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Voorwoord van de redactie
Na de licht verteerbare Fumus van vorig jaar heeft de redactie dit jaar een nummer weten samen
te stellen van zwaardere substantie. Er is misschien wat meer moeite voor nodig dit nummer tot u
te nemen, maar het is onzes inziens de moeite waard.
Hoewel dit aanvankelijk niet de bedoeling was, verzenden wij dit tijdschrift vanaf nu ook in fysieke vorm naar onze vrienden/donateurs. Wij hopen op die manier de band met hen stevig te
houden, ook in een jaar waarin een gepland symposium geen doorgang kon vinden.
Wij bevelen onze stichting en ons tijdschrift aan in de blijvende belangstelling van een ieder die
geïnteresseerd is in het werk van Willem Godschalck van Focquenbroch.
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Plato of Pluto?
De zeventiende-eeuwse edities van Focquenbrochs werken1
Door Jan Helwig
In de vijfde uitkomst van het eerste bedrijf van Focquenbrochs blijspel De Min in’t Lazarus-huys
wordt de student Karel door zijn begeleiders in de zorg aanbevolen van Joris-Vaer, de beheerder
van het gekkenhuis. Zij vertellen Joris-Vaer dat Karel gek is geworden van het harde studeren en
door de liefde. Volgens een exemplaar van De Min uitgegeven door Jacob Vinckel in 1674 constateert de ‘vader’ van het gekkenhuis:
So is sijn Sotheyt dan een dubbelt quaed, alsoo
’t Van Joncker Plato komt, en Monsieur Cupido.2
Volgens een ander exemplaar ook uitgegeven door Jacob Vinckel in 1674 is het echter Valerius,
een van de begeleiders die zegt:
Soo is sijn sotheyt dan een dubbelt quaed, alsoo
’t Van Joncker Pluto komt, en Monsieur Cupido.3
Wie zien dat behalve de sprekende persoon ook de constatering iets anders is. In de eerste versie
wordt een deel van de oorzaak bij Plato in de schoenen geschoven, in de tweede bij Pluto.
Wat moet degene die een moderne editie van De Min wil bezorgen hiermee aan? Dit zijn toch
wel rare varianten binnen een editie de men als bron wil gebruiken. Welke variant moeten we
kiezen? Welke staat het dichtst bij wat de auteur bedoeld heeft? Hebben we hier eigenlijk wel te
maken met één en dezelfde editie. Hoe kiezen we de meest betrouwbare editie als bron voor onze
moderne uitgave?
In dit artikel zullen we zien hoe we deze problemen te lijf kunnen gaan en in veel gevallen zelfs
oplossen. We zullen onder andere aantonen dat de editie die “Plato” heeft dichter bij de tekst van
de auteur staat dan de editie die “Pluto” heeft.4
De centrale vraag is:
Welke editie geeft het beste de tekst weer zoals deze door de auteur bedoeld is?
Ik ontkom er niet aan om bij de behandeling van deze vraag wat technisch te werk te gaan en
begrippen te introduceren die, zeker vroeger, geen gemeengoed waren in de opleiding van neerlandici en, naar ik begrepen heb, tegenwoordig wegens tijdgebrek ook weer dreigen te verschui-

1

Dit artikel is een bewerking van de lezing die is gehouden tijdens het eerste Focquenbroch-symposium op 26 april
2003 in Amsterdam. De resultaten van het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt zijn deels eerder gepubliceerd in
de boekbespreking ‘Wolfgang Marguc: Willem Godschalck van Focquenbroch, Ergänzende Prolegomena. Leuven:
Acco [1983].’[…] in: Spectator 14 (1984-1985), p. 75-79. Bovendien zijn ze al enige jaren te vinden in mijn analytische bibliografie van Focquenbrochs werk op internet: http://focquenbroch.apud.net/. Aangezien geen van beide
publicaties echt de aandacht heeft getrokken, kon ik deze resultaten toch als ‘nieuw’ presenteren op het symposium.
2
Min in’t lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674. Exemplaar Leiden: UB 1096 G 10. p. 14 (=A7v)
3
Min in’t lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674. Exemplaar Amsterdam: UB Port.ton 48-6. p. 16
(=B4v)
4
De Min in’t lazarus-huy is een bewerking van Lope de Vega’s Los Locos de Valencia. In de overeenkomstige passage in dit toneelstuk staat “Esso anduuo por ai, de suerte que daño ha sido entre Platon, y Cupido”. Hier is het dus
ook Plato in plaats van Pluto. Plato is natuurlijk ook gewoon beter. Aan de universiteit bestudeerde men wel Plato,
en zo ver ik weet niet Pluto. (De planeet die Pluto wordt genoemd was in de tijd waar we het hier over hebben nog
niet ontdekt.) Dat maakt het waarschijnlijk dat “Plato” ook in de oorspronkelijke tekst van Focquenbroch stond. Met
deze redenering lossen we echter slechts één tekstueel probleem op. Met de methode die ik in het artikel hanteer
zullen we de relatieve betrouwbaarheid van gehele edities onderzoeken.
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ven naar de specialistische hoek. Om die lezers tegemoet te komen ga ik in zeer kort bestek in op
een aantal bibliografische termen.
De editie-praktijk tot nu toe
Ik zal hier beginnen met een overzicht van naoorlogse editiepraktijk. Op welke bronnen lieten de
editeuren tot dusverre hun keuze vallen?
Hermans zegt in zijn bloemlezing uit 1946 niets over de gebruikte editie5. Kennelijk vond hij dat
toen nog niet belangrijk. Later, met name bij de uitgave van het werk van Multatuli (1987), zou
hij veel meer aandacht voor deze keuze opbrengen. Uit vergelijking met verschillende bronnen
maak ik op dat de tekst in Hermans’uitgave het meest overeenkomt met de edities van Abraham
Bógaert (1696, 1709, 1723, 1766), maar ook ten opzichte daarvan wijkt de spelling in vele gevallen af.
Bert Decorte gebruikte voor zijn bloemlezing uit 1966 een
“t’Amsterdam bij David Lindenius, in de Lombertsteeg en
Andries Vinck, op de Utrechtse straet, Boeckverkoopers,
1679” gepubliceerde uitgave van Alle de Wercken van
W.G.V. Focquenbroch.6 Waarom hij deze editie gebruikt, is
niet duidelijk. Dat er kennelijk met die keuze toch iets aan
de hand was, blijkt uit zijn volgende mededeling: “Op aanraden van Prof. Dr. Stuiveling heb ik door een van zijn studenten de teksten met vroegere drukken laten vergelijken,
wat een aantal correcties voor gevolg heeft gehad.”
Feller verantwoordt zich op een wat cryptische wijze voor de
bron van zijn editie van De verwarde jalousy.7 Hij stelt: “De
gesproken tekst van dit toneelspel is nauwkeurig overgenomen naar de eerste uitgave van 1663, die bij Jacob Lescaille
te Amsterdam verscheen”. Opmerkelijk is die beperking tot
de “gesproken tekst”. De regieaanwijzingen wijken inderdaad op enorm veel plaatsen af van de bron, maar ook de
gesproken tekst is niet erg nauwkeurig overgenomen.
In 1973 speelde toneelgroep Theater de Min in het Lazarushuys. Voor deze reeks van voorstellingen verzorgde Terstegge een programmaboekje met de tekst van het stuk.8 Haar tekst is “overgenomen uit de eerste
druk van De Min van 1674”, zonder verdere toelichting op deze keuze.
Kuik gebruikte voor zijn uitstekende bloemlezing “de editie van 1668”. “Die uitgave bevat de
eerste druk van het tweede deel, en de tweede druk van het eerste deel [van de Thalia]. Het is de
laatste editie die tijdens het leven van Focquenbroch verschenen is, de laatste derhalve waarvoor
hij, naar men mag aannemen, zelf de verantwoording heeft gedragen. Voor wat betreft de Afrikaense Thalia [..] verschenen na de dood van de dichter, is gebruik gemaakt van de editio princeps van 1678.”9
Laureys baseert zich in haar editie van de Typhon op de “tekst zoals hij voorkomt in de Thalia, of
Geurige Zang-Goddin, t’Amsterdam, 1669” en noemt daarbij ook het gebruikte exemplaar uit de
5

W.G. van Focquenbroch: Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans. Amsterdam, 1946.
W.G. van Focquenbroch: De geurige zanggodin. Keuze en inleiding door Bert Decorte. Hasselt, [1966]. Vlaamse
pockets, Poëtisch erfdeel der Nederlanden 48. P. 8.
7
W.G. van Focquenbroch: De verwarde jalousy. Ingeleid en geannoteerd door J.C. Feller. Gorinchem, 1967. P. 14.
8
W.G. van Focquenbroch: De min in het lazarushuys. Blijspel. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martha
Terstegge. Z.pl., 1973. Wikor Theater Bibliotheek 35. Bijlage p. 2.
9
W.G. van Focquenbroch: Bloemlezing uit de gedichten en brieven. Met inleiding en aantekeningen door C.J. Kuik.
Zutphen, [1977]. Klassiek Letterkundig Pantheon 207. P. 3.
6
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UB in Gent. Volgens haar is dit “de derde en tevens de laatste tijdens het leven van de auteur
verschenen druk”.10 Opmerkelijk is dat ze de Thalia een “verzamelband” noemt.
In 1985 verschijnt bij de Sjaalmanpers een voddige, maar blijkbaar bibliofiel bedoelde uitgave
van De Afrikaanse brieven in een oplage van 100 genummerde exemplaren.11 Het boekje heeft
een inleiding van Rob Nieuwenhuys, maar die is overgenomen uit een programmaboekje van het
Rotterdams Toneel uit 1958. Dit programmaboekje is hier niet eerder genoemd, omdat de betreffende brochure niet de tekst van het stuk bevat.12 Ik denk niet dat we Nieuwenhuys verantwoordelijk kunnen houden voor de volgende verantwoording:
“In de tweede druk van Alle de Wercken van Willem Godschalck van Focquenbroch uit 1679 verschijnt
voor het eerst een drietal brieven, die de dichter tijdens zijn verblijf aan de Goudkust aan een vriend in Holland heeft geschreven. [...] Voor de tekst van deze brieven is gebruik gemaakt van de uitgaven van 1679 en
1696.”13

Waar we tot nu toe een opgaande lijn hebben gezien in de kwaliteit van de verantwoording, hebben we hier opeens een flinke inzinking. Zo was het in 1985 toch wel bekend dat de ‘AfrikaenseBrieven’ voor het eerst zijn verschenen in de Afrikaense Thalia van 1678. Wat voor redenen
zouden er kunnen zijn om de edities van 1679 of zelfs 1696 te gebruiken?
In 1986 verscheen een uitgave van de Afrikaense Thalia door Jan Helwig.14 Dit was een facsimile-editie en daarmee maakte hij het zich wel heel erg gemakkelijk . Hij verantwoordde wel uitgebreid de keuze van de editie en het exemplaar, maar het is in het kader van dit artikel een
beetje flauw om daar verder op in te gaan.
In 1987 bracht de Haagse Comedie De Min in het Lazarushuys op de planken. Ook van deze voorstelling is een programmaboekje met de integrale tekst uitgegeven.15 Het is
niet helemaal duidelijk wie voor inleiding en tekst verantwoordelijk is geweest. Ik houd het erop dat dit Claudia de
Weert was die als redactrice wordt genoemd. Zij gebruikte
als basis “de eerste druk van Focquenbrochs Min in 't Lazarushuys ('t Amsterdam, by Jacob Vinckel, boeckverkooper
in de Beursstraet, in de Historie Schrijver, (1674))”. En
meer specifiek het exemplaar “aanwezig in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek onder signatuur Port. Ton. 486”.16 Zij was zich ervan bewust dat deze keuze niet zonder
meer gevolgd kon worden: “Kennelijke hiaten in deze tekst
zijn met zinsneden uit latere drukken aangevuld.” Zij noemt
expliciet een aantal plaatsen waar dit gebeurd is. Bovendien
constateert zij dat de nummering van de tonelen (scènes) in
het tweede bedrijf niet klopt.
Ik ga tenslotte voorbij aan de kleine bloemlezing Gedachten
over 't onbestendig geluk door Stupers en Van der Heijden
uit 1999 en enkele bibliofiele plano-uitgaven, omdat deze
geen enkele wetenschappelijke pretentie hebben

10

W.G. van Focquenbroch: Typhon, of De reusen-strĳdt. Ingeleid en geannoteerd. door L. Laureys. Zutphen,
[1978]. Klassiek letterkundig pantheon , 224. P. 5.
11
W.G. van Focquenbroch: De Afrikaanse brieven. Ingeleid door Rob Nieuwenhuys. Utrecht-Bunnik, [1985].
12
Rob Nieuwenhuys: Focquenbroch, De Min in’t lazarushuis. [Z.pl.]: Het Rotterdams Toneel, 1958.
13
De Afrikaanse brieven. Utrecht-Bunnik, [1985]. P. 27-28.
14
W.G. van Focquenbroch: Afrikaense Thalia. Uitgegeven door Jan Helwig. Deventer, 1986. FELL 5. Fotomechanische herdruk van de uitgave: Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1678.
15
W.G. van Focquenbroch: De min in’t lazarushuis. Redactie Claudia de Weerd. Amsterdam, 1987.
16
Ibid idem, p. 26-27.
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Over het algemeen zien we een toenemend bewustzijn bij de editeuren dat zij zorgvuldig moeten
zijn met de keuze van een editie als brontekst. Bij de één leidt dat tot een keuze voor een eerste
druk, bij anderen tot de laatste bij leven van de auteur verschenen druk. Enkelen gaan zelfs zo
ver dat ze het gebruikte exemplaar noemen. Geen van de editeuren heeft zich ervan vergewist of
de door hen gekozen editie wel één editie is. Allen zijn zondermeer uitgegaan van de jaartallen
op de titelpagina ter identificatie van hun editie. Geen van hen heeft aandacht geschonken aan
varianten die er binnen één editie kunnen zijn.17 Bovendien zien we dat één en hetzelfde uitgangspunt (b.v. laatste editie bij leven) toch tot verschillende keuzes kan leiden (b.v. Kuik: Thalia 1668, Laureys: Thalia 1669).
Ik zal in dit artikel een aantal analyses geven die helpen een keuze te maken voor een brontekst.
Die keuze voor een bron is de eerste stap op weg naar een nieuwe editie van het werk van Focquenbroch. Een standaardeditie waarop we verder kunnen bouwen. Die we kunnen annoteren en
becommentariëren.
Een bibliografie van Focquenbroch
Om de keuze voor een bron te kunnen maken hebben we een bibliografie nodig: een overzicht
van alle gepubliceerde edities met vermelding van de gevonden exemplaren, van de samenhang
tussen de edities, en van de verschillen tussen de exemplaren. Ik kan u uit ervaring melden dat
het opstellen van zo'n bibliografie geen sinecure is. De mate waarin ik geslaagd ben zo’n bibliografie van het werk van Focquenbroch te maken is vooral te danken aan de methodische schouders van de ‘new bibliography’ waarop ik kon staan. Mijn voorgangers moesten die schouders
missen omdat deze nog niet bestonden (Worp18), of omdat deze aan de universiteit van Münster
niet bekend waren (Marguc19). Zelf had ik het onmiskenbare voordeel een student van Bert van
Selm te zijn.20
Worp stelde in zijn inmiddels beroemde en nog steeds belangrijke artikel in De Gids van 1881:
De Min in 't Lazarus-huys is één der beste blijspelen van het laatst der zeventiende eeuw; hoewel van eene
andere soort dan de werken van Asselijn, staat het naast deze en naast de comedies van Bernagie. De verwikkeling is niet onaardig en de comische tooneeltjes zijn even menigvuldig als de dwaze zetten, terwijl het
stuk niet platter is dan de andere blijspelen van dien tijd. Het heeft [p. 522] dan ook nogal opgang gemaakt.
Behalve de uitgave van 1674 zijn mij drukken bekend van 1687, 1732 1783, en twee zonder jaar.21

En:
Het eerste deel van Thalia was in 1665 uitgekomen, vóór 1669 verscheen een tweede deel en reeds in 1675
kwam de derde druk. Andere uitgaven zijn van 1679, waarbij ook de Afrikaanse Thalia is gevoegd, en van
1682. Dan komt een druk van 1696, die door Abraham Bogaert is bezorgd en waarin, zooals wij reeds zagen, nog menig ongedrukt vers van Focquenbroch is bekend gemaakt. De latere uitgaven zijn naar die van
Bogaert; ik ken die van 1709, 1723 en 1766. Ten minste acht uitgaven, der volledige werken zagen dus in
den tijd eener eeuw het licht, eene eer, die slechts aan weinige dichters dier dagen te beurt is gevallen.22

Ik tel bij Worp in totaal 15 edities van werken van Focquenbroch. Marguc komt verdeeld over de
categorieën: “Gesammelte Schrifte” (6), “Gesamtausgaben” (5), “Einzeldrucke” (20) tot 31 edities. Dat scheelt nogal en dat wordt niet alleen verklaard door edities die Marguc wel kende en
Worp niet. Mijn eigen bibliografie telt 47 nummers. Het aardige is dat dat niet alleen meer edities zijn dan mijn voorgangers onderscheidden, maar ook minder.
Zo beschrijft Marguc onder zijn nummer VII E6 een uitgave van de Min in't Lazarus-huys, door
Rurarus uit 1732. De exemplaren die hij noemt, vertegenwoordigen volgens mij maar liefst vier
17

We hadden de editie van Helwig even buiten beschouwing gelaten.
J.A. Worp: “Focquenbroch.” In: De Gids 45 (1881), p.499-532
19
W. Marguc: Willem Godschalck van Focquenbroch, Ergänzende Prolegomena. Leuven, 1982. Diss. Münster.
20
Een groot deel van de bibliografie maakte onderdeel uit van de doctoraalscriptie die ik onder begeleiding van Van
Selm heb geschreven. Zijn kennis, inzicht en enthousiasme hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt en zijn
ook nu nog, jaren na zijn vroegtijdige dood in 1991, een grote bron van inspiratie.
21
J.A. Worp: “Focquenbroch.” In: De Gids 45 (1881), p.521-522.
22
J.A. Worp: “Focquenbroch.” In: De Gids 45 (1881), p.529.
18
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verschillende edities. De twee door Marguc onderscheiden edities van Alle de wercken bij Baltus
Boeckholt (zijn nummers A5 en A6) zijn er volgens mij maar één.
In bijlage 1 heb ik een lijst met alle 17de en 18de-eeuwse edities van het literaire werk van Focquenbroch opgenomen die ik heb kunnen onderscheiden.
We kunnen het natuurlijk niet bij zo’n overzicht laten. We moeten immers uitzoeken welke editie de tekst zoals de dichter die bedoelde het dichtst benadert. Om hier een oordeel over te kunnen vormen is het vooral belangrijk het verband tussen deze edities vast te stellen. Drukkers gebruikten graag een eerdere druk als kopij voor hun eigen zetwerk. Er zullen dus maar enkele van
deze edities gebaseerd zijn op handschriftelijke kopij. Soms corrigeerde een auteur de drukproeven, ook van latere edities, maar meestal deed hij dat niet.
Voor het vaststellen van de kopij en eventuele correcties, al dan niet door de auteur, geven de
boeken zelf veel aanwijzingen, maar er is ook ‘circumstantial evidence’.
Het gaat in het kader van dit artikel te ver om alle verbanden tussen de edities te behandelen.
Voor de bibliografische analyse zullen we ons hier concentreren op de vroege edities van de eerste en tweede Thalia en de Min in't Lazarus-huys.
Bibliografische analyse
Voor we nu verder gaan, zal ik heel kort een paar basisbegrippen en technieken van de bibliografische analyse introduceren. Dat zal het makkelijker maken de analyse te volgen. (Zij die hiermee bekend zijn kunnen deze paragraaf natuurlijk overslaan.)
Allereerst het begrip ‘editie’:
Een editie zijn alle exemplaren van een boek die op enig tijdstip gedrukt zijn van (overwegend) hetzelfde zetsel.23
Het is belangrijk te beseffen wat dit betekent. Dat is namelijk ook van belang bij de keuze van
een bron.
We spreken over de tijd dat boeken met de hand gezet werden en op een handpers gedrukt. De
zetter verzamelde regel na regel losse loden letters in zijn zethaak. Als zijn zethaak vol was met
drie of vier regels, zette hij deze regels over in de galei, waarin precies één pagina vorm kon
worden gegeven. Vaak werden de pagina’s daarna opgebonden tot het moment dat ze in een
drukvorm geplaatst werden. Als de zetter het zetsel direct gebruikte, dan wond hij er geen touwtjes om. Opgebonden kon het zetsel langere tijd voor hergebruik bewaard worden. Dat gebeurde
niet zo vaak, want de losse loden letters waren kostbaar en daardoor schaars in de drukkerij.
Vaak waren de letters uit de ene vorm nodig om de andere te kunnen zetten.
Een ‘druk’ is de verzameling exemplaren die op één bepaald tijdstip van een bepaald zetsel werd
gedrukt. Dit is dus alleen een kwestie van tijd. Een mooi voorbeeld hiervan is Fellers editie van
De verwarde jalousy. Dit is in feite één editie die twee drukken kent. Eén uit 1967 en één uit
1978.24
Drukken zijn vaak heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. De bibliografen vinden het plezierig als ze wat dat betreft een beetje geholpen worden, b.v. doordat de titelpagina opnieuw is gezet of dat deze een ander jaartal kent.
Voor ons als speurders naar de beste editie voor een grondtekst is dit allemaal niet zo spannend.
Het betreft hier immers hetzelfde zetsel en de tekst zal derhalve inhoudelijk niet afwijken.

