé 

vérbéétéringh én hérvorming dér Schouburg’ mét hét oog op dé héropéning én ként opvallénd 

veel overeenkomsten met de opvattingen, argumentatie en woordkeuze uit Nils theoretische 

stukken, vooral uit de toen nog onuitgegeven poëtica Naauwkeurig onderwys. We kunnen er dan 

ook van uitgaan dat dit stuk door Nil is geschreven. Dat betekent dat het genootschap het 

stadsbestuur bij de heropening van het theater adviseerde. Om dit aan te tonen zal ik het 

vertoog samenvatten en daarbij op enkele opvallende analogieën met Nilteksten wijzen. 

Allereerst gaat de schrijver in op de slechte naam van de Schouwburg, die te wijten was aan 

de programmering van stukken met een vóór die tijd onzedelijke of een religieuze inhoud. Ook 

Nil had in zijn theoretische publicaties voor 1672 herhaaldelijk gewezen op de kritiek die er op 

het toneelrepertoire van de Schouwburg bestond.654 Daarna wordt uiteengezet op welke manier 

critici de Schouwburg gunstig gezind kunnen raken. De belangrijkste stappen hiertoe zijn de 

invoering van ‘goédé régélén én wéttén’ én dé définiëring van één missié: dé Schouwburg ‘als 

ééné politijké schoolé’ mét drié hoofddoélén: ‘vérbétéring dér zéédén’, ‘opbouwing én 

voortsétting van onzé Néd[érduijt]sché taalé’ én vérbétéring van dé ‘wélgémaniérdhéid in 

sprékén énhoudingé of béwégingén dés lichaams’. 

                                                             
651 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, bijlagé K; Stérck, ‘Amstérdamsché toonééllévén’, 103. 
Worp vérméldt dat dé Schouwburg al op 25 novémbér 1677 wérd géopénd. Dé éérsté ‘kéérén wérd ér 
alléén muziék gémaakt’. Worp, Stérck, Schouwburg, 1920, 136-137. 
652 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 315. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, bijlage K. 
Betreffende de betrokkenheid van Nil bij de heropening van de Schouwburg zie § 3.1.3.3 van dit 
proefschrift. 
653 SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 1. Van der Haven gaat op dit archiefstuk in, maar hij neemt 
aan dat het om een schrijven van de Schouwburgdirecteuren zou gaan. Dat het Schouwburg de auteur van 
dit stuk was is onwaarschijnlijk. Ten eerste vanwege de inhoud die sterk naar het genootschap verwijst en 
ten tweede vanwege het feit dat begin 1677, toen dit stuk moet zijn ontstaan, de Schouwburg nog gesloten 
was en er op dat moment nog geen Schouwburgbestuur met Nil-leden was geïnstalleerd. Van der Haven, 
Achter de schermen, 2008, 133. 
654 Zie bijvoorbeeld de opdracht in Nil, Spookend weeuwtje, 1670, *6v. 
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Afb. 13  Eerste pagina van een vertoog met adviezen ter hervorming van de Schouwburg. Het 

vertoog is rond 1677, voor de heropening van het theater, geschreven en gericht aan het 

Amsterdamse stadsbestuur. Uit  de inhoud en de formuleringen laat zich afleiden dat de tekst  

door Nil of een Nil -lid is geschreven (SAA ,  Burgemeesters,  [5026], inv.nr. 598, dl.  1).  
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Het eerste doel komt al deels letterlijk overeen met de voornaamste doelstelling die Van 

Koppenol in Naauwkeurig onderwys aan de toneelkunst toeschrijft. Zo schrijft Van Koppenol in 

hoofdstuk zes vier doelen aan de toneelkunst toe: het eerste en voornaamste is de 

‘[v]érbéétéringé dér zéédén’ door stimuléring ‘tot hét omhélzén dés Déughts, én vliédén van 

d’Ondéughd’. In hét archiéfstuk uit 1677 staat événééns én mét dézélfdé béwoordingén dat hét 

