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7 Besluit 

Geen enkele straat in Nederland is naar het genootschap Nil Volentibus Arduum of naar een van 

de leden uit de beginjaren benoemd, terwijl er wel Vondelstraten en een Vondelpark bestaan, 

evenals er straten, lanen en kades naar P.C. Hooft zijn vernoemd. Ook een Jan Vosstraat is er en 

zelfs Thomas Asselijn en Pieter Bernagie zijn in straatnamen vereeuwigd. Alleen Johannes 

Antonides van der Goes die na anderhalf jaar het genootschap verliet en zich vervolgens fel 

tégén zijn vroégéré dichtcolléga’s kéérdé, wérd mét straatnamen geëerd. Tot ver in de 

achttiende eeuw was echter juist Nil zeer bekend en werd het – na enkele strubbelingen in de 

beginjaren – veel geprezen. Zijn poëticale richtlijnen waren alom bekend en aanvaard en zijn 

toneelstukken werden nog lang gespeeld en vaak herdrukt. Door een veranderde literaire smaak 

in de romantiek heeft het genootschap echter een slechte naam gekregen en is het in de 

negentiende eeuw niet gecanoniseerd. Nil is weliswaar nooit helemaal in de vergetelheid 

geraakt, maar zijn ongunstige reputatie onder literatuurhistorici tot na 1950 zorgde voor een 

marginalisering van zijn toneelstukken. Ook Nils principiële geloof in de leerbaarheid van kunst 

en zijn inspanningen bij het verzamelen, toetsten, opstellen en uitdragen van toneelregels om de 

(toneel)dichtkunst te verbeteren, strookten niet met de literatuuropvattingen van latere 

onderzoekers. 

Dankzij de keuze voor een historiserend en daarmee contextueel perspectief waarin Nils 

toneelwerk, theorie en de overige activiteiten vanuit het rationalisme in deze studie zijn 

benaderd, ontstaat een geheel ander beeld dan dat van brutale, maar saaie epigonen, het imago 

dat door negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse onderzoekers is neergezet. Via de insteek van 

het rationalisme ‒ niéuwé filosofisché idééën dié dé Nil-lédén aanhingén ‒ blijkt dat het 

genootschap uit geleerde, toegewijde idealisten met een brede belangstelling bestond, die met 

hun toneelstukken en toneeltheorie niet alleen de Nederlandse taal en de in Amsterdam 

opgevoerde toneelstukken wilden verbeteren, maar ook de Amsterdamse samenleving. 

In deze studie hebben we kunnen zien dat de activiteiten en werken van Nil Volentibus 

Arduum te verklaren zijn vanuit de rationalistische ideeën die het genootschap aanhing. We 

hebben nog eens laten zien dat er nauwe contacten waren met radicaal-rationalistische denkers 

uit Amsterdam. Zo waren niet alleen Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester met Frederik 

van den Enden, Spinoza en Adriaan Koerbagh bekend, maar deelden ze ook vergelijkbare 

opvattingen zoals uit hun werken blijkt die ze buiten het genootschap om publiceerden. Beiden 

drukten hun stempel op Nil, door regelmatig de voortrekker in de gemeenschappelijke projecten 

te zijn. Anders dan Van de Louw in zijn proefschrift over laatzeventiende-eeuws toneel in 1979 

beweerde, lijkt er binnen Nil wel een zekere taakverdeling van kracht te zijn geweest: de 

(toneel)theoretische impulsen gingen vooral uit van Lodewijk Meyer en Johannes Bouwmeester, 

maar ook van Anthonius van Koppenol en Moesman Dop, terwijl Andries Pels, Johannes 
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Antonides van der Goes en David Lingelbach zich meer op de literatuurbeoefening richtten.1301 

Daaronder vallén ook Péls’ bérijmdé Horatiusvertaling en het berijmde vervolg Gebruik én 

misbruik. Deze tweedeling was geenszins strikt: ook de meer theoretisch onderlegde leden 

vertaalden en bewerkten toneelstukken en de overige leden werkten mee aan de poëtica, 

retorica en grammatica. 

In ieder geval lijken de leden elkaar in de eerste tien jaar uitermate goed te hebben 

aangevuld, zoals blijkt uit de grote hoeveelheid werk die toen is verzet. Men werkte aan 

meerdere grote projecten om omvattende leidraden op te stellen voor geïnteresseerde dichters 

maar ook voor andere geïnteresseerden. Zo schreef Nil niet alleen aan de bekende 

toneelpoëticale werken Q. Horatius Fl. dichtkunst op onze tyden en zeden gepast, Gebruik én 

misbruik des tooneels en Naauwkeurig onderwys in de tooneelpoëzy, maar ook aan een 

Nederlandse grammatica en een logica. Dichtkunst in het algemeen en toneelkunst in het 

bijzonder stonden voor het genootschap niet los van andere disciplines, vandaar de 

verstrekkende theoretische aanpak. Een (toneel)dichter diende niet alleen te kunnen dichten en 

de poëticale regels onder de knie te hebben, maar moest ook goed onderlegd zijn in bijvoorbeeld 

literaire voorgangers, vreemde talen, de eigen taal en de logica. Om die enorme hoeveelheid 

leerstof te kunnen behappen, waren handboeken nodig. Anders moest iedereen ab ovo beginnen, 

wat veel te veel tijd in beslag zou nemen. Die handboeken, waarin het genootschap wilde 

voorzien, waren niet alleen bedoeld voor de beoefenaars van de kunsten, maar ook voor de 

‘béwakérs’ van het toneel vanuit de stedelijke overheid en de kerkenraad en het publiek. 