23

“An edition , first of all, is all the copies of a book printed at any time (or times) from substantially the same setting op type, and includes all the various impressions, issues, and states which may have derived from that setting.
As to the meaning of ‘substantially the same setting of type’, there are bound to be ambiguous cases, but we may
take it as a simple rule of the thumb that there is a new edition when more the half the type has been reset. [...].”
Phillip Gaskell: A new introduction to bibliography. Oxford, 1979. P. 313.
24
Op de titelpagina wordt heel verwarrend gesproken over "eerste druk / tweede oplage".
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Jammer genoeg is deze laatste stelling niet helemaal waar. Helaas blijken er toch inhoudelijke
verschillen te kunnen zitten tussen drukken. Sterker nog, er komen regelmatig inhoudelijke verschillen binnen één druk.
De handpers waarmee in de zeventiende eeuw gedrukt werd, kon op elke moment worden stopgezet voor een correctie van het zetsel dat al in de vorm zat. En dit gebeurde niet zelden. Als
men dan ook nog weet dat het papier zo kostbaar was dat men de eerder gedrukte vellen niet
weggooide, maar gewoon gebruikte, beseft men dat het opletten geblazen is bij de keuze van een
exemplaar als bron.
In een drukvorm zaten alle pagina’s die aan één kant van een vel papier werden gedrukt. (En een
ander drukvorm voor de achterkant.) De volgorde van de pagina’s in de drukvorm lijkt soms willekeurig, maar is altijd zeer bewust gekozen. Het vel moest namelijk een aantal keren gevouwen
worden tot een katern dat ingebonden kon worden. Met het vouwen blijken de pagina’s precies
in de goede volgorde te komen.
Verderop in dit artikel zult u de notaties 8o en 12o tegenkomen. Deze afkortingen betekenen dat
de vellen papier waaruit het boek bestaat tot katernen van respectievelijk in 8 en 12 bladen zijn
gevouwen.
Het volgende begrip dat we moeten introduceren is de katernsignatuur. De katernsignatuur is een
kenmerk dat de zetter onderaan de pagina plaatst als aanwijzing voor de binder. Men kan aan de
signaturen zien hoe het vel tot een katern moet worden gevouwen en in welke volgorde de katernen moeten worden ingebonden. Een normale reeks signaturen loopt vanaf de A alfabetisch op,
eventueel voorgezet als Aa. Binnen een katern
zijn de eerste bladen onafhankelijk van de paginering in de signatuur genummerd. (Bijvoorbeeld:
B1, B2, B3, B4, B5.) De katernsignaturen hebben
niets met de tekst zelf te maken en zijn daardoor
een ‘toevalligheid’ die een aanwijzing kan geven
over het productieproces.
De custode of bladwachter had een soortgelijke
functie als de katernsignatuur. Een custode werd
veelal onderaan de pagina geplaatst en verwees
naar de volgende pagina door alvast het eerste
woord of de eerste woorden van de volgende pagina te laten zien.
Tot zover ons begrippenmateriaal Als u zich verder in deze materie wilt verdiepen, kan ik u het
‘handboek editiewetenschap’ Naar de letter van
Marita Mathijsen aanbevelen.25
We kunnen nu overgaan tot de analyse.
De Thalia's
In de UB Amsterdam ligt onder de signatuur 1016
H 35 een klein boekje met de titel Thalia, of geurige sang-goddin. De auteur verschuilt zich achter
zijn initialen 'W.G.V.F.'. Kennelijk hebben we
hier met een auteur te maken waarvan de naam op
het moment van het verschijnen van het boek geen
25

Maritha Mathijsen: Naar de letter, Handboek editiewetenschap. Van Assen: Van Gorcum, 1995. Dit is een hele
goede Nederlandse inleiding in de editietechiek. Het kan echter niet gebruikt worden als ‘handboek’ voor analytische bibliografie. Daarvoor moet men toch terecht in de Angelsaksische literatuur. Het eerder genoemde boek van
Gaskell is nog steeds te prefereren.
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kopers trekt. Volgens de titelpagina is dit boekje in 1665 gedrukt, maar dat moeten wij niet te
snel geloven. Het komt helaas nogal eens voor dat de drukker het publiek opzettelijk of onopzettelijk misleidt.
Als we dit boekje op de analytisch bibliografische manier onderzoek kunnen we de volgende
beschrijving ervan opstellen:
12o: A12, B12(±B1), C-N12.
Dit betekent dat het boekje bestaat uit katernen van 1 vel papier dat tot 12 pagina’s is gevouwen.
Er zijn 13 katernen, waarvan de volgorde met de letters A tot en met N is aangegeven. (De J
werd om verwarring met de I te voorkomen altijd overgeslagen.) In het B-katern is het oorspronkelijke eerste blad vervangen door een ander. Waarom zou dat gedaan zijn?
Om daar achter te komen zouden we het liefst ook het oorspronkelijke blad hebben. Soms is dat
te vinden in een ander exemplaar van dezelfde editie. In dit geval boffen we, want van de 5 door
mij onderzochte exemplaren is er inderdaad één met dit oorspronkelijke blad. Het gaat hier om
het exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek met de signatuur KB 174 E 5 :1. Als we nu het oorspronkelijke met het vervangende blad vergelijken, zien we een aantal verschillen:

UBA 1016 H 35

•
•
•
•

KB 174 E 5

de initiaal is anders,
er is voor een deel ander lettermateriaal gebruikt,
“kunstigh” in het origineel is als “kunstig” gespeld op het vervangende blad.
“oorlog” is “Oorlogh” geworden,
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en zo nog wat verschillen in spelling en interpunctie, ook op de versozijde van dit blad.
Het zijn geen wijzigingen waar een 17de-eeuwse drukker (zetter) normaal gesproken van wakker
ligt. Waarom zou toch de moeite zijn gedaan om het blad te vervangen? Heeft de auteur zich ermee bemoeid? Zou de auteur dit echt belangrijk hebben gevonden? We weten het niet.
Behalve het boek zelf is er soms ‘circumstantial evidence’ voor de status van een bron. In dit
geval hebben we het grote geluk dat de uitgever Johannes van den Bergh het boek door middel
van een advertentie onder de aandacht heeft willen brengen. In de Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant van 20 december 1664 vinden de volgende tekst:
t’Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper besyden het Stadthuys, in de Boeck-winckel, is
ghedruckt en werdt uyt-gegeven Thalia of geurige Sangh Goddin, bestaende in de aerdighste ende vermaeckelijckste Geuren, als Typhon ofte Reusen Strijdt, Bruylofts en Verjaer-dichten, Sonnet, Rondeelen, Maddrigale Kluchte van de Wayery: item Klucht van een Quacksalver, dewelcke een wonderlijcken Oly getrocken
heeft uyt den aller Keyen Key van Amersfoort, om aller Keyen te genesen; ende veel andere Vermaeckelijckheden, so Frans als Duyts; noyt voor desen meer in Druk geweest: gerijmt door W.G. van Fockenb: Medicijnen Doctoor. In 12. Sijn mede te bekomen tot Leyden, by Iacobus Burghoorn, Boeckverkooper, over het
Stadthuys.

We zien hier dat Van den Bergh het boekje nadrukkelijk aanprijst als een geestig boekje (hetgeen
de titel natuurlijk al doet vermoeden). Over de auteur is hij in de advertentie iets mededeelzamer
dan op de titelpagina, al moet deze het nog steeds zonder de laatste drie letters van zijn achternaam doen. Opvallend is dat hier wordt gemeld dat de auteur “Medicijnen Doctoor” is. Kennelijk geldt dit als aanbeveling. Het is ook aardig om te zien dat het boek tevens te koop was bij
Jacobus Burghoorn in Leiden. Behalve de tekst van de advertentie is ook de datum van verschijning interessant: 20 december 1664. We kunnen dus inderdaad het jaartal op de titelpagina niet
vertrouwen. Johannes van den Bergh drukte in december 1664 reeds met het jaartal 1665, waarschijnlijk om het boek langer ‘nieuw’ te houden. Deze wetenschap zal ons verderop nog te pas
komen.
Laten we nu verder kijken naar een ander boekje, ook uit de UB Amsterdam26.
Het gaat om dezelfde titel van dezelfde uitgever, maar nu met het jaartal 1668. Het is een heel
zeldzaam boekje. Het is ’t enige exemplaar van deze titel met dit jaartal. Volgens mijn voorgangers is dit de tweede druk27 en daar lijkt het ook sterk op. De titel luidt nu Eerste deel van Thalia.
Het is dus te verwachten dat er nu ook een tweede deel is. Laten we ook dit boekje eens wat
nauwkeuriger bekijken. De opbouw blijkt dan te zijn 12o: A12-N12. Deze is dus gelijk aan de editie met het jaartal 1665. Maar nu is er geen verbeterblad. Als we de paginering van het boekje
doorlopen, blijkt daar een foutje in gemaakt te zijn: pagina 270 is abusievelijk gepagineerd als
370. Dit soort foutjes kunnen belangrijke aanwijzingen geven.
In die zelfde UB Amsterdam ligt nog een Eerste deel van Thalia, maar nu met het jaartal 1669.28
De opbouw is weer 12o: A12-N12 en de paginering …, die vertoont dezelfde fout die wij hiervoor
geconstateerd hebben. Dat is iets té toevallig. Laten we die twee exemplaren een eens naast elkaar leggen.

26

UBA 2396 E 6
In bibliografisch nauwkeuriger terminologie de tweede editie, want opnieuw gezet.
28
UBA 2435 G 9
27
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Als we ze grondig met elkaar vergelijken, zien we dat de pagina’s van hetzelfde zetsel zijn gedrukt. We kunnen dat zien aan het gebruik van dezelfde beschadigde letters, zoals de tweede D
van “ZANG-GODDIN”, of de V in “W.G.V.F.”. En als we een diagonaal over de pagina trekken zien
we dat deze op exact dezelfde manier de letters op de pagina snijdt. We hebben hier dus niet te
maken met twee edities, maar met varianten van één editie die verschillen in het jaartal op de
titelpagina.
Voor ons doel willen we nu graag weten hoe de edities met het jaartal 1665 en die met de jaartallen 1668/1669 zich tot elkaar verhouden. Welke staat dichter bij de tekst zoals die door de auteur
bedoeld is?
Wanneer we de inhoud van beide edities verder met elkaar vergelijken, zien we dat de verdeling
van de tekst over de pagina’s in vrijwel het hele boek regel voor regel met elkaar overeenkomt.
Als illustratie hiervan geef ik een beschrijving van de inhoud van het F-katern.
Thalia 1665

Thalia 1668/1669

F1r Nouvelles de ce Matin
F2r Aux NOPCES De Monsr. & de Mademoiselle
N.N.
F3v MISSIVE à MONSIEUR l'ESPOUX
F4r KERMIS-GIFT
F5v NIEUWE-JAERS-GIFT, Aen Mejuffr. N.N.
F6r Op het VERJAREN Van mijn Heer en Vrindt den
D.B.

F1r Nouvelles de ce Matin
F2r Aux NOPCES De Monsr. & de Mademoiselle
N.N.
F3v MISSIVE à MONSIEUR l'ESPOUX
F4r KERMIS-GIFT
F5v NIEUWE-JAERS-GIFT, Aen Mejuffr. N.N.
F6r Op het VERJAREN Van mijn Heer en Vrindt den
D.B.
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F7r Aen Mejuffr. N.N.
F8r SONNET Aen PHILLIS.
F8v SONNET.
[…]
F12r MADRIGAL.
F12v Aen Juffr. N.N. Op haer swarte HEMTSMOUWEN

F7r Aen Mejuff. N.N.
F8r SONNET Aen PHILLIS.
F8v SONNET.
[…]
F12r MADRIGAL.
F12v Aen Juff. N.N. Op haer swarte HEMTSMOUWEN.

We hebben hier dus te maken met een regel voor regel herdruk, waarbij de ene editie als kopij is
gebruikt voor de ander. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de editie met 1665 er eerder was
en dus als kopij moet hebben gediend. We weten echter dat we voorzichtig moeten zijn met het
geloven van jaartallen op titelpagina’s. Gelukkig hebben we een beter bewijs. In het A-katern
treffen we namelijk toch verschillen aan.
Thalia 1665

Thalia 1668/1669

A3r Aen de seer Vermakelijke, doch niet minderEerbare Juffr. SARA,
A8r Pour les Lecteurs DE TYPHON,

A3r Aen de seer Vermakelijke, doch niet minderEerbare Juffr. SARA,
A9r Pour les Lecteurs DE TYPHON

Deze verschuiving van de tekst levert in dit geval een belangrijke aanwijzing op. In de editie met
het jaartal 1665 verwijst de custode “Denen” op pagina A3r correct naar het eerste woord op
A3v, “Denen”. In de editie met de jaartallen 1668/1669 treffen we op A3r ook de custode “Denen” aan, maar door de verschuiving van de tekst is het eerste woord op A3v “mond”. De zetter
heeft dus klakkeloos de oorspronkelijke custode overgenomen. Een beter bewijs voor de kopij
kunnen we ons niet wensen.
Zoals we reeds vermoedden is er nu ook een Tweede deel van Thalia. We vinden weer exemplaren met de jaartallen 1668 en 1669 in de UB Amsterdam.29 Tot nu toe was iedereen het er over
eens dat die van 1668 de eerste druk moest zijn en die van 1669 de tweede. Wij zijn nu natuurlijk
gewaarschuwd en leggen de titelpagina’s maar direct naast elkaar.

29

Respectievelijk UBA 2396 E 6 en UBA 2435 G 9
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Ook hier hebben we te maken met hetzelfde zetsel en dat geldt ook voor de rest van het boekje.
We hebben dus wederom te maken met één editie, met een variant in het jaartal.
Dit was nu wat we konden verwachten, maar als we goed kijken, valt ons nog iets bijzonders op.
We zien dezelfde beschadigde letters die wij al eerder opmerkten op de titelpagina van het Eerste
deel van Thalia. Voor de titelpagina’s van beide delen blijkt overwegend hetzelfde zetsel gebruikt te zijn. Dit hergebruik van zogenaamd ‘staand zetsel’ wijst erop dat beide titelpagina’s
kort na elkaar zijn gedrukt.
Er zijn meer bijzonderheden. Als we naar de opbouw van het Tweede deel van Thalia kijken,
constateren we dat ook bij deze editie met verbeterbladen is gewerkt: (*2), A12(-A1), B-N12, O4.
Het oorspronkelijke eerste blad is dus vervangen door twee bladen die met een asterisk zijn gesigneerd.
Op deze vervangende bladen treffen we het volgende aan:
*1r
*1v
*2r
*2r
*2r
*2v

[titelpagina]
[blanco]
KLINK-DICHTEN, Op de Geurige Zang-Godin van den Heere Dr. W.G. van FOCQUENBROCH, Fiskael
op de kust van Guinee.
Aen de LIEF-HEBBERS.
Aen de JOFFERTJES. [ondertekend met “A. MOONEN.”]
TYMON Van LUCIANUS, Toneelscher-wijs uytgebeelt door de saemen-spraeck deser navolgende Persoonen. [...]