‘[é]érstélijkén voornamélijk’ om dé ‘vérbétéring dér zéédén door aanmaningé tot hét omhélsén 

dé déugd én hét vliédén van dé ondéugd’ gaat.655 De toelichting over hoe dit omarmen van de 

deugd het beste kan worden bereikt lijkt sterk op een passage van Meyer over het leereffect van 

treurspelen in hoofdstuk 29 Naauwkeurig onderwys. Daarin stelt hij dat het publiek in de eerste 

plaats door ‘Rédénééringén dér Toonélistén’, in dé twéédé plaats door ‘voorbééldén’ én in dé 

dérdé plaats door ‘hartstoghtén’ kénnis kan némén van ‘zéédéréégélén’. Wannéér wé dézé 

passagé mét hét archiéfstuk vérgélijkén, lézén wé daarin dat zédénvérhéffing ‘géschiét door hét 

voorstellen van goede voorbeelden, krachtige en aandringende redeneringen en bewegingen en 

opwekkingen der hartstochtén’.656 

Na de uiteenzetting van het oogmerk van het Amsterdamse theater, vervolgt het vertoog met 

advies over een aantal wijzigingen die in de Schouwburgorganisatie zouden moeten worden 

doorgevoerd en die in dienst staan van een betere werking van het theater. De voorgestelde 

aanpassingen betreffen het regentschap, de acteurs, de kaartverkoop, de toerusting van het 

theater en de verspreiding van de Schouwburgstukken. De auteurs van het archiefstuk vinden 

bijvoorbeeld dat Schouwburgregenten aan specifieke functie-eisen moeten voldoen: 

betrouwbaarheid, kennis van de letteren en retorica en vooral van de Nederlandse taalkunde en 

literatuur. Ook moet de span of control van de Schouwburgregenten worden vergroot: alleen zij 

zijn ertoe bevoegd de acteurs en het overige personeel aan te sturen en alleen zij hebben de 

dagelijkse leiding van het theater in handen. Daarvan maakt ook het weren van politieke, 

godslasterlijke en andere ongepaste stukken deel uit. Ze dienen daarnaast niet meer door de 

besturen van de Godshuizen, maar door de burgemeesters te worden benoemd.657 Voorts 

behoort de Schouwburg het niveau van de Nederlandse dichtkunst hoog te houden en op te 

schroeven. Het theater moet dichters ertoe aansporen goede toneelstukken te schrijven en moet 

hen daarvoor vervolgens geldelijk honoreren. Hiervoor had ook Nil zich al in 1669 

uitgesproken.658 In het anonieme vertoog wordt verder bepleit dat ter waarborging van de 

kwaliteit het bésté één tonéélpoëtica mét ‘régélén én wéttén’ van dé ‘vérmaardsté 

tonééldichtérs’ kan wordén uitgégévén. Dit om bélangstélléndé onérvarén dichtér één houvast té 

gévén. ‘Toévallig’ wéét dé schrijvér van dit documént dat ér ‘bij éénigé liéfhébbérs rééts één 

naauwkeurige beschreijvinge dér tonéélkonst is opgéstéld’ én hij adviséért dézé liéfhébbérs dit 

                                                             
655 Ook hét dérdé doél van Van Koppénol: dé ‘[o]éfféningh vandé taal’ is tén délé térug té vindén in hét 
archiéfstuk ondér doél 3: ‘dé wélgémaniérdhéid in sprékén én houding’. Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, 
[XI], 66; SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 1, bl. 2-3. 
656 Nil, Harmsén, ‘Onderwys’, 1989, [XXIX] 347; SAA, Burgemeesters, [5026], inv.nr. 598, dl. 1, bl. 2. 
657 Aan deze wens kwam het stadsbestuur tijdelijk tegemoet, zie § 3.4.2. 
658 Zie de opdracht in Nil, Agrippa, 1669 en § 3.1.2.1. 
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werk zo snel mogelijk uit te geven.659 Die passage is een vrij expliciete toespeling op Nil en zijn 

Naauwkeurig onderwys. 

Ook de acteurs moeten aan bepaalde eisen voldoen: zij dienen van onbesproken gedrag en 

bekwaam in hun vak te zijn. Verder moet hun salariëring worden aangepast en dienen de 

regenten toe te zien op de in- en uitstroom van acteurs en de scholing van nieuwe acteurs. 

Daarnaast moet worden voorkomen dat toeschouwers zonder te betalen een voorstelling 

kunnen bijwonen. Een loket aan de straatkant – naar Venetiaans voorbeeld – zou dit kunnen 

ondervangen. Ook dienen er voldoende passende decors en kostuums te zijn om de 

‘niéuwsgiérighéid’ van hét publiék vast te houden en alles geloofwaardig en naar behoren te 

kunnen uitbeelden.660 Ten slotte dringt men er met het oog op de inkomsten op aan dat 

Schouwburgstukken uitsluitend door de Schouwburg zelf mogen worden gedrukt en verkocht. 