De zoektocht naar universele regels voor de toneelkunst en de daarbij horende vaardigheden 

laten zich uitstekend rijmen met het rationalistische denkkader dat verstand, kennis en 

principiële doorgrondbaarheid van de wereld vooropstelde. Men veronderstelde dat er één 

juiste kunstsmaak was en dat was de smaak die zich door het verstand liet leiden. Om aan die 

smaak te kunnen voldoen, moest het kunstwerk of het toneelstuk volgens de menselijke ratio 

zijn vervaardigd. Die rationele kunst- of hier toneelregels probeerde Nil in zijn poëticale werken 

te vinden en vast te leggen. Bij de zoektocht naar de passende toneelregels en uiteindelijk de 

juiste toneelwetten vertrok Nil vanuit de regelgeving door klassieke en eigentijdse voorgangers. 

Die werden kritisch en zo wetenschappelijk mogelijk getoetst alvorens ze door Nil werden 

overgenomen of afgewezen. De goedgekeurde regels dienden dan als rationeel korset. Zoals een 

korset het vrouwenlijf in de gewenste vorm moest brengen om aan de smaak te voldoen, zo 

moesten de toneelregels de toneelstof vormen. Verstandig toneel zou immers tot in alle 

eeuwigheid op waardering kunnen rekenen en nuttig zijn voor het publiek. 

Nil paste verschillende manieren toe om zijn opvattingen over toneeltheorie bij een grote 

groep Amsterdammers onder de aandacht te brengen. Zo thematiseerde het de regels in de 

meest uiteenlopende tekstgenres: in voor- en nawoorden, in toneeltraktaten, in een grote 

toneelpoëtica, maar ook in de toneelstukken zelf. De voor- en nadelen van barok en gereguleerd 

toneel worden in de klucht Bedrooge mof uiteengezet. Verder dienden de concurrerende 

                                                             
1301 Van dé Louw zégt: ‘Méyér ét Péls sont avant tout dés théoriciéns.’ Van de Louw, Valeurs nationales, 
[1979], 255. 
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vertalingen die Nil in de beginjaren uitsluitend publiceerde als modeldrama’s. Om de regels en 

het effect van gereguleerd toneel te veraanschouwelijken, vervaardigde Nil in de beginjaren 

tegenvertalingen van nieuwe Schouwburgstukken. Dit waren positieve praktijkvoorbeelden als 

tegenhangers van de minder waarschijnlijke en soms onbegrijpelijke initiaalvertalingen die op 

de Schouwburg werden gespeeld. Via een vergelijking met de Schouwburgvertaling en 

misschien zelfs met de brontekst kon iedereen die er belangstelling voor had kennis nemen van 

de toneelregels. Juist in de beginjaren lette het genootschap erop dat zijn toneelstukken aan de 

eigen strenge regels voldeden. 

Niet alleen in de regels weerspiegelde zich het rationalisme, maar ook in de toneelstukken 

zelf. Deze zijn qua compositie en thema’s zodanig gehermodelleerd dat alle onlogische 

handelingen uit de brontekst of tegenvertaling zijn geëlimineerd, waardoor een logische en 

mogelijke handeling is ontstaan. Ook de personages zijn hierbij onder handen genomen. Zij 

gedragen zich bij Nil op consistente wijze. De personages zijn verlicht of juist onwetend, waarbij 

dé vérlichtén hét stééds van dé onwéténdén winnén. Théma’s als bijgéloof, kénnis én waarhéid, 

eer en geweten staan dikwijls centraal en sluiten aan bij het (radicaal) rationalistische discours 

van die tijd. De emoties van het publiek speelden eveneens een belangrijke rol: het doelbewust 

oproepen van specifieke emoties stond in dienst van de effectiviteit van de toneelstukken. Nil 

had daarvoor een hartstochtenleer opgesteld die in de toneeltheorie werd geïntegreerd. 

De duidelijke kritiek op de Schouwburg en haar dichters en de rigoureuze houding van Nil 

leverden in de beginjaren veel negatieve reacties op, maar ook veel aanzien, dat na de 

heropening van de Schouwburg in 1672 werd gehonoreerd met meerdere bestuursplaatsen. Nils 

rigoureuze houding kwam voort uit de overtuiging de juiste weg te bewandelen en daar anderen 

deelgenoot van te willen maken. 