13

Ongetwijfeld was de rectozijde van het originele blad ook de titelpagina. Logischerwijs moet het
begin van de tekst van de ‘Tymon’ op de versozijde hebben gestaan. We kunnen hieruit opmaken dat het oorspronkelijke eerste blad is vervangen om plaats te maken voor de lofdichten van
Moonen.
Nu was het heel normaal dat het zogenaamde ‘voorwerk’ van een boek, een opdracht of lofdichten, soms een inhoudsopgave, later in de zetterij werd afgeleverd. In dat geval begon de zetter
alvast met de hoofdtekst in een A-katern. Het katern met de titelpagina en het voorwerk kreeg
dan een asterisk als signatuur. In dit geval kwamen de lofdichten voor de zetter onverwacht. Hij
had de titelpagina reeds in het A-katern gezet.
Gelukkig hoeft het voor wat betreft het originele A1-blad niet bij reconstructies te blijven. In de
KB treffen wij een exemplaar aan dat nog dit originele blad bevat.30 Kennelijk een exemplaar dat
vrijwel direct na het drukken verkocht is.31
Ons valt direct op dat deze originele titelpagina het
jaartal 1669 heeft. Er werd dus eerst gedrukt met het
jaartal 1669, toen met 1668, en ten slotte nogmaals
met 1669, en dat allemaal in één en dezelfde editie!
Verder valt op dat het zetsel volstrekt anders is dan
dat van de overige titelpagina’s. Geen beschadigde D
of V en ook heel anders over de pagina verdeeld. De
pagina is dus niet van de leverancier van het staand
zetsel dat we in de andere titelpagina’s hebben gezien. Deze titelpagina zal dus enige tijd vóór de andere zijn gezet.32 We moeten dan concluderen dat het
Tweede deel van Thalia is verschenen vóór de tweede
editie van het eerste deel.
Voor deze relatieve volgorde hebben we nog meer
bewijs, want ook dit keer heeft Johannes van den
Bergh zijn koopwaar aangeprezen in de Oprechte
Haerlemse Courant. Op 7 augustus 1668 staat de
volgende advertentie in de courant:
Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper bezijden het Stadthuys, is gedruckt en werdt uytgegeven, Het tweede Deel van Thalia, of geurige Zang
Goddin; bestaende in de aerdighste vermaeckelijckste
Geuren, als Tymon van Lucianus, Toneelscherwijs uytgebeelt. Item, de AEneas van Virgilius. Item, Bruylofts
en Verjaer-Dichten, Sonnet, Rondeelen, Maddrigualen,
Kluchten ende andere Vermaecklijckheden meer, als
Burlescus, soo Frans als Duyts: Noyt voor desen soo
ghedruckt. In 12. Sijn mede te bekomen tot Rotterdam by
Arnout Leers, tot Leyden by Iacobus Burghoorn.

En op 25 augustus 1668:
Tot Amsterdam, by Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper bezyden het Stadthuys, is gedruckt en werdt
uitgegeven, het eerste en tweede Deel van Thalia, of Geurige Zang-Goddin; bestaande in de aardigste en
vermakelijckste Geuren, als Thiphon, ofte Reuse-strijt, &c. soo Frans als Duyts; noyt voor desen meer ghedruckt: alles in Burlesques, door Dr. Willem van Fockenburgh.
30

KB 174 E 5:2
We kunnen hier tevens uit opmaken dat het even heeft geduurd voordat de lofdichten beschikbaar kwamen. Blijkbaar was het gehele boek al klaar en lag het in de winkel voordat deze de zetterij bereikten.
32
Niet erna, want dit is de originele titelpagina.
31
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De eerste advertentie is redelijk uitgebreid over de inhoud, maar de auteur wordt hierin geheel
niet genoemd. In de tweede advertentie zien wij de naam van de auteur voor het eerst voluit.
Maar wat belangrijker is, is dat deze advertenties het verschijnen van de boekjes nauwkeuriger
dateren.
Aangezien in de eerste advertentie nog geen sprake is van het eerste deel, zal dit toen nog niet
klaar zijn geweest. Het tweede deel natuurlijk wel, maar we weten niet hoe lang dit al klaar was.
Als Van den Bergh is begonnen aan het tweede deel nadat het eerste was afgerond, had hij 16
werkdagen voor het zetten en drukken van 13 katernen 12o = 312 pagina’s. Dat moet flink doorwerken zijn geweest voor een kleine drukker. Het is waarschijnlijker dat hij er langer over heeft
gedaan en het eerste deel dus al voor 7 augustus klaar was.
Hoewel ik er geen bewijs voor heb, denk ik dat het boekje al voor 17 juli klaar was. Op die dag
vertrekt Focquenbroch namelijk met het schip ‘De Gideon’ van Texel naar Elmina. We weten
dat Van den Bergh en Focquenbroch een meer dan zakelijke relatie hadden.33 Ik denk dat Van
den Bergh alles op alles gezet heeft om Focquenbroch nog een gedrukt exemplaar van zijn boekje mee te geven. Door deze haast heeft hij ook geen rekening gehouden met eventueel voorwerk.
Die lofdichten van Moonen heeft Focquenbroch niet in druk gezien.
We zien nu dat het criterium ‘laatste editie bij leven’34 voor de keuze van een brontekst eigenlijk
helemaal geen goede is. Doordat Focquenbroch 17 juli 1668 naar Elmina was vertrokken, heeft
hij de tweede editie van het Eerste deel van Thalia nooit kunnen corrigeren. De eerste editie wel.
Tenzij latere edities opnieuw teruggrijpen op handschriftelijk kopij, en dat is niet zo35, moet de
eerste editie, met het jaartal 1665, beschouwd worden als de tekst die het dichtst bij de auteur
staat. Deze tekst gaat terug op handschriftelijke kopij en bovendien heeft de auteur het drukproces kunnen begeleiden.36
Voor het Tweede deel van Thalia moet onze keuze op de eerste editie vallen die voorkomt met
de jaartallen 1668 en 1669, want ook deze editie gaat terug op handschriftelijke kopij. Mogelijk
heeft de auteur zo kort voor zijn vertrek nog gelegenheid gehad een en ander na te kijken. Later
zeker niet meer.
De Min in’t Lazarus-huys
Een ander uitdagend geval is de Min in’t Lazarus-huys. Dit ‘blijspel’ is zeer populair geweest en
is ook in onze tijd verschillende keren opgevoerd. De keuze van de editeur lijkt hier een eenvoudige. Iedereen is het er over eens dat de editie uit 1674 bij Jacob Vinckel de eerste was. De uitgave was postuum, Focquenbroch was in 1670 op de Goudkust overleden, dus bij deze en latere
edities kan er geen bemoeienis van de auteur geweest zijn. Maar ook hier bedriegt de schijn.

33

Er zijn gedichten van Focquenbroch voor zijn uitgever en zelfs een verjaarsdicht voor zijn vrouw.
Zoals gehanteerd door Kuik.
35
Het zou te ver voeren om dat in het kader van dit artikel aan te tonen. In mijn bibliografie kunt u de kopij-druk
relatie vinden van de latere edities.
36
Dat dit laatste ook feitelijk is gebeurd heb ik niet kunnen bewijzen. Uit de varianten maken we wel op dat de druk
met aandacht is bekeken.
34
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U ziet hier de titelpagina van een exemplaarvan de vermeende eerste editie. Daarvan zijn flink
wat exemplaren bewaard gebleven. Niet alleen als zelfstandige uitgave, maar ook als onderdeel
van Alle de wercken uit 1679. Voor die uitgave hebben Lindenius en Vinck De min in’t lazarushuys niet zelf opnieuw gedrukt, maar de uitgave van Vinckel ingevoegd. Om toch de eenheid
binnen de editie van Alle de wercken te behouden, is in veel gevallen een gravure van Schoonebeeck toegevoegd, die ook de andere onderdelen van Alle de wercken geïllustreerd heeft. In enkele gevallen is de originele titelpagina zelfs hierdoor vervangen.
Ik spreek natuurlijk niet voor niets over ‘vermeende eerste editie’. Als we namelijk alle beschikbare exemplaren van deze editie werkelijk gaan onderzoeken, dan komen we iets opmerkelijks
tegen in de UB Leiden.37

37

UB Leiden 1096 G 10
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Bij vergelijking van deze titelpagina
met die uit Utrecht zien we dat deze
ander lettermateriaal bevat. Dit is heel
duidelijk te zien aan de B en de P in
‘BLYSPEL’. Om dit te kunnen constateren moet je wel de exemplaren, of de
afbeeldingen daarvan naast elkaar leggen. Maar er is meer aan de hand. Het
adres van de boekverkoper luidt op de
een ‘in de Histo- | rie-schrijver’, en op
de ander ‘in de Histo- | rie Schrijver.’.
Dit verschil moet ook opvallen als er
een accurate transcriptie van de titelpagina is gemaakt.
Als we de boekjes verder met elkaar
vergelijken, zien we zonneklaar dat we
met geheel verschillende edities te
maken hebben. De opbouw van het
Utrechtse exemplaar is: @, A-E8, F4.
(De @ duidt de toegevoegde gravure
van Schoonderbeeck aan.) De opbouw
van het Leidse exemplaar is: *4, A-D8,
E4.
De relatieve volgorde van deze edities
is gemakkelijk vast te stellen. Wij
hebben eerder al de gewoonte van
drukkers vermeld om het voorwerk
met een asterisk te signeren als dit nog
niet beschikbaar was bij het begin van
UB Leiden 1096 G 10
het zetproces. Dit klopt precies met
wat we hier zien. De tekst van het toneelstuk zelf begint op blad A1, het *-katern is gevuld met
een opdracht en een voorwoord. De editie met de asterisk is dus de echte eerste editie en deze is
veel zeldzamer dan tot nu toe verondersteld. Mij zijn slechts 3 exemplaren bekend, waarvan één
in privé-bezit.38 Deze relatieve zeldzaamheid heeft er toe geleid dat tot nu toe alle tekstuitgaven
toevallig op de ‘verkeerde eerste editie’ zijn gebaseerd.39
De overige 10 bekende exemplaren zijn dus van de tweede editie, die op de eerste is gebaseerd.
Ook in dit geval zegt het jaartal op de titelpagina niet veel. Aangezien er in of rond 1679 nog
voldoende exemplaren waren om bij de editie van Alle de wercken gevoegd te worden, vermoed
ik dat deze editie ook rond die tijd gedrukt is. Bij het zetten van deze editie is dan klakkeloos het
jaartal van de kopij overgenomen.40
De tekst van de eerste editie gaat natuurlijk terug op handschriftelijke kopij. Bij de keuze van een
bron voor een moderne editie heeft deze de voorkeur, behalve als de auteur betrokken is geweest
38

Het andere exemplaar in openbaar bezit is Amsterdam: Toneelmuseum 57 B 78 :4.
Als men een willekeurig exemplaar neemt van de veronderstelde eerste editie (alles met het jaartal 1674 van Vinckel) is er een kans van 2 op 12 dat men toevallig een exemplaar van de werkelijk eerste editie te pakken heeft.
40
Het zou zelfs kunnen dat de editie speciaal op verzoek van Lindenius en Vinck is gedrukt. Het is in ieder geval
opmerkelijk dat ook een van de exemplaren van de werkelijke eerste druk (het exemplaar in het toneelmuseum) is
bijgebonden bij Alle de wercken van 1679. Kennelijk waren er in of rond dit jaar zelfs nog exemplaren van de eerste
editie over. Waarom zou Vinckel op het moment dat hij nog winkeldochters heeft liggen al besluiten om bij te drukken als hij niet verzekerd was van een extra verkoopimpuls door opname in Alle de wercken?
39
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bij latere edities, of wanneer een latere editie weer teruggrijpt op de originele handschriftelijke
kopij.
Aangezien we het hier over postume edities hebben is de eerste optie uitgesloten, maar er zijn
wel edities die het tweede claimen.

KBH 9 B 1

UB Leiden 1095 H 27

Er is een editie van De Wees uit Alkmaar zonder jaar van uitgave en een editie van De Groot uit
Amsterdam met het jaartal 1687 die pretenderen ‘van nieuws oversien, en verbetert, na de oprechte copye van den autheur’ te zijn. Bovendien zijn beide ‘noyt voor desen soo gedruckt’. Het
is duidelijk dat de ene editie hier de andere napraat, maar moeten we dit überhaupt geloven? Is er
inderdaad teruggegrepen op kopij van de auteur? En bij welke van de twee was dat dan zo? Ook
hier wordt de analytisch bibliograaf weer geholpen door ‘circumstantial evidence’.
Het is opmerkelijk dat de editie van De Wees de enige is die buiten Amsterdam is verschenen.
Hoe kwam een Alkmaarse boekverkoper op het idee om De min in’t lazarus-huys te gaan drukken? Wanneer we onderzoeken wat De Wees nog meer uitgegeven heeft, komen we het volgende pamflet tegen:41
De Doodelijke Nasmaek van de France Brandewijn, en de levendige Voor-smaek van't Orangie-water. |
Stemme: Sa allon, op Dragon, &c. | [...] | I. Ulaeus. | [ __ ] | t'Alckmaer, Gedruckt by Pieter de Wees, Boeckdrucker en Verkooper in de Langestraet inde Vinder van de Druck-konst. ||