Illegale herdruk en verkoop moest op die manier worden tegengegaan. Dat komt erop neer dat 

de stedelijke overheid een privilege moest verlenen. Nil gebruikte dit zelf vanaf 1677.661 Met 

inachtneming van deze maatregelen zou de eer van de Amsterdamse Schouwburg worden 

hersteld en zou het theater uitgroeien tot een vermaarde en winstgevende instelling die de stad 

veel profijt en de burgemeesters veel aanzien zou opleveren. 

De adviezen uit dit stuk – die zoals gezegd van Nil moeten zijn gekomen – werden gedeeltelijk 

overgenomen en dat resulteerde in vier van de zestien Schouwburgwetten die in het tweede 

deel van het archiefstuk staan afgedrukt. Dit deel is pas na de heropening geschreven, 

waarschijnlijk door de nieuwe Schouwburgregenten.662 Ook hierin worden eerst de 

doelstellingen van de Schouwburg vastgelegd, gevolgd door twaalf verboden, die teruggaan op 

een ouder verbod.663 Zo moét hét théatér tén éérsté ‘één éérlijk én vérmaakélijk tijdvérdrijf’ voor 

allé lééftijdén biédén. Tén twéédé moét hét dé ‘burgérlijké zédén’ vérbétérén door dé opvoering 

van stukken waarin sprake is van poëtische gerechtigheid. Ten derde staat het theater in dienst 

van de verbetering van de Nederlandse taal. Ten vierde is het een leer- en oefenschool voor 

argumentatie, taalgebruik, uitspraak en lichaamstaal. Om misbruik te voorkomen zijn de 

volgende twaalf handelingen verboden: Godslastering en vloeken, het uitspreken van gebeden, 

het noemen van Gods naam, het vertonen van Bijbelspelen, kritiek op overheid en regenten, 

kritiek op de kerk en op predikanten, het uitbeelden van godsdienstkwesties, het lasteren van 

individuele personen, het vertonen van onfatsoenlijkheden, het schofferen van personen, grof 

taalgebruik en ten slotte het inzetten van acteurs met een slechte reputatie. 

                                                             
659 Onderstreping door TH. 
660 Meyer besteedde ook in Naauwkeurig onderwys aandacht aan kostuums en decors. Nil, Harmsen, 
‘Onderwys’, 1989, 305-306 [XXVI], 426 [XXXVIII]. 
661 Zie § 3.3.6 van deze studie. In 1684 vroeg de Schouwburg daadwerkelijk privilege aan bij de Staten van 
Holland en West-Friésland. Grabowsky, ‘Op dé goédé bétérschap’, 1995, 41. 
662 Het stuk is hoogstwaarschijnlijk niet door de regenten van de Godshuizen geschreven. De 
burgemeesters hadden namelijk juist voor de periode na de heropening van het theater bepaald, dat de 
besturen van de Godshuizen veel minder invloed op het dagelijkse Schouwburgbeleid zouden hebben. Zie 
§ 3.4.2. 
663 Zie § 1.2.2.1. 
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3.4.2 In het Schouwburgbestuur (1678-1681) 

Op 28 december 1677 stelden de burgemeesters zes nieuwe regenten aan. Dit waren naast Nil-

leden Bouwmeester, Meyer en Pels de hoogleraar in de welsprekendheid Petrus Francius (1645-

1704), Jacob Matham en Tobias van Domselaar. Dat er in het nieuwe bestuur maar liefst drie Nil-

leden zitting hadden, kunnen we ongetwijfeld opvatten als een blijk van waardering en dank 

voor de daadkrachtige houding en de adviserende rol van het genootschap bij de heropening van 

het theater. Een van de zittende burgemeesters was Johannes Hudde, die het genootschap 

ongeveer een half jaar daarvoor om een Juvenalisvertaling had verzocht.664 Als vriend van 

Spinoza kende hij Meyer en Bouwmeester persoonlijk. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat hij 

binnen het stadsbestuur als pleitbezorger voor het genootschap had opgetreden en dat de 

benoeming van drie Nil-leden tot Schouwburghoofd daarmee verbonden was. De nieuwe 

hoofden traden op 2 februari 1678 aan, dezelfde dag waarop ook het nieuwe college van 

burgemeesters, waarvan Hudde in 1678 overigens geen deel uitmaakte, werd geïnstalleerd. 