Het rationalistische Amsterdamse netwerk rond Spinoza, Koerbagh en anderen heeft een 

duidelijke weerslag gehad op de activiteiten en het werk van Nil Volentibus Arduum. Binnen het 

actuele onderzoek naar de opkomst van het rationalisme, dat in de afgelopen tien jaar een hoge 

vlucht heeft genomen, heeft het genootschap enige aandacht gekregen. Dat Meyer en 

Bouwmeester hier deel van uitmaakten hebben eerdere onderzoeken al aangetoond. Met deze 

studie hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat het kunstgenootschap Nil ook zelf een rol heeft 

gespeeld in rationalistische kringen. Nader onderzoek naar Nil binnen filosofisch-

rationalistische kaders kan verder duidelijkheid verschaffen over de ontwikkeling, de 

verspreiding en maatschappelijke inbedding van dit gedachtengoed in Amsterdam en de functie 

die het genootschap binnen die ontwikkeling vervulde. 

In deze studie staat alleen de periode 1669-1680 centraal. Het genootschap bestond echter 

tot rond 1720, een periode die nog ononderzocht is. Bij vervolgonderzoek kan de lijn die in deze 

studie is uitgezet verder worden doorgetrokken: hoe zag de geschiedenis van het genootschap 

er na 1682 uit? Wat was de werkwijze? Wie waren de leden en wat was hun achtergrond? Een 

belangrijke vraag die voor deze vervolgperiode kan worden gesteld, is hoe de door het 

genootschap zelf ontwikkelde regels nog werden toegepast en of de inhoud van de 

toneelstukken nog even rationalistisch gekleurd was als in de beginperiode. Hetzelfde geldt voor 

bewerkingen van het eigen werk. Herdrukken werden vaak nog ingrijpend veranderd, waarbij 

onduidelijk is of dit steeds in de lijn van de eigenlijke uitgangspunten gebeurde, of dat er andere 
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invloeden of argumenten zijn aan te wijzen voor deze veranderingen. Zo publiceerde het nieuwe 

Nil in 1682 ’t Gedwongene huuwelyk, een vertaling van Molières Le mariage forcé waarvan al een 

vroegere vertaling van Adriaan Peys bestond. Bij Nil lijkt een sceptische filosoof, met wie bij 

Molière en Peys de spot wordt gedreven, in een cartesiaan te zijn veranderd, die echter 

niettemin belachelijk wordt gemaakt. Dit belachelijk maken van een cartesiaan zou op een 

omslag in de benaderingswijze van het genootschap na de heroprichting in 1682 kunnen wijzen. 

De voorwoorden bij de latere toneelstukken zouden een indicatie kunnen bieden voor 

veranderingen. Ook de connectie van Pieter Bernagie, die vrijwel hetzelfde motto als Nil zou 

hebben gebruikt, met Nil verdient nader onderzoek. Opereerde Bernagie geheel los van het 

genootschap? Of ligt het op basis van het door hem gebruikte motto en vignet niet veel meer 

voor dé hand dat hij als ‘schaduwlid’ van hét génootschap fungéérdé én dat dé tonéélstukkén dié 

tegenwoordig aan hem worden toegeschreven, in werkelijkheid niet alle van zijn hand zijn? 

De beeldvorming over Nil is in zeer hoge mate bepaald door onderzoek in de negentiende en 

twintigste eeuw. Hierdoor is het beeld van het genootschap in de late zeventiende en in de hele 

achttiende eeuw ondergesneeuwd geraakt. Dit geldt ook voor de relatie van Nil met de 

Schouwburg en het Amsterdamse stadsbestuur in deze periode. In deze studie heb ik getracht 

een aanzet te geven hoe Nil in de eerste tien jaar van zijn bestaan werd gezien. De beeldvorming 

rond het genootschap gedurende de hele achttiende eeuw blijft vooralsnog een 

onderzoeksdesideratum, waarmee het belang van het genootschap voor de achttiende-eeuwse 

literatuur beter in beeld zou kunnen worden gebracht. Ook de oprichting van andere 

kunstgenootschappen vanaf ongeveer 1680 naar het voorbeeld van Nil, zoals In magnis voluisse 

sat est, en de relatie met Nil heeft tot nog toe geen aandacht gekregen. 

Tot slot kan nog worden gewezen op de mogelijkheden van vertaalwetenschappelijk 

ondérzoék, zoals kwantitatiéf ondérzoék naar dé titélpagina’s én voorwoordén van literaire 

vertalingen. In hoeverre worden brontekstauteur, naam van de bron en vertaler genoemd? En 

welke conclusies betreffende het auteurschap en de kunstopvatting zijn daaraan te verbinden? 

De maatschappelijke betrokkenheid die Nil voornamelijk via het toneel probeerde uit te 

dragen, gaat verder dan het vroegmoderne utile dulci-topos van lering en vermaak. Op unieke 

wijze zetten zij zich voor de verbetering van de maatschappij in door het bouwen en toepassen 

van een allesomvattend literair-filosofisch systeem. Nil streefde ernaar de ander en zichzelf te 

verheffen en op die manier de maatschappij te verbeteren, hetgeen wederkerig profijt 

opleverde. Andries Pels verwoordde dit in het toneeltraktaat Gebruik én misbruik des tooneels als 

volgt: ‘Als gy maar schérp wordt, zo zyn wy, én gy voldaan’. 