41

Den Haag: KB pamflet 10933
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Die I. Ulaeus kennen we natuurlijk. Het was Focquenbrochs beste vriend en co-auteur van verschillende werken. Johannes Ulaeus blijkt enige tijd in Alkmaar gewoond te hebben en daar contact te hebben gehad met De Wees.42 Dit maakt de claim van deze editie wel heel geloofwaardig.
De Groot, die niet op zo’n bijzondere relatie met de vrienden van de auteur kon bogen, drukte
zijn editie aan de hand van die van De Wees en nam de claim over omdat deze nu eenmaal op de
titelpagina van zijn kopij stond.
We hebben nu dus twee edities die beide teruggaan op handschriftelijke kopij. Die van De Wees
slechts deels. Hij is gezet op basis van een oudere editie en nagekeken aan de hand van handschriftelijke kopij.43 In de echte eerste druk zijn hiaten in de tekst vastgesteld. Deze hiaten zijn in
de editie van De Wees hersteld. en dus heeft die in ieder geval een completere tekst. Ik zou in dit
geval de editie van De Wees hanteren als bron voor een moderne editie, maar deze tekst wel
nauwkeurig vergelijken met die van de echte eerste editie, omdat ook die grote autoriteit bezit.
Van zeventiende-eeuwse naar moderne edities van Focquenbrochs werken
Hierboven hebben we een aantal edities onderzocht van Focquenbrochs werken met het doel de
beste bron voor een moderne editie te vinden. We hebben edities geïdentificeerd, de relatieve
volgorde van edities onderzocht, gekeken naar bemoeienis van de auteur, en naar het gebruik van
handschriftelijke kopij. Ik heb dit onderzoek voor alle 47 edities van Focquenbrochs werken uitgevoerd, maar het zou voor dit artikel te ver voeren daar verslag van te doen. De spectaculairste
bevindingen treft u hier, de rest is wat meer voorspelbaar. U kunt alles vinden in de genoemde
analytische bibliografie die ik op internet heb gepubliceerd. U treft daar ook een ‘stemma’, een
stamboom met de onderlinge afhankelijkheden tussen de edities. Ik hoop dat dit artikel het gebruik van die bibliografie een beetje aanmoedigt.
Het is nu natuurlijk zaak om verder te gaan met de geselecteerde bronnen. Samen met Jan van
Klink en Frans Wetzels heb ik het werk opgepakt om tot een betrouwbare transcriptie van deze
bronnen te komen. Van de Thalia’s en de Min is zo’n transcriptie voorhanden of in een vergevorderd stadium. Deze transcripties kunnen de basis vormen voor een moderne uitgave. Op het
gebied van tekstverklaring en toelichting is er nog heel veel te doen. Ik nodig een ieder uit daar
een bijdrage aan te leveren. Wij stellen onze transcripties voor dat doel graag beschikbaar.
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Bovendien woonde ook Jacobus van Focquenbroch, Willems jongere broer, in die tijd in Alkmaar. Zie voor de
precieze gegevens mijn biografie van Johannes Ulaeus op internet. www.apud.net/ulaeus. Een gedeelte hiervan treft
u ook in het artikel van Karel Bostoen ‘Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist onvrome
praat: de aankomend predikant Johannes Ulaeus in zijn Alkmaars ‘Collegij’’ in dit nummer van Fumus.
43
Een zetter gaf altijd de voorkeur aan gedrukte kopij. Deze was beter leesbaar en bovendien kon men vaak ook de
opmaak overnemen.
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BIJLAGE:
Overzicht van de 17de- en 18de-eeuwse edities van het literaire werk van Focquenbroch.
De BF-nummers (Bibliografie Focquenbroch) verwijzen naar mijn analytische bibliografie die ik gepubliceerd heb
op internet (www.apud.net/focquenbroch/). In deze bibliografie vindt u een uitgebreide beschrijving van de editie,
afbeeldingen van de titelpagina’s, een overzicht van bekende exemplaren, de varianten tussen de exemplaren en de
verhoudingen tussen de edities.
BF01 De verwarde jalousy, Blyspel. Amsterdam: Jacob Lescaille, 1663.
BF02 Klucht van de weyery. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1665.
BF03 Klucht van Hans Keyenvresser. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1665.
BF04 Thalia, of geurige sang-goddin. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1665.
BF05 Een Hollandsche vuyst-slagh, op een Brabandsche koon. Z.pl. [1665].
BF06 Een Hollandsche vuyst-slagh; op den Brabantsche koon. Z.pl. [1665].
BF07 Verdubbelt zegen-sangh, der negen musen. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1666.
BF08 De herders-sangen van Virgilius Maro. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1666.
BF09 Thalia, of geurige zang-goddin, eerste deel. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1668/1669.
BF10 Thalia, of geurige zang-goddin, tweede deel. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1668/1669.
BF11 Thalia, of geurige zang-goddin, eerste deel. Amsterdam: Alexander Lintman, 1673.
BF12 Thalia, of geurige zang-goddin, tweede deel. Amsterdam: Alexander Lintman, 1673.
BF13 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674. (begint met *-katern)
BF14 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674. (begint met A-katern)
BF15 Alle de wercken, deel 1. [= Thalia, eerste deel] Amsterdam: Baltus Boeckholt, 1675/1676.
BF16 Thalia, of geurige zang-goddin, tweede deel. [= Alle de wercken, deel 2] Amsterdam: Baltus Boeckholt,
1675/1676.
BF17 Min in't lazarus-huys, Blyspel. [= Alle de wercken deel 4] Amsterdam: Baltus Boeckholt, [1675/1676].
BF18 Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin. Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1678.
BF19 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Alkmaar: Pieter de Wees, z.j.
BF20 Thalia, of geurige sang-godin, eerste deel. En Thalia, of geurige sang-godin, tweede deel. Amsterdam: David
Lindenius en Andries Vinck, 1679.
BF21 Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin. En De verwarde jalousy, Blyspel. Amsterdam: David Lindenius en Andries Vinck, 1679.
BF22 De herders-sangen van Virgilius Maro. Amsterdam: David Lindenius en Andries Vinck, 1679.
BF23 De verwarde jalousy, Blyspel. Amsterdam: Michiel de Groot, 1680.
BF24 Thalia, of geurige sang-godin, eerste deel. En Thalia, of geurige sang-godin, tweede deel. Amsterdam: Weduwe Michiel de Groot en Gysbert de Groot, 1682.
BF25 Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin. En De verwarde jalousy, Blyspel. Amsterdam: Weduwe Michiel de Groot en Gysbert de Groot, 1682.
BF26 De herders-sangen van Virgilius Maro. Amsterdam: Weduwe Michiel de Groot, 1682.
BF27 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Gysbert de Groot, 1687.
BF28 Alle de werken, eerste deel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1696.
BF29 Alle de werken, tweede deel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1696.
BF30 De verwarde jalouzy, Blyspel. (met "Wed." op titelpagina) Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, z.j.
BF31 De verwarde jalouzy, Blyspel. (met "Weduwe" op titelpagina) Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, z.j.
BF32 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1702.
BF33 De verwarde jalouzy, Blyspel. Amsterdam: Erven Jacob Lescaille, 1705.
BF34 Alle de werken, eerste deel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1709.
BF35 Alle de werken, tweede deel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1709. (met fruit-vignet)
BF36 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: Erve van weduwe Gysbert de Groot, z.j.
BF37 Alle de werken, eerste deel. Amsterdam: Erve weduwe Gysbert de Groot, 1723.
BF38 Alle de werken, tweede deel. Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1709 [= 1723]. (met a: bloempot of b:
vrouwekop)
BF39 De verwarde jalousy, Kluchtspel. Amsterdam: David Ruarus, 1730. (A2 gesigneerd)
BF40 De verwarde jalousy, Kluchtspel. Amsterdam: David Ruarus, 1730. (A2 niet gesigneerd)
BF41 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: David Ruarus, 1732. (G6 en E5 correct gesigneerd)
BF42 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: David Ruarus, 1732. (G6 en E5 gesigneerd als F5)
BF43 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: David Ruarus, 1732. (G8 en D5 niet gesigneerd)
BF44 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: David Ruarus, 1732. (G8 en D5 wel gesigneerd)
BF45 Alle de werken, eerste deel. Amsterdam: Steven van Esveldt, 1766.
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BF46 Alle de werken, tweede deel. Amsterdam: Steven van Esveldt, 1766.
BF47 Min in't lazarus-huys, Blyspel. Amsterdam: J. Helders en A. Mars, 1783.
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Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist onvrome praat: de aankomend predikant Johannes Ulaeus in zijn
Alkmaars ‘Collegij’
Door Karel Bostoen
Weinig lezers zullen zo goed in Focquenbrochs werk thuis zijn geweest als de predikant Johannes Ulaeus (1640-1734). Deze was Focks plaats-, leeftijds- en studiegenoot en schreef in nauwe
samenwerking met hem het Verdubbelt zegen-sangh, nadat onder leiding van Cornelis de Witt en
Michiel de Ruyter de Engelse vloot bij Chatham eerst aan flarden was geschoten en vervolgens
aan spaanders gehakt. In dezelfde eendracht en rond dezelfde tijd werkten beide heren samen aan
een berijmde vertaling van Vergilius Eclogae. De vrucht van die samenwerking werd in 1666
gepubliceerd.
Gegevens die nieuw licht kunnen werpen op Ulaeus als Focquenbrochs medestander bij
uitstek (en propagandist van diens werk) zijn daarom welkom. Maar niet alle nieuwe wetenswaardigheden kunnen hier in één keer ter tafel komen. Slechts door geduldig nu en dan een stukje te ontrafelen, komen we steeds een stapje verder met onze kennis. Het beste dat tot nu toe over
Ulaeus geschreven en beschikbaar is, is van de hand van Jan Helwig en staat in de inleiding bij
zijn editie uit 1986 van de Afrikaense Thalia. Daarin wordt namelijk voor het eerst uit de doeken
gedaan dat Ulaeus de co-auteur is geweest van deze zwanenzang van Focquenbroch.44
Het auteurschap van Ulaeus is ingewikkelde materie, want allerlei werk van hem zit verborgen in oude drukken van Focquenbrochs werk. Ulaeus’ initialen of naam staan er meestal niet
bij of onder vermeld, zodat zijn auteurschap op andere gronden moet worden aangetoond. Waar
zijn naam wel wordt genoemd, is in een handschrift met 28 gedichten, dat nu in het Regionaal
Archief te Alkmaar berust. Aangezien dit handschrift tevens de sleutel bevat tot de identificatie
van werk van Ulaeus dat eerder op naam van Focquenbroch stond,45 verdient het meer aandacht
dan het tot nu toe kreeg. Daarom verschijnt hier een transcriptie van de gedichten uit het Alkmaarse handschrift als Bijlage bij dit artikel. Deze teksten stellen de toen aankomende predikant
Ulaeus in een libertijns daglicht. Ze doen tevens vermoeden dat er tussen Fock en hem ook op
dat vlak een zekere geestverwantschap moet hebben bestaan. Het hier gepresenteerde onderzoek
zal zich toespitsen op twee gedichten van Ulaeus. Het ene gaat over een in de bakkersoven verzengde pruik en is gepubliceerd in de Afrikaense Thalia. Het andere, een lofzang op de chocolade, bleef mogelijk vanwege zijn scabreuze strekking in portefeuille. Hoewel een aantal van die
scabreuze passages is doorgehaald, zijn die doorhalingen desondanks door een geoefend oog nog
te ontcijferen.
Bijzonder is dat in beide gedichten persoonlijke eigenaardigheden van Focquenbroch
centraal staan. Anders dan bij dichters als Hooft, Huygens en Vondel ervaart de lezer daarbij niet
de hemelse schoonheid vanaf de top van de Helicon, maar het aardse karakter van onze moerasdelta.
Ulaeus en de Afrikaense Thalia
Ulaeus is - in vergelijking met Focquenbroch die betrekkelijk jong op dertigjarige leeftijd is
overleden - oud geworden, namelijk vierennegentig. Hij was een Amsterdammer van vermoedelijk Nederrijnse afkomst en een jaargenoot van Focquenbroch. Het is vooralsnog onduidelijk
44 Focquenbroch 1986, p. IX-XI.
45 Zie bijvoorbeeld Heinsius 1944, p. 89 noot 2, 90 en 93.
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waar en wanneer ze met elkaar bevriend zijn geraakt. Helwig oppert vanaf ‘de Latijnse School’,
maar het kan ook pas vanaf ca. 1658 zijn geweest, toen Focquenbroch te Leiden theologie studeerde aan het Collège Wallon en Ulaeus er al sinds 1654 stond ingeschreven als Letterenstudent.46 Weliswaar gaat Ulaeus in 1659 eventjes te Franeker rechten studeren, maar in 1660 is hij
weer terug in Leiden als student in de filosofie. Pas vanaf 1665 laat Ulaeus zich te Utrecht als
student in de theologie inschrijven, terwijl de inschrijving van Focquenbroch als student in de
medicijnen aan dezelfde universiteit dateert van 29 maart 1662. Het is de vraag of hun literaire
samenwerking al in hun Leidse tijd van start ging, respectievelijk in de jaren 1658-1659 en in
1660-1662. We bevinden ons op vastere grond wanneer we stellen dat er in elk geval in 1665 te
Utrecht sprake was van een intensieve literaire samenwerking tussen de aankomende theoloog en
de medicus, gezien hun gezamenlijke publicaties in 1666. Qua gedachtegoed zullen die twee
aardig op één lijn hebben gezeten. Uit de Afrikaense Thalia van 1678 blijkt dat Ulaeus na Focks
overlijden (rond 1670) toegang moet hebben gekregen tot papieren die aan de familie in Nederland waren bezorgd vanuit wat nu Ghana heet, maar toen Guinee.47 Terecht stelt Jan Helwig dat
Ulaeus waarschijnlijk ook de tekstbezorger van de Afrikaense Thalia is geweest.48 Daarin staat
namelijk een ‘Toe-gift tot bladt-vullingh, vervattende eenige verdubbelde rondeelen’.49 Welnu,
vijf van de zes aldaar opgenomen rondelen zijn met minieme tekstverschillen ook te vinden in
het Alkmaarse handschrift dat uit 1674-1676 dateert.50 In dit handschrift is op fol. 11v tweemaal
nadrukkelijk vermeld dat het hier om werk van Ulaeus gaat. Wie anders dan een tekstbezorger
was zo betrokken bij de productie van dit boek dat
hij aan de Amsterdamse boekverkoper Jan ten Hoorn
deze bladvulling ter hand kon stellen?
De hoofdmoot van het boek wordt voorafgegaan door een gedicht waarin de gegraveerde titelplaat wordt toegelicht, en door twee prozastukken:
een ‘Waerschouwingh aen de lesers’ en een ‘Voorreden’, die uit naam van Focquenbrochs ‘Speciale
Vrinden’ zijn geschreven.51 Het zijn teksten die
waarschijnlijk allemaal van Ulaeus’ hand zijn en die
een aantal mededelingen van zakelijke aard bevatten,
die onze aandacht ten volle verdienen. In het gedicht
wordt het schip waarmee Fock naar Guinee is afgevaren, een ‘Helsche Barck’ genoemd, omdat de Amsterdamse arts daarmee zijn al te rasse ondergang
tegemoet voer. Bovendien suggereert de drempeldichter dat Fock daar in een intellectuele wildernis
terechtkwam, want de ‘moren’ bekreunen zich niet
om ‘de droeve Brandt van Troyen: ’t Mach Branden
wat dat wil’,52 terwijl die brand Focquenbroch noch
Ulaeus, die immers in eendrachtige samenwerking
aan hun komische Aeneïs-berijming hadden gewerkt,
beslist niet onberoerd liet. De ‘Waerschouwingh aen
46 De Jonge 2003, p. 15; Focquenbroch 1986, p. IX.
47 São Jorge da Mina of Elmina is nu een stad van 25.560 inwoners, en was ooit het eerste fort dat op Afrikaanse
bodem door de Portugezen werd gebouwd.
48 Focquenbroch 1986, p. IX.
49 Voor een digitale uitgave van de Afrikaense Thalia, zie http://home.wxs.nl/~jhelwig/focquenbroch/athaltxt.htm
50 Regionaal Archief Alkmaar, collectie aanwinsten, inv.nr. 375, zie op fol. 2v-3r de gedichten I, 8 en I, 9; op fol.
10r-11r de gedichten II, 6, II, 7 en II, 8.
51 Focquenbroch 1986, fol. [π3r].
52 Focquenbroch 1986, fol. [π2v].

23

de lesers’ is eerder als schot voor de boeg bestemd voor de Focquenbrochliefhebbers en betreft
de editie van Alle de wercken, die in twee delen bij de Amsterdamse boekhandelaar Baltus
Boeckholt in 1675 en 1676 was verschenen. Ze vernemen dat deze editie enerzijds niet al het
werk van Fock bevatte en anderzijds allerlei stukken die niet van zijn hand zijn. In de Afrikaense
Thalia uit 1678 daarentegen zou het ‘laetste Lapje’ van Focks werken voor het eerst zijn gepubliceerd, want de vrienden hadden ‘(op een beetje na) alles by een geraept, en geschraept’ wat zij
aan waardevols in Focks nalatenschap hadden kunnen vinden.53 De liefhebber die de Boekholtuitgave had aangeschaft, wordt er bovendien voor gewaarschuwd dat deze drukker de eerdergenoemde ‘Vrinden’ niet heeft geraadpleegd, zodat zijn uitgave veel fouten bevat, zoals hele regels
die zijn overgeslagen.54 Onder de stukken die niet van Focks hand zijn, noemt de ‘Waerschouwing’ als voorbeelden slechts de ‘Japanse droom’ en het ‘Indiesch vreugde-liedt’.55 Daarnaast
wordt de dedicatie ‘Aen de Heer P.H.’ genoemd die in de editie-Boekholt van de Min in't lazarus-huys (1675/1676) op fol. A2r te vinden is.
De ‘Voor-reden’ is zo mogelijk nog specifieker en zo duidelijk door een literaire intimus
van Focquenbroch geschreven, dat men niet zou weten aan wie anders dit ‘woord vooraf’ toe te
schrijven dan aan Ulaeus. Deze inleider stelt namelijk van meet af aan dat de Afrikaense Thalia
allerlei werk bevat dat niet van Focquenbrochs hand is, omdat anders het boekje onvoldoende
omvang zou hebben gehad:
[…] door dien wy genootsaeckt waren dese Lappen hier, en daer in te lassen, om dit kleet
eenigermaten sijn behoorelijcke grootte te geven, ’t geen wy andersins onder de hant bevonden dat vry wat te kort geschoten soude hebben.56
Het eerste stuk dat niet van Focquenbrochs hand is, beslaat maar liefst 63 bladzijden. Het is het
‘tweede boeck’ van De Æneas, Van Virgilius Jn sijn Sondaeghs-pack. De verwoesting van Troje
zoals die door de Romeinse dichter Vergilius ooit is beschreven, deed de lezer in tranen uitbarsten, maar de inleider belooft dat de lezer bij zijn lectuur van de Nederlandse versie ‘vry wat
meerder noodt van Lacchen als Huylen’ zal hebben.57 Voorts waarschuwt hij zijn lezers niet
vreemd op te kijken wanneer ze - ondanks het komische karakter van deze tekst - toch Focks
eigen, specifieke geluid missen. Die tekst is immers niet van diens hand:
[…] maer het werck van iemandt, met dewelcke hy voorgenomen hadt alle de twalef
Boecken van Æneas op dese Trant over te Setten, en alsoo desen Heer [namelijk Æneas,
maar bedoeld is de Æneïs, K.B.], van het Hooft af, tot de Voeten toe, in dese Nieuwe
Lappen te steken: in welck voornemen sy tesamen, eerst door sijn vertreck na Guineé, en
naderhandt door sijn ontijdigh afsterven, ’t eenemael belet zijn: soo dat ’er niet meer als
het Eerste Boeckje van hem, en het Tweede Boeckje van dien anderen vrindt in het geheel over gebleven zijn: t’welck wy u evenwel na sijn Doot onder sijn Naem niet geschroomt hebben mede te delen, door dien wy versekert zijn, dat hy het in sijn Leven de
plaets (om nevens sijn Wercken Gedruckt te worden) noyt soude geweygert hebben.58

53 Focquenbroch 1986, fol. [π3r].
54 In zijn bibliografie vermeldt Helwig dat die fouten stammen uit eerdere deficiënte uitgaven, zoals die van Lintman uit 1673 en die van Vinckel uit 1674, die Boekholt als kopij heeft gebruikt, (zie Internetbronnen, Helwig,
BF15).
55 Beide gedichten zijn te vinden op resp. fol. P3r en P4v van de editie-Boekholt van het Tweede deel van Thalia).
Ze zijn waarschijnlijk van de hand van Aernout van Overbeke, want ze staan in diens Rijmwercken (1678), zie Marguc 1982, p. 182-186.
56 Focquenbroch 1986, fol. [π3v- π4r].
57 Focquenbroch 1986, fol. [π3v].
58 Ibidem.
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Het hoeft geen betoog dat de ‘vrindt’ van wie hier sprake is, niemand anders is als Ulaeus die
immers samen met Focquenbroch ook Vergilius’ Eclogae had berijmd. In de uitgave van 1666
worden de auteurs daarvan uitsluitend met hun initialen op de titelpagina vermeld, namelijk
‘I.U.’en ‘W.v.F.’.59
De vrije vertaling in burleske verzen van de
‘Nux’ van Ovidius onder de titel ‘De Clagende Nooteboom Van Ovidius’ is evenmin van Focquenbroch,
schrijft de zeventiende-eeuwse inleider.60 Wie dan
wel voor deze vertaling verantwoordelijk is geweest?
Afgezien van Ulaeus, waren er meer in Focks vriendenkring die iets dergelijks op papier konden zetten.
Worp waagde zich niet aan een toeschrijving, en Bart
de Ligt vergist zich dus wanneer hij zonder enig bewijs meent dat deze vertaling eigen werk van Focquenbroch zelf is geweest.61
Dezelfde inleider heeft het ook nog over ‘drie
à vier Mengel-Dichten’ die zijn toegevoegd. Welke
gedichten hij hiermee precies op het oog heeft, is onduidelijk. Dankzij de ontdekking indertijd van het
Alkmaarse handschrift door Jan Helwig, kunnen we
evenwel zonder meer de zes verdubbelde rondelen
aan Ulaeus toeschrijven die achter in de Afrikaense
Thalia van 1678 te vinden zijn onder de titel: ‘ToeGift Tot Bladt-Vullingh. Vervattende eenige verdubbelde Rondeelen’. Al die rondelen dateren uit 1674
(dus van vier jaar na Focks overlijden) en komen voor
in het Alkmaarse handschrift, waarin Ulaeus als auteur wel wordt vermeld.62 Enige uitzondering is het
eerste gedicht over Fock die zijn pruik in de krul had
willen zetten door die samen met een pastei in een hete bakkersoven te laten schuiven.
Dezelfde inleider die we ook als de tekstbezorger van de Afrikaense Thalia mogen beschouwen, belooft dat alle stukken (‘prullen’ noemt hij die) die niet van Focquenbroch zelf zijn,
weggelaten zullen worden in de uitgave van Focquenbrochs volledige werk die hij op het oog
heeft. Maar er zijn ook stukken van Focks hand die hij niet heeft opgenomen. Dat is het geval
met de Min in ’t lazarus-huys.63 Dit blijspel wilde Focquenbroch bij leven nooit publiceren, omdat het naar zijn smaak ‘te stadigh’ (te serieus) was. Maar in het volledige werk zal het wel worden opgenomen, belooft de inleider.64 Ten slotte komt hij met de merkwaardige aankondiging
van ‘een verheven Droom’, een gedicht dat naar aanleiding van het overlijden van Focquenbroch
zou zijn geschreven en dat hij van plan is aan het eind van de Afrikaense Thalia te plaatsen. Dit
gedicht ontbreekt evenwel in het boek. Bij nader inzien heeft de tekstbezorger het niet willen
opnemen en het is ook in andere edities van werk van Focquenbroch niet teruggevonden. Naar
59 I.U. staat voor Iohannes Ulaeus en W.v.F. staat voor Willem van Focquenbroch. Zie Internetbronnen, Helwig,
BF08.
60 De vertaling is te vinden in Focquenbroch 1986, p. 115-128. Voor een uitgave van de originele tekst met Engelse
vertaling, zie Ovid 1969, p. 236-249.
61 Worp 1881, p. 511; De Ligt 1965-1966, p. 161.
62 Concordantie van volgende gedichten uit het Alkmaarse handschrift e hun plaats in de Afrikaense Thalia (ATh)
van 1678: I, 8 = ATh 1678, p. [206]; I, 9 = ATh 1678, p. [207]; II, 6 = ATh 1678, p. [203]; II, 7 = ATh 1678, p. [204];
II, 8 = ATh 1678, p. [205].
63 Dit is een blijspel naar Los locos de Valencia van Lope de Vega.
64 Focquenbroch 1986, fol. [π4r].
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de reden hiervan kunnen we slechts gissen. Het gedicht moet wel hebben bestaan, want over de
inhoud ervan deelt de inleider het volgende mee. Het zou om een droom gaan:
[…] in de welcke een van sijn beste Vrinden geraeckte, wanneer hem het droevigh afsterven van desen geestigen Autheur wierdt verwittight: in de welcke hy door den
Droom-Godt opgevoert zijnde, in de groote Sael van Phoebus, onder veel wonderlijcke,
en beklaechelijcke voorvallen, Momus op hem een Lijck-Oratie hoorde doen: die (gelijckse aen al de Goden, en insonderheyd aen Ian Commé de Afgod der Guinesen, ten hoogsten aengenaem geweest is) wy niet en willen twijfelen, of sy sal u eenighsints de rouw
doen vergeten, die ghy gehadt hebt, over het ontijdigh afsterven van de schranderste Ziel,
en de Geurighste Poeet, die ’er mogelyck oyt aen die Dodelijcke Strandt van Da Mina
met Rode Aerde bedeckt wierdt.65
Mogelijk was dit opnieuw een gedicht van Ulaeus’ hand, waarin hij zijn verdriet om het overlijden van zijn vriend in het verre Afrika op paradoxale wijze heeft verwerkt. Al met al moge hieruit blijken dat Ulaeus niet alleen de teksten uit de Afrikaense Thalia heeft bezorgd, maar ook dat
hij als intimus van Focquenbroch voor een autoriteit mag doorgaan voor wat betreft de authenticiteit van diens literaire nalatenschap. We doen er dan ook goed aan zijn uitspraken serieus te
nemen.
Libertinisme en vriendschap in de Alkmaarse gedichten
In het handschrift staan 28 verdubbelde rondelen.66 Dat maakt van Ulaeus meteen de meest productieve beoefenaar van dit relatief onbekende dichtgenre in de Nederlandse letterkunde. Een
verdubbeld rondeel (voortaan verkort tot VR, K.B.) ziet er als volgt uit: er mogen slechts twee
rijmklanken worden gebruikt en het VR moet zes kwatrijnen bevatten, waarbij de versregels van
het eerste kwatrijn successievelijk als laatste regel van de vier daaropvolgende kwatrijnen moeten worden herhaald. Het zesde kwatrijn wordt op een eigen manier afgesloten, namelijk door
een zogenaamd rentrement. Dit laatste bestaat uit de beginwoorden van het gedicht, dit wil zeggen uit de eerste vier lettergrepen daarvan.67 De gedichten in het Alkmaarse handschrift vallen
uiteen in twee reeksen. In de eerste reeks zijn ze genummerd van 1 tot en met 16 (VR I, 1-16).
Na het laatste VR staat het cijfer 17. Mogelijk had Ulaeus nog meer gedichten willen opnemen,
want er volgen maar liefst zeven blanco bladzijden. De tweede reeks telt twaalf genummerde
gedichten (VR II, 1-12). VR II, 12 is een iets verbeterde versie van VR I, 15, dus in feite gaat het
om in totaal 27 verschillende gedichten. De meeste stammen uit 1674. Het zijn epithalamia voor
Ulaeus’ vrienden, of het zijn politieke gedichten uit hetzelfde jaar met veel gejuich ter gelegenheid van de viering van de ‘Tweede Vrede van Westminster’, gesloten tussen de Republiek en
Engeland. Bij dit verdrag was de vrijheid van handel (ook met elkaars vijanden) het cruciale
item, vandaar de goede hoop op hernieuwde welvaart die uit deze gedichten spreekt. VR I, 15
dateert uit 1675 en VR I, 16 uit de zomer van 1676. Met uitzondering van VR II, 12 dat uit 1675
of daarna stamt, dateren ook alle gedichten van de tweede reeks uit 1674.
Uit het handschrift blijkt wie Ulaeus te Alkmaar als zijn intieme vrienden beschouwt: het
zijn Antonie Dankers die in 1674 te Amsterdam in het huwelijk trad met Elisabeth Kickers (vandaar de epithalamia VR I, 1 en 2); de arts Ludolph Smids (1649-1720) die in februari 1674 met
Maria Ting(h)e c.q. Maria van Tinga trouwde (maar liefst vier epithalamia, VR I, 4-7);68 de zo65 Ibidem.
66 Deze gedichten zijn in de Bijlage met een verantwoording afgedrukt.
67 Bostoen 2003, p. 16.
68 De 22-jarige student in de medicijnen Ludolph Smids, afkomstig uit Groningen, liet zich op 27 augustus 1670
aan de Leidse universiteit inschrijven (Album Studiosorum 1875, kol. 562). Hij is op 21 januari 1673 te Franeker