Toen Hudde in 1679 weer burgemeester was, droeg het genootschap de Juvenalisvertaling aan 

hem op waaraan Nil in 1677 was begonnen.665 

Volgens een door de burgemeesters vastgesteld roulatiessysteem trad Bouwmeester een jaar 

later af als Schouwburghoofd; Pels deed dit na twee jaar en Meyer na drie. Benoemingen 

geschiedden na de heropening niet meer op voordracht van de regenten van het 

Burgerweeshuis en het Oudemannenhuis, maar rechtstreeks door de burgemeesters, zoals Nil 

dat in zijn adviesstuk had voorgesteld.666 Op die manier hadden de twee Godshuizen geen 

zeggenschap meer over het Schouwburgbestuur, want de nieuwe kandidaten – per jaar dienden 

twee hoofden het bestuur te verlaten – werden door de regenten van de Schouwburg zelf 

voorgedragen.667 Hoewel in het besluit van de burgemeesters was vastgesteld dat de zuivere 

winst zoals vanouds aan de Godshuizen ten goede zou komen, keerden de regenten van de 

Godshuizen zich toch faliekant tegen het nieuwe benoemingssysteem.668 Er ontstond een 

machtsstrijd tussen de regenten van de Schouwburg en die van de Godshuizen. De spanningen 

liepen al snel zo hoog op, dat de burgemeesters meerdere keren als schikkende instantie 

moesten ingrijpen. Ze stelden een aantal nieuwe regelingen op om de samenwerking tussen 

beide partijen te bevorderen, maar niets mocht baten.669. De Godshuizen beweerden dat ze door 

wanprestaties van het Schouwburgbestuur verlies zouden leiden. Dit klopte echter niet, zoals 

Pels in het Gebruik én misbruik, dat hij in deze tijd schreef, uiteenzette. Hij weet te berichten dat 

de jaarlijkse opbrengsten vanaf 1678 tot halverwege 1680 duidelijk hoger waren dan vóór de 

verbouwing in 1665 tot de sluiting van het theater in 1672.670 Desalniettemin kwamen de 

                                                             
664 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407]. Zie Wagenaar, Amsterdam, stk. 3, 1767, 303-304. 
665 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [407]. 
666 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 233-234. 
667 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 233-234. 
668 Wagenaar, Amsterdam, stk. 2, 1765, 398-399. 
669 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 139-140, 234-238. 
670 Pels, Schenkeveld-van der Dussen, Gebruik, 1978, vs. 883-884. 
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burgemeesters in augustus 1680 de Godshuizen tegemoet.671 De kandidatenlijsten voor nieuwe 

bestuurders moesten voortaan gezamenlijk door de Schouwburghoofden én zes regenten van de 

twee Godshuizen worden opgesteld. Daarnaast werd het financiële beheer van de Schouwburg 

ondergebracht bij de Godshuizen – wat de strubbelingen overigens niet verminderde.672 Dat het 

publiek niets moest hebben van het gereguleerde toneel en daarom niet meer naar het theater 

ging, zoals Wybrands heeft betoogd, valt niet uit de resolutie van de burgermeesters af te 

leiden.673 De recettes doen deze ontwikkeling in ieder geval niet vermoeden.674 

Samenvattend: de Nil-leden maakten een onrustige tijd door in hun functie van hoofd, al wijst 

niets erop dat er binnen het Schouwburgbestuur – anders dan tijdens Meyers eerste 

zittingsperiode in de jaren zestig – onderlinge spanningen ontstonden. Mochten die er wel zijn 

geweest, dan raakten ze wellicht door de heftige conflicten met de Godshuizen op de 

achtergrond. De eerdere poëticale richtingenstrijd tussen leden die de meer barokke school 

aanhingen enerzijds en uitdragers van het gereguleerde toneel anderzijds, lijkt geen rol meer te 

hebben gespeeld, hoewel beide kampen nu in het bestuur vertegenwoordigd waren: Tobias van 

Domselaar en Petrus Francius aan de ene kant en de Nil-leden aan de andere. 

De nieuwe positie zou Meyer, Bouwmeester en Pels een hoop extra drukte bezorgen. Daarvan 

was mén zich volkomén béwust. Op 22 fébruari 1678 bésloot hét génootschap dan ook ‘dat dé 

leden, die regenten van de Schouwburg zyn, voortaan vry zullen zyn van de boete van afweezen, 

zo op dén dag dér vérgadéring géspééld wordt of iéts andérs noodig té doén is’.675 Kortom, de 

Schouwburgactiviteiten kregen bij overlapping prioriteit boven de zittingen van het 

genootschap. Liepen de projecten van het genootschap in 1678 nog op volle kracht, vanaf 1679 

werd het geleidelijk rustiger en vielen de zittingen van het genootschap steeds vaker uit. De 

activiteiten kwamen begin 1680 tot stilstand. 

3.4.3 Na de heroprichting in 1682 

Na de heroprichting in 1682 werden de zittingen van het genootschap verplaatst naar de 

woensdagmiddag, om vier uur, en vonden ze plaats bij de vaste uitgever en boekverkoper van 

het genootschap: Albert Magnus op de Nieuwendijk.676 Blijkens de notulen werden er geen 

nieuwe gemeenschappelijke projecten meer opgestart. Waarschijnlijk was elk lid weer vrij in de 

keuze van zijn onderwerpen. Zeker is dat het genootschap probeerde aan te sluiten bij de 

activiteiten uit zijn eerste fase, zoals blijkt uit de hervatting van enkele onvoltooide projecten.677 

Of de rationalistische insteek van de beginjaren gehandhaafd werd, is niet duidelijk. In juli 1682, 

vlak vóór de heroprichting van het genootschap, werd onder naam en vignet van Nil, ’t 

                                                             
671 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 238-239. 
672 Zie de brieven van het Schouwburgbestuur met verzoeken om vergoeding van voor de opvoering 
noodzakelijke attributendingen, zoals kostuums, in Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 239-246. 
673 Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel, 1873, 141 en 238-239. 
674 Rasch, Repertoire [ongepubl.]. 
675 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [436]. 
676 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [560a/b], [807]. 
677 Zo werden het poëticaproject en het grammaticaproject hervat. Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[581], [603], [591], [599]. 



- 160 - 

 

Gedwongene huuwelyk, een vertaling van Molières Le mariage forcé gepubliceerd.678 Net als in de 

Franse bron en in een vertaling daarvan door Adriaan Peys uit 1680 treden in dit stuk twee 

komische filosofen op. De een is aanhanger van de aristotelische leer, de ander hoort bij de 

sceptici. De vertaler lijkt van de tweede filosoof eerder een cartesiaan te hebben gemaakt, die 

net zo belachelijk wordt gemaakt als de andere filosoof. Dit zou erop kunnen duiden dat de 

nieuwe leden, waaronder hijzelf, de rationalistische idealen uit de beginjaren van het 

genootschap niet onderschreven. 

Na 1682 werd veel uit zelfgeschreven literair werk voorgelezen. Daarnaast droeg men tot 

begin 1684 ook voor uit eigen vertalingen van geologische, geografische, taalkundige, 

theologische en historische werken. De belangstelling van de leden lijkt zich dus alleen maar te 

hebben verbreed. Zo droeg Blok voor uit zijn vertaling van het geologische geschrift Telluris 

Theoria Sacra (1681) van Thomas Burnet, dat in de zeventiende eeuw gold als een van de 

belangrijkste werken op dit gebied.679 Bloks vertaling verscheen in 1696 met de titel Heilige 

beshouwinge des aardkloots, maar niet als Nilpublicatie en bovendien zonder vermelding van de 

vertaler.680 Willem Blaeu richtte zich voornamelijk op het vertalen van historische teksten, zoals 

de Historia dell Republica Veneta van Baptista Nani, en op het vernederlandsen van delen uit de 

beschrijving van de stedenboeken (atlassen) van Savoye en Piëmont.681 La Clé las voor uit de 

berijmde vertaling van De imitatione Christi van A Kempis (gedrukt in 1471 of 1472), die was 

vervaardigd door de in 1681 overleden Lodewijk Meyer. Deze vertaling werd uiteindelijk 

voltooid en verscheen in 1707 en 1716 onder de titel Thomas van Kémpen’s Naavólging van Jesus 