26

genaamde koele advocaat Jan uit VR I, 12, die maar niet aan een vrouw geraakt als gevolg van
zijn gebrek aan inzet op dat gebied (wie hij precies was, is vooralsnog onbekend) en Diederik
(alias Theodorus of Dirck) de Groot (1650-1680), een neef van Ulaeus en zoals Smids een medicus, die op 23 september 1674 met een verjaardicht wordt bedacht (VR I, 13). Hij is op 24 november 1674 te Alkmaar getrouwd met Catharina Steenhuijsen.69 Smids woonde weliswaar niet
in Alkmaar, maar hij kwam er wel eens logeren bij zijn goede vriend De Groot. Bij die gelegenheid moet ook Ulaeus hem hebben gesproken en aangezien Smids literair de meest begaafde
was, heeft Ulaeus hem vast geprobeerd warm te maken om aan de Focquenbroch-editie mee te
werken.
Voor de vrienden Ludolph Smids en Diederik de Groot
is ook de gelukwens bij de geboorte van Casper Johan Smids
en Gerbretta de Groot, beiden op dezelfde dag, namelijk op 19
december 1674. Beide borelingen worden samen in een VR
vereeuwigd waarvan de strekking luidt dat ze later vast met
elkaar zullen trouwen (I, 14); uit het VR dat daarop volgt,
blijkt dat neef Diederik geen feest ter gelegenheid van zijn
huwelijk met zijn Catharina heeft aangericht en dat zijn dochtertje Gerbretta inmiddels is overleden zonder dat daarvoor een
kostbare begrafenisplechtigheid werd gehouden (VR I, 15).
Het laatste gedicht uit de eerste reeks gaat over een tochtje
Portret van Ludolph Smids,
naar Egmond dat de vrienden Smids en De Groot op 27 juni
Door Petrus Schenck , 1645 - 1715
1676 hebben gemaakt met een oud huurkoetsje dat kennelijk in
niet al te beste staat was. Het paard kreeg een verstuikte enkel, het gespleder van het tuig was zo
versleten dat het knapte, en de wielen piepten en kraakten omdat ze niet gesmeerd waren. Nauwelijks was het wrakkige koetsje uit het bos of het sloeg om en beide heren ploften in het zand
(VR I, 16). Volgens het Leidse Album Studiosorum liet de twintigjarige Leidenaar Theodorus de
Groot zich op 3 mei 1668 als student in de medicijnen inschrijven.70 Smids en De Groot lijken
goede studievrienden te zijn geweest, want Smids schreef een uitgebreid lofdicht in het Latijn
toen De Groot in 1671 promoveerde.71 Ze bleven kennelijk dik bevriend, getuige Ulaeus’ VR
over het mislukte tochtje naar Egmond in 1676, en toen De Groot op 9 april 1681 een graad in de
rechten behaalde, schreef Smids opnieuw een uitgebreid lofdicht in het Latijn.72
Voor de reputatie van de theoloog Ulaeus in Alkmaar is het maar goed dat sommige gedichten in handschrift zijn gebleven, want hun toon is al te vrijmoedig studentikoos, zelfs sca‘cum laude’ gepromoveerd en is op 21 februari 1674 in de Martinikerk te Groningen getrouwd met Maria Tinge. Hij
zelf was van huis uit rooms-katholiek en zijn bruid protestant. Hij heeft zich als arts in Groningen gevestigd, mogelijk korte tijd na zijn promotie (Smids 1744, fol. A2v). Nadat zijn eerste echtgenote in 1682 was overleden, is hij
enige tijd daarna overgegaan tot de publieke kerk, omdat hij een afkeer kreeg van de kerk van zijn jeugd (Smids
1744, fol. A3r; Heinsius 1944, p. 89). Zijn tweede huwelijk met de Amsterdamse Anna de Groot die ook protestant
was, liet hij aantekenen op 22 maart 1684. Deze geloofsovergang heeft hem in Groningen veel ellende bezorgd. Om
die reden is hij in 1685 naar Amsterdam verhuisd (Worp 1891, p. 80). Nog nagegaan moet worden of die tweede
echtgenote familie was van zijn studievriend Diederik de Groot, een zuster soms?
69 Zie VR I, 15. Datum huwelijk met dank aan mevrouw C.P. Sandbrink van het Regionaal Archief Alkmaar. Aan
haar dank ik verder nog de volgende gegevens over De Groot: het echtpaar kreeg een kind in 1676, 1678 en 1680,
maar een dochtertje Gerbretta was in het archief niet te vinden. Ze maakten hun testament op in maart 1680. De
advocaat en medicus Theodorus (Dirck) de Groot werd in december 1680 in de Grote Kerk te Alkmaar begraven.
Een overlijden van zijn vrouw is niet in het Alkmaars archief gevonden.
70 Album Studiosorum 1875, kol. 545.
71 Theodorus de Groot, Disputatio medica inauguralis de arthritide [...]. Lugduni Bat.: apud vid. et haer. Joh. Elsevirii, 1671. 8 folia. Exemplaar UB Leiden, 236 B 5: 8. Zie ook Smids 1694, p. 118-119.
72 Op 2 december 1677 liet de zesentwintigjarige Leidenaar Theodorus de Groot zich als student in de rechten te
Leiden inschrijven (Album Studiosorum 1875, kol. 618); Smids 1694, p. 119-120.
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breus. Aan de arme Dankers die zo’n moeite heeft moeten doen om in de Kickersloot te kunnen
gaan vissen, maar gelukkig ‘met zijn fluit’ de Kickers heeft weten te verlokken, worden de bedgenoegens als volgt voorgespiegeld:
Wat krijghje dan niet wel een jeukingh door je huit,
Als sij jou in haer schoot sluit tussen beij ’er dijen,
En dat g’ u hom vermenght met ’t schietsel van haer kuit.
Wie sou u op dat spoor niet soeken na te rijen
Een en ander wordt nog plastischer verwoord in de volgende regels:
Hoe dikmaels wenste je te wroeten met je snuit
Int geutgat, daer je selt, tot anje buik in glijen?
Hoe dikmaels wensteje de bruit te sien verbruit?
Hoe dikmaels wensteje dat klopjen [= kwezeltje] intewijen (VR I, 1)
Deze luchtige toon van onze theoloog is geen uitzondering, zoals moge blijken uit volgende aanhalingen uit de epithalamia voor Ludolph Smids:
T’wijl hij sijn Bruitje streelt, en vleit om and’re dingen,
En biedt hem in haer lamp sijn olij, en sijn pit,
Ja wenscht met lijf en siel in haer te mogen dringen,
Gelijk hij menigh hoen laet boren an het spit.(VR I, 6)
en de namen van de echtelingen Smids en Tinge geven hem het volgende geroffel en getinkel in
de pen:
’K wens dan voor ’t laest, dat u dit smeden noit berout!
Maer dat gij tinge, tinge, tink speelt van de dagh van heden,
Tot dat u hamer is versleten, slap, en out,
En dan je kinders weer siet in dit ambacht treden (VR I, 7)
Maar wie meent dat de scabreuze bewoordingen van Ulaeus tot diens bruiloftsdichten beperkt
blijven, een genre dat immers in die tijd wel vaker als een erotische uitlaatklep fungeerde, heeft
het mis. Ook een van de gedichten over het nachtelijk feest te Alkmaar op 14 maart 1674 ter viering van de ‘Tweede Vrede van Westminster’, bevat passages die men niet direct uit de pen van
een aanstaande dominee zou verwachten:
Een Juffer die ’er lief scheen soenend doot te bijten,
Seij; kom men mannetje, genees me minnewont,
En wilt u dese nacht eens op het heerlikst quijten,
Nu dese Vrede ons valt so schielik inde mont.
Een Hoer, die in een stoep wat te verdienen vont,
Wiert lustigh afgebeukt, dies sij begon te krijten,
Terwijl een fijn mennist, die bij geval daer stont,
Riep: Pieter Knelissen, wat meugh je ’t vroumens smijten (VR I, 10)
Blijkt uit de voorlaatste versregel al dat Ulaeus geen vriend was van de ‘fijnen’, dan blijkt uit
meer gedichten dat hij een man van een vrijzinnige signatuur was. Zo is er in VR II, 1, getiteld
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‘De Broedermoort bij Alphen. 1674’,73 sprake van ‘vijf, ses Leraers’ (niet eens de meest orthodoxe) die zich in een tuin aan wijn te buiten zijn gegaan, maar die door de Munstersen (ook de
‘Twentsche schaer’ genoemd), worden overvallen, wat uitloopt op een bloedige vechtpartij. VR
II, 2 uit 1674 bevat schimpscheuten aan het adres van de hypocriete godsdienstfanatici (bedoeld
zijn de voetianen) die via kerkenraden en classes onvermoeibaar hebben geijverd om de ideeën
van de filosoof Descartes en de theoloog Coccejus uit Leiden te bannen. Het is mogelijk dat de
pijlen van Ulaeus speciaal voor rector-magnificus Fridericus Spanheim filius, tevens hoogleraar
in de theologie en universiteitsbibliothecaris, waren bedoeld. Spanheim die in 1670 de overleden
Joannes Coccejus was opgevolgd, was speciaal uit Heidelberg aangetrokken als anti-coccejaan.
In de zomer van 1673 heeft Theodorus Craanen, de subregens van het Statencollege, een van zijn
studenten in felle bewoordingen laten reageren op anticartesiaanse stellingen die onder Spanheim
waren verdedigd. Het draaide met name om de volgende stelling die door Craanen en de cartesianen op filosofische gronden werd aangevochten als zijnde in strijd met de ‘principia’ van Descartes: het is niet vroom, noch eerbaar op enigerlei wijze te twijfelen aan het bestaan van God.74
De zaak is toen verder geëscaleerd tot Craanen werd ontheven van zijn functie in het Statencollege en benoemd tot hoogleraar in de medicijnen. Op 17 januari 1676 zou het bestuur van de
universiteit zijn docenten op straffe van ontslag uitdrukkelijk verbieden nog langer de ‘Metaphysica van Renatus des Cartes, ofte van degene, die desselfs opinien soude mogen hebben geamplecteert’ te doceren noch ‘publice, nog privatim’. De hoogleraar theologie Abraham Heidanus
zou in 1676 van dit verbod het eerste slachtoffer worden.75
Met het libertinisme en de vrijzinnigheid
van Ulaeus sporen ook diens sympathie voor
een politiek op rationele grondslag zoals die uit
de Alkmaarse gedichten spreekt. Zo betoont hij
zich een aanhanger van de in 1672 vermoorde
Johan de Witt en van de ‘Ware Vrijheid’, dus
van de staatsgezinden die vrezen dat Oranje net
zo’n egoïstische, spilzieke, narrige, over het
paard getilde, absolute heerser wordt als de vorsten van Engeland en Frankrijk. Een dergelijk
gevoel is totaal tegengesteld aan de politieke
stemming van het moment en Ulaeus kan daarom beslist niet van politiek opportunisme worden beschuldigd. Hij is vóór rationeel gedrag in
de politiek en tegen de oprispingen van ‘het
sotte graeuw’. Vier gedichten (VR II, 3, 4, 5,
10) zijn dan ook felle aanvallen op de ambities
De groote Afgodt van Hollant [Willem III], gehecht van Oranje, namelijk ‘den Hollantschen Afaan een pamflet van J.Rothe uit 1675. Atlas van Stolk godt’ Willem III, wiens ster dan snel aan het
2608
rijzen is. In vier schimpdichten is ‘de luister van
Bourbon’ Lodewijk XIV het mikpunt (VR II, 6, 7, 8 en 9) en in VR II, 11 moet de beruchte
Bommen Berend, alias Christoph Bernard von Galen, bisschop van Münster, het ontgelden die
zijn Westfaalse ‘verken moordenaers’ op ons losliet.

73 Wat er toen in Alphen precies is gebeurd, is me nog niet duidelijk.
74 ‘Dubitare quocumque modo de Dei existentia nec pium nec honestum esse’ (Molhuysen 1918, p. 274).
75 Eekhof 1921, p. 469; Dibon 1950, p. 268-269; Otterspeer 2002, p. 52-53, 57.
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Het Alkmaarse college
De gedichten in het Alkmaarse handschrift hebben op fol. 1r als opschrift: Verdubbelde Rondeelen angaende Huwelijken, Vrijerijen, en besondere Voorvallen In aller hande gelegentheit. in
het Collegij van Alkmaer. Het gaat dus om gelegenheidsgedichten die in het ‘Collegij van Alkmaer’ zijn geschreven. Het probleem is dat over dat ‘Collegij’ verder niets te vinden is. Het lijkt
erop dat het een Alkmaarse vriendenkring is geweest, mogelijk een besloten literair genootschap
of sociëteit waar, behalve Ulaeus, ook Antonie Dankers, Ludolph Smids, Diederik de Groot en
mogelijk meer mensen lid van waren. We denken bij dit laatste speciaal aan de arts Jacobus van
Focquenbroch (1642-1688), Willems jongere broer die toen in Alkmaar woonde76 en die ook in

Leiden had gestudeerd.77 Aangezien de ouders van Focquenbroch al in 1666 waren overleden,78
kunnen we er van uitgaan dat deze Jacobus na 1670 de literaire nalatenschap van zijn broer in
huis had. Wanneer die nalatenschap zich inderdaad te Alkmaar bevond, ligt hier wellicht een
direct verband met het enige werk van Focquenbroch dat te Alkmaar is uitgegeven, namelijk de
Min in’t lazarus-huys. Uitdrukkelijk wordt op de titelpagina van dit werk meegedeeld dat het
gaat om een gecorrigeerde uitgave, op basis van de echte auteurskopij en nooit eerder zo is uitgegeven.79 De drukker is Pieter de Wees, wiens adres te Alkmaar luidt: ‘by de Vismarckt, inde
Gekroonde Vinder vande Druck-konst’. Helaas verscheen dit boek zonder vermelding van het
jaar van uitgave. Wanneer is het op de markt gekomen? Helwig denkt aan 1678/79, in elk geval
vóór 1687.80 Gezien de plannen die de inleider van de Afrikaense Thalia had om een standaarduitgave van Focquenbrochs verzameld werk te publiceren, kan het zijn dat dit de eerste tekst was
die de leden van het ‘Collegij’ voor uitgave onder handen hadden genomen. Samenwerking tussen De Wees en Ulaeus is in die periode aantoonbaar, want Ulaeus’ pamflet De doodelijke nasmaek van de France brandewijn, ook ongedateerd verschenen (door Knuttel gedateerd in 1673),
is bij dezelfde Pieter de Wees te Alkmaar gedrukt.
Maar er is meer dat in de richting van een vriendenkring wijst die betrokken was bij de
voorbereiding van een Focquenbroch-uitgave. Zowel voor de edities van de Min in’t lazarushuys die beide in 1674 verschenen, resp. bij Jacob Vinckel te Amsterdam en die te Alkmaar bij
Pieter de Wees, is gebruik gemaakt van een titelgravure van de graveur Adriaan Schoonebeek.
Deze was later, namelijk in de periode 1688-1697, te Amsterdam ook als drukker werkzaam.
Met deze Schoonebeek moet Ulaeus’ trouwe vriend Ludolph Smids een band hebben gehad,

76 Jacob is er op 21 augustus in de publieke kerk getrouwd met Helena Bijll uit Alkmaar. Volgens DTB-gegevens
uit het Regionaal archief zijn z’n kinderen er gedoopt in dezelfde kerk in 1674, 1676, 1679, 1682. Zijn echtgenote is
er op 3 december 1682 in de Grote Kerk begraven met ‘kint in de arm’ (alle gegevens ontleend aan archiefonderzoek van Jan Helwig).
77 Op 12 juli 1663 liet de twintigjarige Jacobus van Fockenburgh, Amstelodamensis, zich te Leiden inschrijven als
student in de medicijnen (Album Studiosorum 1875, kol. 508).
78 Internetbronnen, Helwig, Biografische schets.
79 ‘Van nieuws oversien, en verbetert, na de Oprechte COPYE van den AUTHEUR, Noyt voor desen soo Gedruckt’
(zie: Internetbronnen, Helwig, BF19).
80 Ibidem.
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want hij levert bijdragen voor uitgaven van Schoonebeek uit 1691, 1695 en 1697.81 Anderzijds
liet dezelfde Smids zich in 1696 verleiden tot een drempeldicht in Focquenbrochs Alle de werken, bezorgd door Abraham Bogaert.82 Zou dit op een nadrukkelijk verzoek van Ulaeus zijn geschreven? De medicus, toneelauteur, filoloog en numismaat Smids was als auteur zeer productief.83 Het zou daarom interessant zijn om Smids’ blijspelen eens met die van Focquenbroch
vanuit toneeltheoretisch oogpunt te vergelijken.
Van die door Ulaeus beoogde uitgave van Focquenbrochs volledige werk is het nooit gekomen, waarschijnlijk stond hij op een gegeven ogenblik toch helemaal alleen voor die taak.
Andere tekstbezorgers van Focquenbroch waren minder streng in de leer dan hij en zaaiden allerlei kaf van anderen onder Focks koren. Zelfs kaf als gedichten van Ulaeus kwamen erin terecht.
Zo vinden we in de editie uit 1696 van Focquenbrochs Alle de werken, bezorgd door Abraham
Bogaert, nog meer werk van Ulaeus’ hand dat ook in het Alkmaarse handschrift te vinden is.84
Dergelijke ‘prullen’ die niet van Focquenbroch zelf zijn, had de bezorger van de Afrikaense Thalia juist willen weglaten in de uitgave van Focquenbrochs volledige werk. Alle de werken bevat
trouwens nog ander werk van Ulaeus’ hand, bijvoorbeeld ‘De dodelyke nasmaak van de Fransche Brandewyn en de levendige voorsmaak van ’t Orangewater’.85 Ook het ‘klinkdicht’getiteld,
‘Aan Kasper Joan Smids, Over het ontydig afsterven van Gerbretta de Groot; zyn toegezeide
Bruid’ en de twee huwelijksdichten voor Jacob van Steenhuizen, Secretaris van de Zype, etc. en
Mejuffrou Harmina Gout’ zijn waarschijnlijk van Ulaeus’ hand.86 Tekstbezorger Bogaert heeft
natuurlijk ook Ulaeus tweede boek van de Æneïs-berijming en De harderzangen van Virgilius
opgenomen, bij dit laatste onder vermelding van de initialen J. U. en W.v.F.87 Ook het drempeldicht van Ulaeus waarvan de beginregels het befaamde gedicht van Constantijn Huygens op de
dood van Sterre lijken te parodiëren,88 is met J.U. ondertekend.
Dat Ulaeus gedichten aan Bogaart voor de uitgave heeft afgestaan, berust mogelijk op
een compromis waarmee hij erger voorkwam. Ulaeus die inmiddels als bedaagd predikant te Tilburg stond,89 zal zijn gereformeerde ‘kuddeken’ dat zich dagelijks bekneld wist door roomse
heikneuters, niet hebben willen schokken met zijn jeugdzonden. Zo zijn niet alleen de gedichten
met de meest uitgesproken scabreuze passages in handschrift gebleven, maar ook de antiOranjegedichten en het gedicht over het uitbannen van de ideeën van Descartes en Coccejus aan
de Leidse universiteit. De Tilburgse herder wist in 1696 enigszins het decorum gered: het gelaat
en het gewaad bleven in de plooi, en de onvrome praat in portefeuille.
81 Het gedicht ‘Op de Titelprint’, ondertekend door ‘Ludolph Smids, Medicus’ staat in Nette afbeeldingen der
eygene dragten, van alle geestelyke vrouwen en nonnenorders; nevens een korte aantekening van haar begin, voortgang en bevestiging. Te zamen gesteld en in ’t koper gebracht door Adriaan Schoonebeek. Amsterdam: By den Auteur, 1691, fol. *2r-v. Exemplaar UB Leiden, 135 E 26; zo ook L. Smids, Pictura loquens; sive heroicarum tabularum Hadriani Schoonebeeck enarratio et explicatio. Amsterdam: Ex officina Hadriani Schoonebeek, 1695. Exemplaar UB Leiden, 693 C 18, en A. Schoonebeek, Historie van alle ridderlijke en krygsorders […]. In ’t Koper gesneden door Adriaan Schoonebeek, 1697, fol. *2v. Exemplaar UB Leiden, 135 F 12.
82 Focquenbroch, Alle de Werken I, 1696, fol. *6v.
83 Smids 1744, fol. A3r en v; Worp 1891, p. 84-87; Harmsen 1980, p. 172-173.
84 De volgende gedichten uit het Alkmaarse handschrift zijn in het tweede deel van Alle de Werken (= ADW) van
1696 te vinden: I, 4 = ADW II, 1696, p. 18-19; I, 5 = ADW II, 1696, p.19-20; I, 6 = ADW II, 1696, p.20-21; I, 7 =
ADW II, 1696, p.21-22; I, 8 = ADW II, 1696, p. 347-348; I, 9 = ADW II, 1696, p. 348-349; I, 14 = ADW II, 1696, p.
108; II, 6 = ADW II, 1696, p. 344-345; II, 7 = ADW II, 1696, p. 345-346; II, 8 = ADW II, 1696, p. 346-347.
85 ADW I, 1696, p. 225-231.
86 Zie hiervoor resp. ADW II, 1696, p. 156; p. 12-17.
87 ADW I, 1696, p. 207-332.
88 Zie ADW I, 1696, fol.*5r-*6r:
Hoe! leef ik noch, of ben ik dood?
Om hier recht antwoord op te geven,
Zo dunkt my heb ik noch geen nood:
Nee, Fok, die leeft, en zal wel leven.
89 Focquenbroch 1986, p. XI.
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Een verzengde pruik en warme chocola
Van Ulaeus’ hand zijn twee verdubbelde rondelen bewaard gebleven waarin hij niet alleen de
persoon van Focquenbroch opvoert, maar tevens eigenaardigheden van hem naar voren brengt
die nergens elders te vinden zijn. Het VR over de verzengde pruik is betrekkelijk onschuldig en
kon dan ook zonder bezwaren in 1678 in de Afrikaense Thalia worden gepubliceerd. Het beeld
van Fock is dat er uit oprijst is dat van een wereldvreemde, onhandige – zij het dierbare - kluns.
Hierbij de tekst van het VR met annotatie:
Op een Pruyck. Die Focq opgekruldt in een Venesoens korst aen de Backer gegeven had,
om in den Oven te setten, meenende (op het aenraden van een seker Personagie) dat de
selve als dan beter sijn krul soude behouden: doch deerelijck misluckt.
1

NA Focq sijn Harsen-Schael verydelt was van Hayren,
Licht van te veel gesoens, en sneuckelings ter sluyck,
Dacht hy (om kael van kruyn geen kinders te vervaren)
Dat het hem raedtsaemst was, te soecken na een Pruyck.

5

Want 't Hooft begon te staen, gelijck een dorre struyck
(Die door de Winter-tijdt nu half berooft van blaaren
Schier kael gevreten is, van Slack, of Alykruyck)
Na Focq sijn Harsen-Schael verydelt was van Hayren:

10

15

20

25

Des heeft hy groot gelijck weer locken op te garen
Want elck ligt anders sey, die Vent was niet te puyck,
Sijn rare kruyn begint sijn streeken t'openbaren,
Ligt van te veel gesoens, en sneuckeling ter sluyck;
Focq liet zijn kop, dan soo raseeren als sijn buyck:
En wouw in 't minste deel de kleynste vlock niet sparen,
Ick wil een Pruyck, al wast een Wael sijn vagt Luyck
Dacht hy, om kael van kruyn geen Kinders te vervaren:
Met recht soo bieck hy dan, een koeck van Roggen Aayren,
En gaf die voor Pasty de Backer door sijn Luyck:
Want elck hem over lang genoeg had gaen verklaren,
Dat het hem raetsaemst was, te soecken na een Pruyck.
Het vlies was gaer gesmoort, soo swart gelijck een Huyck
Gekronkelt als een Bos van heel verwarde Snaren,
Genaeydt om een Calot, pas als een leere Fuyck,
Bequamelijck in 't ront gestickt met Zyd, of garen
Na Focq sijn Harsen-Schael.
UYT.

Venesoens korst: grof deeg waarin wild wordt gebakken (die deeg of korst wordt niet gegeten);
de selve: namelijk de pruik.
1 NA: toen; Harsen-Schael: schedel; verydelt: leeg geworden, kaal geworden; 2 sneuckelings:
snoeperij, overspelige liefdesrelatie; ter sluyck: in ’t geniep, stiekem; 3 vervaren: bang te ma-
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ken;7 Alykruyck: zeeslak; 9 Des: daarom; 10 ligt: wellicht; te puyck: al te best; 11 sijn streeken
t’openbaren: zijn wangedrag naar buiten te brengen; 13 raseeren: scheren; 14 vlock: dot haar; 15
vagt: haren; vagt Luyck: wellicht ontstaan uit contaminatie met vachtluis?; al wast een Wael sijn
vagt Luyck: al zou de bedekking van haar (= de pruik) afkomstig zijn van een Fransman; 17
bieck: bakte; koeck van Roggen Aayren: droge taart van roggebloem en eieren; 18 En gaf die
voor Pasty de Backer door sijn Luyck: en liet die door de bakker als een pastei in de oven schuiven;19 verklaren: vertellen; 21 gesmoort: gestoofd; Het vlies: het haar, de pruik; Huyck: rouwmantel; 22 Bos: klis, bundel; Snaren: snoeren; 23 Calot: muts; pas als een leere Fuyck: precies
als een lederen en smal toelopende korf; 25 Na: naar maat van.
Men is geneigd te denken dat dit VR gemaakt is toen Fock nog in leven en in Amsterdam was,
namelijk vrij spoedig nadat deze zijn pruik werkelijk had geruïneerd door haar samen met een
pastei in een hete bakkersoven te laten stoppen. Daarmee zou het gedicht een van de oudste verdubbelde rondelen van Ulaeus zijn. Maar het is ook mogelijk dat het pas veel later, in de tijd van
het Alkmaarse ‘Collegij’, tot stand kwam en daar als een geliefde anekdote en herinnering aan
Focquenbroch werd gekoesterd. De associatie die het in dit geval onwillekeurig oproept, is: geen
wonder dat zo´n onpraktisch persoon zijn fortuin in het notoir ongezonde Guinee wilde maken
en daar spoedig aan zijn einde is gekomen.
Een detail over Focqenbroch dat ons anders was ontgaan, is het volgende. Meester Fock
had een pruik aangeschaft omdat hij vroegtijdig begon te kalen. Vroegtijdige kaalheid was kennelijk schadelijk voor zijn reputatie. Blijkens Ulaeus’ gedicht werd er immers in die tijd een direct verband gelegd tussen vroegtijdige kaalheid en seksuele losbandigheid.
Dit laatste is natuurlijk overdreven. Wel gaf degene die zich – zoals Focquenbroch - in de
jaren zestig van de zeventiende eeuw een pruik aanschafte, als signaal af dat hij niet tot de ‘fijnen’ wenste gerekend te worden. Pruiken waren in Holland tegen 1645 in de mode gekomen,
ondanks de felle tegenstand van André Rivet, de Leidse hoogleraar theologie, die na 1632 op
verzoek van prins Frederik Hendrik de opvoeder was geworden van de toekomstige Willem II.90
Wat die losbandigheid betreft, is het altijd zaak om voorzichtig te zijn met dergelijke aan gedichten ontleende biografica. Men moet immers rekening houden met ontleningen aan literaire voorbeelden. Zo schreef ook Scarron, Focquenbrochs grote literaire voorbeeld, de reumatische aandoeningen die hem vanaf zijn 28ste levensjaar teisterden en misvormden, toe aan uitspattingen die
hij in zijn jeugd had begaan.91
Maar het andere verdubbelde rondeel, getiteld ‘Op de Chocolate, postquam de Climene e
lumbis discederet W.v.F.’, suggereert opnieuw dat Focquenbroch aan verboden vruchten heeft
gezeten. Het obscene gedicht, waarvan men niet zou verwachten dat het aan de pen van een proponent is ontvloeid, is slechts in de eerder gememoreerde autograaf van Ulaeus overgeleverd die
berust in het Alkmaarse Regionaal Archief. Het is een lofzang op de chocolade als liefdesdrank.
Het Latijnse gedeelte van de titel betekent: ‘nadat Willem van Focquenbroch zich uit de lendenen van Climene had teruggetrokken’.92 Die Climene uit de titel lijkt een of andere bordeelnimf
te zijn geweest. Er is ook sprake van een ‘Coscomioogh’, als de chocoladespecialist en bereider
van de drank. De benaming zelf was vermoedelijk een grap voor ingewijden, maar de etymolo-

90 Cohen 1920, p. 308.
91 Leca 1999, p. 35, 73.
92 Voordat men Ulaeus gaat verwijten dat hij geen indicativus na postquam gebruikt, dient men te weten dat het
gebruik van een conjunctivus na postquam (onder invloed van het cum historicum) in het werk van Cicero herhaaldelijk voorkomt (Ernout & Thomas 1953, p. 367).
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gie ervan ontgaat mij althans. Chocolade was toen nog een vrij kostbare drank, die zal vast
slechts in speciale gelegenheden verkrijgbaar zijn geweest.93

Op de Chocolate, postquam de Climene e lumbis discederet W.v.F.
1

O Chocolati drank, die menschen maekt tot bullen,
En als vars water brenght in een verdrooghde put;
Wij sijn’t die na verdienst u deughden singen sullen,
Nadien gij het bordeel verstrekt tot steun, en stut.

5

O nectar, die eens mens doet janken na de kut,
Wie sal u niet voortaen met volle nappen smullen,
Wijl gij het dromigh mes doet rijsen uit den dut.
O Chocolati drank die menschen maekt tot bullen.

10

Om u vloek ik voortaen god bacchus met sijn pullen,
Wijl die het Venusspel tot schut maekt in haer schut,
Daer gij in tegendeel een voedsel sijt der trullen,
En als vers water brenght in een verdrooghde put.

93 In een klucht van Ysbrand Vincent uit 1669 (herdrukt in 1677), drinkt de meester van Otje ‘een Chocolaatje’ in
‘het Valkestraatje Omtrent den Dam’ (nu: Valkensteeg, bij de Dam tussen Nieuwendijk en Damrak). Zie Vincent
1677, p. 8.
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15

Gij laedt met dubbel scharp een halfverroest geschut.
Wanneer men, na den eisch, met u den tromp magh vullen;
O edlen Ambrosijn, die ons doet so veel nut,
Wij sijn’t die na verdienst u deughden singen sullen.

20

En jij Coscomioogh, die voor so veel kadullen
Dit kullen stijfsel kookt gelijk een pot met grut,
Vrouw Venus sal u haest tot haer apteecker hullen,
Nadien gij het bordeel verstrekt tot steun, en stut.

25

Voor mij, ik sal voortaen met varsen bij de mut,
U lof, al dampende, doen na de wolken krullen,
U noemende, met recht, een voetsel voor de trut,
Een klok spijs voor de tongh, een vijsel voor de kullen,
O Chocolati drank.

Op de Chocolate, postquam de Climene e lumbis discederet W.v.F.: lofzang op de chocoladedrank, nadat Willem van Focquenbroch zich uit de lendenen van Climene had teruggetrokken.
1 bullen: stieren; 4 Nadien: omdat; 5 nectar: godendrank; 6 nappen: bekers; 7 dromigh: slaperig;
9 pullen: wijnkruiken; 10 Wijl die […] schut: omdat die de vrijers te schande maakt wat betreft
hun geschut; 11 trullen: pikken (mannelijk lid); 14 na den eisch: naar behoren; tromp: bek, snuit;
15 Ambrozijn: godenspijs; 17 Coscomioogh: koosnaam voor de chocolatier in kwestie?; kadullen: kameraden, maten; 18 kullen stijfsel: klotensap dat verstijving veroorzaakt; grut: boekweitgrutten (boekweitgort) of havergrutten (haverdegort); 19 hullen: sieren, tooien; 21 mut: mud of
één hectoliter; 23 trut: kut, vrouwelijk schaamdeel; 24 klok spijs: lekkernij; vijsel: windas.
Zou het hier opnieuw om een anekdote gaan, slechts bestemd voor de ogen van de intimi en
Focquenbrochliefhebbers uit de Alkmaarse kring, waarin een onhandige, wereldvreemde Focquenbroch wordt getypeerd en die handelt over die ene keer dat deze voor de charmes van de
bordeelnimf Climene is bezweken? Tevens zou die anekdote dan een man typeren die tot dan toe
geen weet had van de seksuele krachten en effecten van de hete chocolade (hetzij echt of namaak), maar die na kennismaking met dit lustopwekkend product zo enthousiast is geraakt dat
hij in een paradoxale lofzang uitbarst.94
Besluit
Via het onderzoek naar het Alkmaarse handschrift en de samenstelling van het ‘Collegij’ aldaar,
is duidelijk geworden dat de rol die Ulaeus heeft gespeeld als propagandist van Focquenbrochs
werk, aanzienlijk is geweest. Het geeft ook een indruk van de spijt en rouw die Ulaeus moet
hebben gevoeld over het verscheiden van een in het verre Afrika jonggestorven, talentvolle,
enigszins wereldvreemde vriend. Als Ulaeus inderdaad de inleider en tekstbezorger is geweest
van de Afrikaense Thalia, waarvoor hier de nodige argumenten zijn aangedragen, dan is het dilemma waarvoor hij stond bij de uitgave aan Focquenbrochs volledige oeuvre vandaag de dag
nog steeds geldig. Dit dilemma is: moeten we bij de tekstkeuze ons beperken tot teksten waarvan
we zeker zijn dat ze van Focquenbrochs hand stammen en bijgevolg alle gedichten van anderen,
zoals Ulaeus, Van Overbeke en Smids, eruit zeven of moeten we bijvoorbeeld alle teksten uitge94 Een paradoxaal lofdicht is een literair genre, waarin juist zaken worden geprezen die dat allerminst verdienen (zie
hierover Bostoen 2005, p. 81-83).
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ven die in Alle de werken van 1696, bezorgd door Abraham Bogaert, staan? Wat zou Focquenbroch zelf gewild hebben? Van hem zullen we het niet meer vernemen, tenzij we geloof hechten
aan de woorden van tekstbezorger Ulaeus die zich over één tekst van zijn eigen hand als volgt
uitliet:
door dien wy versekert zijn, dat hy het in sijn Leven de plaets (om nevens sijn Wercken
Gedruckt te worden) noyt soude geweygert hebben95