Christus.682 

De notulen lopen na de heroprichting min of meer continu door tot begin 1684.683 Daarna 

volgt er een lange stilte. De eerstvolgende aantekening dateert van de zitting op 5 november 

1687, waarin hét bésluit wérd génomén wéér ‘één dagrégistér té houdén als vanouds, ’t wélk 

sedert de laatste aantekening op 23 fébruari 1684 vérzuimd was’.684 De bijeenkomsten vonden 

in het vervolg weer plaats op de dinsdag in herberg Malta op het Singel.685 Nil vergaderde dus 

klaarblijkelijk tussen 1684 en 1687 verder, hoewel er er in deze jaren geen verslagen werden 

gemaakt. De notulen werden in het najaar van 1687 weer hervat, maar dit was niet van lange 

duur. De laatste aantekeningen dateren van 23 december 1687.686 

Uit de periode 1682 tot 1689 zijn elf publicaties overgeleverd, waarvan tien eerste drukken, 

die wederom bijna uitsluitend toneelwerk betreffen. De drukken waren voorzien van een 

privilege en werden verkocht door Albert Magnus. Vanaf 1683 drukte Magnus de stukken van 

                                                             
678 Ovér Thomas Aréntsz zié: Té Winkél, ‘Thomas Arénts’, 1890. 
679 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [565]. Voor Burnets werk zie Gould, Ever since, 1977. 
680 Blok, Heilige beshouwinge, 1696. 
681 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [561]. 
682 ‘Voorrédé’, in: Nil, Thomas van Kémpens Naavólging, 1707, *5r; Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 
[563], [637], 375-376. 
683 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [569a]-[630]. 
684 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [631]. 
685 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [811]. 
686 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [638]. 
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Nil zelf.687 Nadat hét ‘drukrécht’ op hém was ovérgégaan, fraudéérdé hij door zondér 

toestemming nieuwe drukken en grotere oplages op de markt te brengen, zonder de extra 

inkomsten aan het genootschap af te dragen. Het genootschap eiste hierop de gravure van de 

titelplaat terug en verbood het Magnus uitdrukkelijk om nog langer clandestiene herdrukken te 

vervaardigén. Hij stémdé mét dézé bépalingén in én béloofdé voortaan ‘als één éérlyk man té 

handélén’.688 

Dat er vanaf 1690 vier jaar lang niets gepubliceerd werd, kan samenhangen met het 

overlijden van Magnus in oktober 1689. Nil moest een nieuwe drukker en verkoper vinden. Van 

1694 tot 1717 was de verkoop van de werken in handen van de erven van Lescailje. Voor de 

druk zorgdé hét génootschap nu wéér zélf. Op dé titélpagina’s stond dan ook twéé décénnia lang 

vérméld: ‘Gédrukt voor hét Kunstgénootschap, én té békomén by dé Ervén van J. Léscailjé.’ 

Tussen 1718 en 1730 waren de Nilwerken bij verschillende verkopers te verkrijgen. 

Het werk van het genootschap is regelmatig herdrukt, waaruit we kunnen afleiden dat het 

een zekere populariteit moeten hebben gekend. Dit strookt met de opvoeringsgeschiedenis van 

de Nilwerken op de Amsterdamse Schouwburg.689 Dat de toneelpoëtica Naauwkeurig onderwys 

na bijna honderd jaar in 1765 alsnog in druk verscheen, voorzien van een voorwoord waarin het 

genootschap veel lof krijgt toegezwaaid, bevestigt de status die Nils toneelpoëticale ideeën 

hadden gekregen. Vanaf de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw en in de eerste helft 

van de achttiende eeuw algemeen werden die door talrijke toneeldichters omarmd. De laatste 

‘oudé’ druk van éen stuk van Nil dateert uit 1803, blijkens het Census Nederlands toneel, maar de 

meeste (her)drukken stammen uit de eerste helft van de achttiende eeuw.690 

In de literatuurgeschiedenissen wordt er over het algemeen van uitgegaan dat het 

génootschap ‘maar kortén tijd in stand [is] géblévén’.691 Echter, aan het begin van de achttiende 

eeuw was Nil, in onbekende samenstelling, nog actief.692 Officieel heeft het genootschap tot in 

het najaar van 1720 bestaan. Toen overleed Reinier La Clé. In een rouwgedicht ter gelegenheid 

van zijn ovérlijdén in 1720 wérd hij hét ‘laatsté lid van ’t édél kunstgénootschap Nil Voléntibus 