95 Focquenbroch 1986, fol. [π3v].
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BIJLAGE
Transcriptie van het Alkmaarse handschrift.
Regionaal Archief Alkmaar, collectie aanwinsten, nr. 375.
Beschrijving van het handschrift.
Het gaat om een netschrift met 28 verdubbelde rondelen en – gezien de verbeteringen van verschrijvingen,doorhalingen en ondertekening – gaat het ook om een eigenhandig afschrift door de auteur. Het volledige handschrift telt 11 bladen (folia), het eerste deel daarvan (hier verder met het Romeinse cijfer I aangeduid) bestaat uit één
katern van vier in elkaar gevouwen vellen, het tweede deel (II) telt anderhalf vel of drie bladen. Onderdeel I bevat de
tekst van zestien verdubbelde rondelen. Aan het eind daarvan op fol. 5r volgt het cijfer 17, wat er wellicht op wijst
dat de auteur van plan was nog meer gedichten in een net afschrift toe te voegen. Dit fol. 5r is voor driekwart blanco
en wordt gevolgd door zeven blanco bladzijden, De auteur had dus nog ruimte gehad voor naar schatting veertien
verdubbelde rondelen.
Onderdeel II telt twaalf verdubbelde rondelen, waarvan gedicht II, 12 (op fol. 11v) een latere versie is van
gedicht 15 uit onderdeel I (op fol. 4v). Anders dan de versie I, 15 is versie II, 12 in twee kolommen ingedeeld. Onderaan de bladzijde rechts volgt de ondertekening:
Joh. Ul. Cand. SS. Theolog
Alkmar. 1675. 10 Januar.
De meeste gedichten in onderdeel I stammen uit 1674, dit blijkt uit de datering van de auteur zelf. Uitzondering is
gedicht I, 16 dat is geschreven naar aanleiding van een onfortuinlijk verlopen tochtje, gemaakt door Diederik de
Groot en Ludolph Smits, twee vrienden van de auteur, met paard en wagen naar Egmond op 27 juni 1676.
Onderdeel II bevat ook tijdsaanduidingen: het jaartal 1674 in de titels van drie gedichten, de reeds genoemde ondertekening bevat de datering: Alkmaar, 10 januari 1675 en in de linkerbovenhoek van fol. 9r treft men ook
nog het volgende aan:
[onleesbare kapitaal]. B. 10 anno die
a scripta 14 Apr:
Mede vanwege het tekstverlies is mij niet duidelijk wat deze mededeling betekent. Misschien wilde de auteur noteren dat hij onderdeel II op 14 april 1674 was begonnen?
Verantwoording tekstuitgave:
Onderstrepingen van de rijmwoorden in de eerste strofe van de verdubbelde rondelen, zijn niet in de transcriptie
opgenomen. De u/v- en i/j-spelling is aan het moderne gebruik aangepast. De interpunctie van het origineel is onveranderd overgenomen in de transcriptie. Doorhalingen worden ontcijferd en in de transcriptie, voorafgegaan door
een minteken, tussen vierkante haken geplaatst. Eigennamen worden van hoofdletters voorzien. De k, t en s met
afkappingsteken of een ander accent erachter of erboven ( k’, s^, t’,) zijn in de transcriptie aangepast aan de huidige
spelling. Het woordje êr dat ‘haer’ betekent, wordt getranscribeerd als: ’er. Waar de auteur een e met accent grave
schrijft, is die ongewijzigd in de transcriptie opgenomen (ook al zouden we die è vandaag als een open e uitspreken). Custoden worden in de transcriptie niet opgenomen. In gedicht I, 11 twijfelt de auteur er kennelijk op diverse
plaatsen aan of hij bepaalde woorden met een ‘ij’ dan wel een ‘ei’ moet spellen. De erboven of ernaast geschreven
‘ei’ is in de transcriptie niet opgenomen.
Toevoegingen van de tekstediteur (onder meer de foliëring) staan tussen vierkante haken. Abbreviaturen worden
opgelost en cursief weergegeven. Verschrijvingen worden stilzwijgend gecorrigeerd. In gedicht I, 11 heeft de auteur
nagelaten om vs. 17 met een inspringing te beginnen, maar hij heeft die in vs. 18 toegepast. Dit is in de transcriptie
hersteld.
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[1r]
Verdubbelde Rondeelen
angaende
Huwelijken, Vrijerijen, en besondere Voorvallen
In aller hande gelegentheit.
in het Collegij van Alkmaer.
1. Op ’t huwlik van Antonie Dankers, en Elisabeth Kickers, 1674. tot Amsterdam.
Nu siet gij endelijk het ent van al u vrijen,
Nu jij baes Teunis hebt je Lijsje tot u bruit,
Wie sou u op dat spoor niet soeken na te rijen,
Nu jij de Kickers hebt verlokt door uwe fluit.
Gans bloet! Wat waerje loops, eer dat je dese buit
Vast in jou kluiven kreeght! Wat deet se u niet al lijen,
Eer dat ’er voor u quam dat kleine ja woort uit.
Nu siet gij endelijk het ent van al u vrijen,
Hoe jank je nae dees uir, dat je na bedt sult tijen!
versie je maer te deegh van hagel en van kruit,
En bruit vrij moedigh toe, jij hoeft nu niet te vleijen,
Nu jij, baes Teunis, hebt je Lijsje tot u bruit,
Wat krijghje dan niet wel een jeukingh door je huit,
Als sij jou in haer schoot sluit tussen beij ’er dijen,
En dat g’ u hom vermenght met ’t schietsel van haer kuit.
Wie sou u op dat spoor niet soeken na te rijen
’K acht al de vogelaers ’er list maer sotternijen,
(Schoon sij de slimste vink bedrogen met geluit)
Bij u, van wien ik meen bij ijder op te snijen,
Nu jij de Kickers hebt verlokt door uwe fluit.
Hoe dikmaels wenste je te wroeten met je snuit
Int geutgat, daer je selt, tot anje buik in glijen?
Hoe dikmaels wensteje de bruit te sien verbruit?
Hoe dikmaels wensteje dat klopjen intewijen
Nu siet gij endelijk het.

2. Op het selve voorgevallen Huwelijk.
De Vrint Antoni treckt dan me an ’t minnespelen,
En soekt dan endlik mee, een eerelik vermaek,
’t Geen beter is, als bij de buirt te lopen stelen,
Waer dat men vaek verlieft en stuir, en ton en baek.
Ik las u brief nou, of, verstaende dese saek,
Dacht ik van blijtschap haest mijn boxen te begèlen,
En, riep, al lacchende, schier scheurend keel en kaek;
De Vrint Antoni trekt dan mee an ’t minnespelen.
Wel dese borst meent dan sijn kickertje te strelen,
En, somtijts haer bij nacht, al stoeiende, de vaek
Wat te verdrijven, en wat kickertjes te tèlen,
En soekt dan endlik mee een eerelik vermaek.
[1v]
’K erken, dat ik sijn werk in ’t minste niet en laek,
Maer liever prijsen wil, al had ik duisent kelen,
Dies wensche ik, dat u min in reijne liefde blaek,
Hetgeen beter is als bij de buirt te lopen stelen.
Gelijk Moseetje, die in ’t vreemde gras gaet swèlen,
En hanght sijn jodenvlees an menich kristen haek,
’K meen dat u kickersloot wat van de vaert sal schèlen,
Waer dat men vaek verlieft en stuir, en ton, en baek.
Dat u, in dese staet niet als geluk genaek,
Waer in dat gij te saem gelijkelijk moogt delen,
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Tot dat de Doot u scheyde, die Vreesselike draek,
En sleept na ’t graf toe, met sijn dodelike zèlen
De vrint Antoni.

3. Op de Chocolate, postquam de Climene elumbis discederet W.v.F.
O Chocolati drank, die menschen maekt tot bullen,
En als vars water brenght in een verdrooghde put;
Wij sijn ’t die na verdienst u deughden singen sullen,
Nadien gij het bordeel [-verstrekt tot steun, en stut].
O nectar, die eens [-mens doet janken na de kut],
Wie sal u niet voortaen met volle nappen smullen,
Wijl gij het dromigh mes doet rijsen uit den dut.
O Chocolati drank die menschen maekt tot bullen.
Om u vloek ik voortaen god Bacchus met sijn pullen,
Wijl die het Venusspel tot schut maekt in haer schut,
[-Daer gij in tegendeel een voedsel sijt der trullen],
En als vers water brenght in een verdrooghde put.
Gij laedt met dubbel scharp een half verroest geschut.
Wanneer men, na den eisch, met u den tromp magh vullen;
O edlen Ambrosijn, die ons doet so veel nut,
Wij sijn ’t die na verdienst u deughden singen sullen.
En jij Cos comi oogh, die voor so [-veel kadullen
Dit kullen stijfsel kookt gelijk een pot met grut],
Vrouw Venus sal u haest tot haer apteecker hullen,
Na dien gij het bordeel verstrekt tot steun, en stut.
Voor mij, ik sal voortaen met varsen bij de mut,
U lof, al dampende, doen na de wolken krullen,
u noemende, [-met recht, een voetsel voor de trut,
Een klok spijs voor de tongh, een vijsel voor de kullen],
O Chocolati drank.

4. Cupido in de Smits winkel, te samen smedende, Lud. Smits, Br. en Maria Tinge, Bruit. 1674. den Februarii.
So krijght elk noch sijn Deel, na langh te lopen malen,
Hoe vremt het dikwils schijnt, en buiten ons verstant,
Den een die staet bedeest, een lange wijl te dralen,
Den ander spreekt weer als Rosette, en Galant.
Gij Smits, die ik versta, dat heden door de bant
Des huwlik sijt vercnocht, wat sagh ik u eer dwalen,
Gelijk een Hijlas staegh, veranderend van hant!
So krijght elk noch sijn deel, na langh te lopen malen!
[2r]
Gij maekt u dan gereet Van Tingha in te halen,
En te omhelsen, als u waerste, en liefste pant!
Leer hier uit, op geen dink te spotten, noch te smalen,
Hoe vremt het dikwils schijnt, en buiten ons verstant.
Mij dunkt, ik sie u beij, t’hans na ’t gebruik van ’t Lant,
In ’t koor; nu op de straet; nu op de ruime zalen
Ter dis geseten; nu op ’t gangh na ’t Ledekant,
Den een, die staet bedeest, een lange wijl te dralen.
Hoe Bruitje, schrik niet, ’t is geen Barentje van Galen,
’t Is Smits, u bruidegom, stap toe, ’t en is geen schant:
Cupid’ speelt tinge, tinge, tink op citer, en cimbalen,
Den ander spreekt weer als Rosette, en Galant.
So soekt elk sijn vermaek, op een verscheijde trant,
Ik sit, en dicht, en bruij: jij suipt vast wijn uit schalen,
En smeet opt anbeelt van de dertle Venusquant,
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Doch, ’k hoop, gij sult mij haest met dese munt betalen;
So krijght elk noch sijn deel.

5. Op ’t selve huwelijk van L.S. en M.T.
Ghij hoeft dan ’s avons niet de deur te gaen verspieden,
Noch u te schuilen in een stoep, of donker hol,
Om and’re minners scherp het vrijen te verbieden,
Hoe quam ’t dat Tinge nu wiert sulken milden pol.96
Daer dese fijnman97 laest so toornigh, en so dol
Op u was, dat gij most sijn huis en Dochter vlieden,
En nu speelt hij een andre, en ook een betre rol,
Gij hoeft dan ’s avonts niet de deur te gaen verspieden.
’K las van u trouwdagh niet so haest de blijde miede,98
Of ’k riep, is dan eens uit dat wedersijts geschrol?
Soo is ’t niet nodigh meer van toornicheit te zieden,
Noch u te schuilen in een stoep, of donker hol,
Nu hoor je dan ook u Ooms, en Moeij’s gelol,99
Wanneer die bijde om strijt u steets an andre rieden,
T’wijl u vertwijfelt hooft van minnenijver swol,
Om and’re Minners scherp het vrijen te verbieden.
’t Scheen dan eer mogelijk Ægijptens Pijramiden
Te schoppen uit de weegh, als een verdrooghde drol,
Als beijder koppicheit uit beijder sin te wieden,
Hoe quam ’t dat Tinge nu wiert sulken milden pol?
Doch ’t sij daer mee so ’t wil, de buien sijn op hol,
En d’ hemel geve, dat sulks nooit meer magh geschieden!
Hoe vlieght u pols nu als een tou door een katrol,
Nu gij malkaer omhelst. Doet ’t smorgens jonge lieden,
Gij hoeft dan ’s avonts niet.
Inter amicos iocari iucundum, et suave.100
6. Op ’t selve huwelijk.
So treedt in ’t huwelik heer Smits met juffer Tinghe,
En laet sich t’samensmeen door een gewijde Smit,
En past niet op godt Mars, die menschen rijght an klinge,
Gelijk hij menigh hoen laet boren an het spit:
Daer menigh gast an toont de scherpt van sijn gebit;
T’wijl ik mijn tijt verslijt met dese beuselingen,
[2v] En twijl ik so mijn hooft om rijm te krauwen sit,
So treedt in ’t huwelik heer Smits met juffer Tinge.
Wie sou van vreughde dan geen cabriolen springen!
Nu ijder hem geluk, en heijl, en segen bidt,
Dewijl hij voor hem neemt van Aeltje te gaen singen,
En laet sich ’t samensmeen door een gewijde Smit.
Doen men de wijn koop had, riep hij: siet, dese kit
Met kluin,101 ô Gruniers,102 moet elk door sijn gorgel wringen,
96 pol: vent
97 fijnman: overdreven godsdienstige man
98 miede: mare, bericht
99 gelol: gezeur
100 Inter amicos iocari iucundum, et suave: (vert.) grappen maken onder vrienden is aangenaam en prettig. Lijkt
geen klassiek citaat te zijn, is althans niet getraceerd.
101 kluin: koppige Groningse biervariëteit, zie Heinsius 1944, p. 93; ook in WNT s.v. kluin (II).
102 Gruniers: mogelijk ook te lezen als ‘Grunjers’, betekent Groningers (Heinsius 1944, p. 93, zie ook WNT s.v.
Grunjer).
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Nu roept hij weer: suipt ’[t] nat van Bacchus, datje split,
En past niet op godt Mars, die menschen rijght an klingen.
T’wijl hij sijn Bruitje streelt, en vleit om and’re dingen,
En biedt hem in haer lamp sijn olij, en sijn pit,
Ja wenscht met lijf en siel in haer te mogen dringen,
Gelijk hij menigh hoen laet boren an het spit.
Waer door hij sijn geslacht, tot in het darde lit,
Als olijfspruiten, siet sijn dis noch eens omringen;
Hoort gasten (wie ’t ook sij, die twijflen mooght an dit)
So treet in ’t huwelik.

7. Op ’t selve huwelik.
’t is ’t ambacht van een smit, Smits dienen wel bij smeden,
Ludolph, gij valt dan met u hamer soo in ’t gout,
En krijght een Dame, t’ spijt de Koningin van Sweden,103
Die u verwarmen sou, alwas ’t noch eens soo kout.
Wel, is het mogelik! bijlo, nu staje stout,
Nu gij so u talent hebt weten te besteden;
Ik segh noch eens, gij sijt in al’s na wens getrout,
’t is ’t ambacht van een smit, Smits dienen wel bij smeden,
De twist is dan gedaen; die tocht der narresleden
Is endlik uit het hooft, en in een een hoek gestout:
Gij krijgt na d’oorlogh mè, soo’n loffelike Vrede.
Ludolph, gij valt dan met u hamer so in ’t gout?
So sijt g’ een sot, so gij nu steets niet sit en klout,
Mits dien hier hoop werk is, tot oefningh van je leden,
Indienje self nu niet op ’t werk maer en verflout,
En krijght een Dame, t’ spijt de Koningin van Sweden.
Als ik u Lief besie van boven tot beneden,
Niet vindend’ self an haer de allerminste fout,
So roep ik, ’t is er een, (en geen sins buiten reden,)
Die u verwarmen sou, al waer ’t noch eens so kout.
’K wens dan voor ’t laest, dat u dit smeden noit berout!
Maer dat gij tinge, tinge, tink speelt van de dagh van heden,
Tot dat u hamer is versleten, slap, en out,
En dan je kinders weer siet in dit ambacht treden:
’t is ’t ambacht van een smit.

8. Op de victorijnacht, met vreughdevieren, gecelebreert tot Alckmaer, 1674. den 14 Meert.
’t is vree met Engelant! za Hollant, an het branden!
Het Vrède vijer, geeft wel de angenaemste rook,
Springht nu van vreughde vrij een luchtige serbande,104
De Zèplaegh105 geeft de geest, en smelt gelijk een spook.
Brittania die langh met swavel, vuir, en smook,
u steden swoer so plat te maken als u stranden,
Omhelst u weer als Vrint, dies roept de Blijt’schap: stook,
’t is vree met Engelant! za Hollant, an het branden!
103 t’ spijt de Koningin van Sweden: even goed als koningin Christina van Zweden. Sinds ze Descartes had lastig
gevallen met vragen over de liefde en hem naar een winters Stockholm deed komen om haar dagelijks om vijf uur ’s
ochtends privé-les te geven, had deze koningin een zekere reputatie. Bertrand Russell typeerde haar als: ‘a passionate and learned lady who thought that, as a sovereign, she had a right to waste the time of great men. He [= Descartes] sent her a treatise on love, a subject which until then he had somewhat neglected.’ (Russell 1961, p. 544).
104 serbande: sarabande, Spaanse dans die in de zeventiende eeuw populair was, maar die regelmatig door moralisten onder vuur werd genomen vanwege zijn opwindend karakter.
105 Zèplaegh: zeeplaag, ellende op zee
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Het oorlooghs vuir maekt stadt en dorp, en lant te schande,
Rukt hutten om, en scheurt paleijsen, ja neemt ook
Gewijde tempelen, en kerken op ’er tanden:
Het vrede vuir geeft wel de angenaemste rook.
[3r]
Roep nu je Kocks vrij toe; za bak, stoof, braet, en kook;
Jy koopluy die niet veel nu voert na vremde landen,
Maer t’huis je maeltijt deet met wortle, kool, en look,
Springht nu van vreughde vrij een luchtige sarbande.
De neringh uitgeteert an hart en ingewanden,
Die soo’n geruime tijt in ’t starfbed leij en dook,
Bekomt weer. hemel, roeptse, al kloppend in ’er handen:
De Zèplaegh geeft de geest, en smelt, gelijk een spook.
Mercurius, die niet als pik, en swavel rook,
Verschrikte voor de zee, daer Mars hem uit verbande,
Nu weijgert hij geen peijs, sint dese vreed’ ontlook,
Maer roept: ik wil ter zee, brand picton, kuip, en manden,
’t is Vree met Engelant.