Arduum’ génoémd.693 Hij was na de dood van Ysbrand Vincént in 1718 ‘dé éénigsté, dié nog van 

dit géléérdé én wéétgiérig gézélschap in wézén’ was.694 Een andere indicatie die erop wijst dat 

                                                             
687 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [595]. 
688 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, [632], [635]. 
689 Zie § 5.5.2 van deze studie. Zie ook Rasch, Repertoire [ongepubl.]; De Haas, Repertoire, 2001. Het valt op 
dat voornamelijk het komische toneel van Nil in de achttiende eeuw lange tijd op de planken bleef. Dit is in 
tegenspraak met de visie van veel literatuurhistorici. Zo verkeert Marleen de Vries in 2001 door de 
litératuurhistorisché bééldvorming in dé vérondérstélling dat hét ‘Frans-Classicismé’ in Nédérland sléchts 
tot 1700 had gebloeid en dat daarna alleen de gereguleerde tragedie verder leefde. De Vries, Beschaven!, 
2001, 28. Zie bijvoorbeeld: Kalff, Geschiedenis, dl. 4, 551; Knuvelder, Handboek, 1971, dl. 2, 503. 
690 Zie de inleiding bij: Harmsen, Ceneton, 2014. Voor een (zo) volledig (mogelijk) chronologisch overzicht 
van de werken van het kunstgenootschap zie eveneens: Harmsen, Ceneton, 2014. 
691 Zie bijvoorbeeld: Worp, Geschiedenis, 1907, dl. 2, 221. 
692 Bijvoorbeeld Ter Laan, LWNZ, 1952, 371. 
693 Nil, Dongelmans, Documenten, 1982, 9. In Leemans, Johannes, Kloek, Worm en donder, 2013, 275 wordt 
er nog van uitgegaan dat Vincent vanaf 1710 het enige lid van het genootschap zou zijn geweest. 
694 [Rotgans?] Zedig en dicht-lievend, 1718. 
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hét génootschap pas rond 1720 ophiéld té béstaan, vindén wé in dé toévoéging ‘Gédrukt voor 

het Kunstgenootschap’ op allé titélpagina’s van Nilwerken, op twee uitzonderingen na. Deze 

toevoeging vinden we uitsluitend op drukken die tussen 1694 en 1719 verschenen.695 

La Clé had na de dood van Vincent waarschijnlijk het complete Nil-oeuvre, inclusief de 

ongepubliceerde documenten, in zijn bezit. L.R., de criticus van Aran en Titus van Jan Vos, weet in 

1718 immers te berichten dat het ongepubliceerde vroege werk van Nil bewaard is gebleven en 

hij spréékt dé wéns uit dat La Clé ‘als waardig Lid, in hét Kunstgénootschap […] somtyds nog iéts 

van zyn Ed. werken [d.w.z. de werken van het kunstgenootschap] de geleerde Waereld wilde 

mededéélén’.696 In 1734 kwamen de privileges voor het uitgeven van Nils werken uitgever Isaak 

Duim toe. Hij zou er een kleine twintig jaar gebruik van maken. De drukken die nadien 

verschenen, werden opnieuw door verschillende uitgevers gepubliceerd. 

                                                             
695 In twee bijna identieke uitgaven van De Listige Vryster, óf de Verschalkte Voogd uit 1730 van uitgever 
David Ruarus duikt deze toevoeging nog eens op. Aangezien het laatste lid van het genootschap tien jaar 
eerder was overleden en dit de enige keer is dat deze toevoeging ná 1719 voorkomt, is het niet 
waarschijnlijk dat het daadwerkelijk om uitgaven gaat die voor het genootschap waren gedrukt. 
696 [Rotgans?] Zedig en dicht-lievend, 1718, 30-31. Na de dood van La Clé verschenen er overigens nog drie 
eerste drukken, te weten Verhandelingen van der Letteren Affinitas of Verwantschap (1728), De 
Schaakingen (1763), Naauwkeurig onderwys in de Tooneel-Poëzy (1765). Nil, Dongelmans, Documenten, 
1982, 317. 