9. Op de selve Victorij nacht.
Op de Victorinacht siet men veel kromme sinken,106
Hier baldert een pistool, daer dondert een canon,
Hier staet een traenvat, gints een ton met pik te stinken,
Daer boort een rat van vuir, een vuirige galon.
Gins snort een vuirpijl op, en Goris roept: dats bon,
Die pijl die vloogh eerst recht! Dat was ’er een van klinken!
Jochimus vliet sen lief, soo vlijtigh als hij kon:
Op de Victorinacht siet me veel kromme sinken,
Kom gaen w’eens wandelen. Daer hoort men ’et rinkinken
Der klackebossen, gins daer siet men als een bron,
Het vuir werk stralen, dat in vlam schijnt te versinken,
Hier baldert een pistool, daer dondert een canon.
Daer staet een schoutoneel, verciert met ton bij ton,
Die in een volle vlam seer heerlik staen te blinken,
Het blakert al wat kan, neerlander, en walon,
Hier staet een traenvat, gins een ton met pik te stinken.
Elk toont sijn konst, in vuir, en overgauwe flinken,
De jonges lopen, als of elk ’er geld mee won;
Sta ruim, dat is wat raers! hoe konnen se ’t bedinken:
Daer boort een rat van vuir, een vuirige galon.
Maer bierige Jeroen, die nimmer vreughde kon,
Dan daerme kan en glas ten bodem uit gaet drinken;
Blijft sitten in de kroegh, sijn eniighste Helicon,
En swelght ruim so veel nat, als sesentwintigh pinken
Op de Victori nacht.

10. Op deselve avont.
Wie sou van vreught niet wel sijn selleven beschijten,
Wijl Mars, heel uitgepleit, sijn broek bevuilt met stront,
En laet sijn pagiën wat op een hontsvot bijten,107
Nu dese Vrede ons valt so schielik inde mont.
Hier schiet ’er een een pijl, op ’t minste van een pont,
Gebonden an een beest, dat ijslik daerom krijtte,
Ik weet niet seker of ’t een kat was of een hont,
106 sinken: zinkroers (handvuurwapen)
107 laet sijn pagiën wat op een hontsvot bijten: geeft zijn dienaars [= militairen] niets te eten
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Wie sou van vreught niet wel sijn selleven beschijten?
Gins staet een groot toneel, behangen met tapijten,
Waerop de dogg’ en leeuw besweren ’t vrèverbont,
En Venus, en Jupijn wat sitten te ontbijten,
Wijl Mars, heel uitgepleit, sijn broek bevuilt met stront,
[3v]
Een sekren Italiaen, die sek’re Donna vont,
Nam voor die ganse nacht met haer te gaen verslijten,
Dus gaet hij naer sen huis, en krijght haer bij de kont,
En laet sijn pagiën wat op een hontsvot bijten.
Een Juffer die ’er lief scheen soenend doot te bijten,
Seij; kom men mannetje, genees me minnewont,
En wilt u dese nacht eens op het heerlikst quijten,
Nu dese Vrede ons valt so schielik inde mont.
Een Hoer, die in een stoep wat te verdienen vont,
Wiert lustigh afgebeukt, dies sij begon te krijten,
Terwijl een fijn mennist, 108 die bij geval daer stont,
Riep: Pieter Knelissen, wat meugh je ’t vroumens smijten,
Wie sou van vreught niet wel.

11. Op de selve.
’t was donker in de lucht, ’t wiert licht door al de pijlen;
T’wijl ijder besigh was, en stookten in het vijer.
Van menich pekton, die braef blakerden op stijlen;
Dus brocht de Vrede in elk een sonderlinge swier.
Hier schonk, en dronk me wijn, en ginder soop me bier,
Daer sagh me self het ijs, als brandende bij wijlen
Door ’t vuirige gestook: wat was niet vol plaisier?
’t was donker in de lucht, ’t wiert licht door al de pijlen,
Die voor sint felten inde lucht, wel hondert mijlen,
Verstoven met geklap, en ijselik getier:
’t Geen menigh bes van vreught noch sev’ren deet, en quijlen,
T’wijl ijder besigh was, en stookten in het vier.
Een sekre meit verschrokte ’er rechter liesch, en klier,
Door ’t sissen van een bal; de jonges quamen kijlen, Sij kreet, en viel: toen trok bij ’t licht haer een barbier
Van menigh pekton, die braef blakerden op stijlen.
Die wou de meit besien, en met sijn ijser peilen,
Sij had de brui daer van, en kromp gelijk een pier,
En sloop door ’t vollik wegh, als ’t water door de zijlen,
Dus brocht de Vrede in elk een sonderlinge swier.
De heele stadt was vol geraes, gelach, gegier,
Tot dat de felle kou de straten schoon quam dweilen,
En keerde vlam in rook; toen sagh me niet een sier;
Wes halven ijder na sijn huis, en bed gink ijlen:
’t was donker in de lucht.

12. Op den koelen Advecaet.
Jan, soek geen wijf meer, want je selt ’et dus wel klaren;
Wie wou doch sijn de geprœdestineerde vrouw?109
Schoon jij een hartje wint, je kont ’et niet bewaren;
Dit is licht dat u milt verroesten doet van rouw.
Steur jij jou daer niet aen; verlaet de kinderbou,
108 een fijn mennist: een overdreven vrome doopsgezinde
109 geprœdestineerde vrouw: in alle eeuwigheid door God voorbeschikte vrouw (bedekte schimpscheut aan het
adres van de ‘fijnen’).
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Du bist niet heet genoegh om met een meit te maeren;
Want in melankolij prœdomineert de kou;
Jan, soek geen wijf meer, want je selt ’et dus wel klaren.
Toen jij dat Lammetje schier vast hadt inje gaeren,
Segh, waerom gaf j ’er, in passant, niet eens een douw?
Dit was het, dat se jou liet voor een drooghkloot varen;
Wie wou doch sijn de geprœdestineerde vrouw
[4r]
Maeij kreegh jou lief, je saeght wel, dat s’an ’t reutje wouw,
Maer jij dacht j’ olij als begijne koek te sparen,
En sij docht; brui dan hen, bistu so slap, en flouw!
Schoon jij een hartje wint, je kont se ’t niet bewaren.
Wat doe je ’s avonts dan noch bij de straet te waren;
Of meen je dat men u sal trecken bij de mou?
Neen, self de slimste sou met sulck een gek niet paren;
Dit is ’t licht dat je milt verroesten doet van rou.
Hoor Advecaet, heb jij de brui wat van de trouw,
So grijpt geen vroumens jou (noch jij haer) bij de haren,
So heb je ook licht geen noot dat jij jou kop haest klouw
Om ’t stènen van een wijf, om luirmand, vroetmoer, baren,
Jan, soek geen wijf meer.

13. Verjaringh van Th. De Groot, in sijn 23 jaer, 1674, 23 Septembris.
’t Verstant komt met ’er tijt, en wil so haest niet groeien:
Want nouliks uit den dop soo speelje voor galant,
En trekt met Joffertjes, en Naeistertjes an ’t stoeien,
Tot blussingh van u pijn, en heeten minnebrant.
Elk Meisje docht je toen een engel, of een sant,
So dat je ’t sonden achte u lusten te besnoeien,
Al waren sij verselt met quellingh, scha, en schant.
’t Verstant komt met ’er tijt, en wil so haest niet groeien.
Maer nu gij eens u voet op hoger leest siet schoeien,
En siet u jaren-reeks vermeerd’ren hant voor hant,
So, hoop ik, sal dit werk, in ’t ende u eens vermoeien,
Want nouliks uit den dop soo speelje voor galant,
Alsmen toch koten110 moet, so past het best een quant
Van ses, of achtien jaer, als dan te leggen broeien,
Bij ’t vrouvolk, als men is tot een volgroeit verstant,
En trekt met joffertjes, en naeistertjes an ’t stoeien,
Gij die nu kennis hebt van Venus wreede boeien,
En hoe se ’er slaven quelt, en slaet, en pijnt, en bant,
(De ondervindingh heeft u self hier voor doen bloeien
Tot blussingh van u pijn, en heten minnebrant.[)]
Set nu, door rijpe raet, dit werk eens an een kant,
So sult g’ u jaren voorts met rust, en vreught sien spoeien,
Want alle onlust komt de jeught van Paphos bant,
En denk voorts; heeft mijn eers, noch jongh, wat leggen gloeien,
’t Verstant komt met ’er tijt.

14. Op de geboorte van Casparus Joh. Smits, en Gerbretta de Groot, beijde op een nacht, den 19 Dec. 1674.
geboren.
Wie las ooit raerder in Kronijken, of Kouranten,
Als dat m’ in sijn geboort sijn houlik reets vont klaer,
En niet behoefden om de trouw te lanterfanten;
Maer was een saem gemaekt, en saem geboren paer.
110 koten: dwaze streken uithalen (met seksuele connotatie).
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Twee Vrinden, beij getrout, beij Doctors, die malkaer
In alles sijn gelijk, en eeren als twe santen,
Die worden, op een nacht, van soon, en dochter vaêr:
Wie las ooit raerder in Kronijken, of Kouranten?
’K loof dat het nootlot dit, om haer tot bloetverwanten
Te maken, had beschikt, al voor een duisent jaer;
Want ’t schijnt onmogelik an joffers, en galanten,
Als dat m’ in sijn geboort sijn houlik reets vont klaer,
[4v]
Wat wast een fraie saek, dat ijder een, hier naer,
Sijn kinders gaf ten echt an vrinden of kalanten,
Op dat elk sijn partuir mocht kennen van een aêr,
En niet behoefden om de trou te lanterfanten.
Als dees, wiens huwlik om geen ringen, of pendanten
Ten halven steken bleef, door wederzijds misbaer,
En twist, om ’t ongelijk van afkomst, of kontanten,
Maer was een saem gemaekt, en saem geboren paer.
Wegh dan met d’ odetjes111 (die d’outheit hiel so raer)
Van Thisbe, en Pijramus, en hondert sulke quanten,
’K wed, soo se op mochten sien, dat dies verliefde schaer
Wel uitkreet, sonder haer daer tegen eens te kanten,
Wie las ooit raerder?

15. Op de Bruiloft, Candeelpot, en Dootmael van Th. De Groot, en Cath. Steenhuijsen, echteluiden.
Dat’s eerst profijtelik! wegh met die ouwe mode!
Gans bloet! Wat kosten eer de bruiloft feesten veel,
Wat plagh me met een kint al volk ten groef te noden,
Men vrat sigh langer arm an suiker, en candeel.
En gij weet noch van Klaes, van Slok op, noch van Neel,
Maer na ’t afroepen der behoorlike geboden,
Trout gij slechs met u tweên, en weet van Feest, noch Veel,
Dat’s eerst profijtelik! wegh met die ouwe mode!
Wat kosten ’t eertijts an gebraden, en gesoden;
Gebacken, en gestooft met foli en caneel,
Wat al an marsepein, banket, en suikerbroden;
Gans bloet! Wat kosten eer de brulof feesten veel!
Stierf bij geval een kint an stuipen, of graveel,
Of enigh ander quael; ’t was van de blijde doden;
Hael koek, hael rijnse wijn, besiet de lange zêel,
Wat plagh me met een kint al volk ten groef te noden!
Een kint te halen, na de kostlike methode,
Gink langer uit de kerf, ik loof ’er bij men keel,
Al veel het trouwen, om die kosten ook ontvloden;
Men vrat sigh langer arm an suiker, en kandeel.
Neen, neen, cousijn, gij sijt noch luckigh in dit deel,
Want had gij dit gevolght, gij had u ronde goden,
Door so veel feesten, haest doen rollen door u keel;
Te schuwen het krioel van krauwels, koks, en boden
Dat’s eerst profijtelijk!

16. Egmonder Karretocht. 1676. 27 Junii.
Siet daer twè Phaëtons ’er lust, en oordeel wetten,
Teweten, Docter Smits, en Diderik de Groot;
Die met een oude kar ’er kours na Egmont setten,
Getrocken van een dier beleeft, en heel devoot.
111 odetjes: korte odes, bedoeld zijn: ‘verhaaltjes’

47

De huis lucht, so het scheen, en steelucht haer verdroot,
Dies wilden sij eens mee, als andere kadetten
Een kar gaen huiren, die sij kregen nauwer noot.
Sie daer twee Phaëtons112 ’er lust, en oordeel wetten!
Wie las ooit raerder klucht in brieven, of biljetten;
Sij raakten nouw uit t’ bosch, of na een korte stoot,
Soo ploffen sij in ’t sant, met droevige karbetten,
Te weten, Docter Smits, en Diderik de Groot.
[5r]
Den armen Ronsinand113 kreegh een verstuikte koot,
En had geen macht, om voorts sijn meesters te verpletten
Om hare botticheit, maer swoer vast moort, en doot
Die met een oude kar ’er kours na Egmont, setten.
t' Versleten gasp leer,114 pas115 als Spaense kastinjetten,
Dat gink vast, klik, klak, klik; de wielen dor, ontbloot
Van smout, die gieren so als valse schuiftrompetten,
Getrocken van een dier, beleeft, en heel devoot.
Op ijder tret, so knikt, en nijght ’et met sen poot,
So dat ’et voor Madam in Vrankrijks paerd-balletten
Sou mogen dansen; maer wie schiet ’er nu ’et loot,
Die reis is uit; hier red noch kroon, noch pistoletten,
Siet daer twe Phaëtons.
17.
---------[9r]
*.?*. B. 10 anno die
*…*a scripta 14 Apr:

112 Phaëtons: onervaren menners
113 Ronsinand: genoemd naar Rocinante, het legendarische strijdros van Don Quijote
114 gasp leer: gespleder, leren riem die met een gesp wordt vastgemaakt
115 pas: op dat ogenblik precies
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Verdubbelde Rondeelen,
angaende
d’OOrlooghs-, en Staetse saecken
van deese Tijt.
in het Collegie tot Alkmaer.

1. De Broedermoort bij Alphen. 1674.
O reukeloos bestaen! ô schrickelijke daden!
Hier doot den enen Broêr, per dronkenschap den âer:
Den een was vol, en sat, d’aer socht sich te versaeden,
Soo nijdigh is den een den andre bedelaer.
T’wijl vijf, ses Leraers (van de fijnste nergens naer)116
Met wijn sich in een thuin tot berstens overladen,
Soo rukt in stilheit, op haer aen een Twentsche schaer,
O reukeloos bestaen! ô schrickelijke daden.
Die vloogh door bloem park self, en net geharkte paden,
Niet kreunend sich ’t gevloek der broeders, die malkaer
Belovend trouw te sijn, gewapent tot haer traden:
Hier doot den enen Broêr, per dronkenschap den âer:
Men vocht hier hant an hant, elk koos sijn wederpaer,
So fel, dat ’t Munsters heir verkoos de escapade.
De reên van dit gevecht sijn niet dan alte klaer:
Den een was vol, en sat, d’aer socht sich te versaeden.
Segh wreede winners, wat dat u een bloem kon schaden?
Wat kostelik gewas viel dese troup, so swaer?
Dat gij dus wreet u in dit swijnebloet ginkt baden?
Soo nijdigh is den een den andere bedelaer.
Wat broutge niet al quaet, ô nijt, ô onheus âer,
Kont gij een eerlik man tot sulke stucken raden,
Hoe klackeloos geraekt men door u in gevaer!
O fijne Dominees, roep vrij, schoon ’t is te spade:
O reukeloos bestaen.

2. Op het bannen van Cartesius, uut Leijden. 1674.
Nu siet me door de grijns, daer elk op stont te kijken,
Als opgetogen – door de grijns van heijlicheit,
Waer voor Coccejus, en Des Cartes mosten wijken,
Als quetsers van Godts eer, en hoge majesteit.
Dees, segh ik, die in kerk en classes, elk om strijt,
Het alles sochten voor haer stem te doen beswijken,
Betonen nu wat kerk haer in de boesem leit,
Nu siet me door de grijns, daer elk op stont te kijken.
An welkers stemmicheit sich elk socht te verreiken,
Daer jonker Cato self bij scheen schier niet een mijt,
’K loof dat de verckens hier door ook gingen strijken,
Als opgetogen – door de grijns van heijlicheit.
[9v]
Maer ’t albesiende oogh, dat dikwils langh verbeijt
Te straffen, laet geen schijn altoos de daet gelijken,
Maer brenght nu an den dagh ’er suiv’re leer, en vlijt,
Waer voor Coccejus, en Des Cartes mosten wijken
Haer ijverlust, die noch door dammen, noch door dijken
Te stutten was, verliep, in ’t ent so wijd en zijt,
Dat sij die heeren dêen steets met dies titels prijken,
116 Leraers (van de fijnste nergens naer): predikanten, op verre na niet de meest orthodoxe
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Als quetsers van Godts eer, en hoge majesteit.
Maer ’t is, met dese daet, nu met haer uit gepleit,
Dees daet, segh ik, wel waert te stellen in kronijken,
Sal an de werelt haer wel maken so verbreit,
Dat men de fijnheit niet meer in ’er naem sal ijken,
Nu siet me door de grijns.

3. Op het Erfstadtholderschap van sijn K.H.P.V.O.
Het slimste wapentuigh sijn de schijnheilicheden
Tot onderdruckingh van een vrijgevochte Staet;
Geen bus, geen moort priem komt te pas bij haer gebeden,
Die ’t al verwarren, self tot in de wijste raet.
Orange, vragend’ na ’t Stadhouderlik gewaet,
Schoon hier voor eeuwigh schier als met de voet vertreden,
Bequam dese antwoort van een Geest met mom gelaet.
Het slimste wapentuigh sijn de schijnheilicheden!
De Vorst dit vattende, verminderde sijn schreden,
En neemt de staticheit, en schijndeught strax te baet,
Hij draeght hem nederigh; de Kerkplicht stiert sen leden
Tot onderdruckingh van een vrijgevochten staet.
Daer is geen Paep, hoe vroom, of ’t is sijn cammeraet,
So dat sij bidden om sijn macht, en mogentheden,
Schoon sij niet weten, of ’t haer met of tegen gaet,
Geen bus, geen moortpriem komt te pas bij haer gebeden.
Het blinde grauw, hier door an ’t hollen, acht geen reden,
Maer dreijght met wissen moort al wat hem tegen staet,
Sij gaen ’er Vrijheit dul, en blindelinxs vertreden,
Die ’t al verwarren, self tot in den wijsten raet.
Men roept: lank leve Oranj’, langh leve hij, langhs de straet,
Nu sal ’t veel beter gaen! men siet alreets de vrede
Maer, ah!, hoe sien ik u, ô Hollant, licht te laet
Bekennen, hoe gij self tot u bederf ginkt smeden
Het slimste wapentuigh.
4. Ande Son, boven ’t hooft van P.W.V.O. geschildert.117
O kuisse Phœbus, blint wel eer voor schellem stucken,
Gij die u oogh eerst sloot voor snode fielterij,
(Die langh in ’t duister sloop, of in een hol gink bucken
Met haer gesusters, nijt, en moort, en veinserij.)
Hoe slaet gij nu u oogh soo heuslik, en so blij
Op ’t hooft van dien Tijran, die ’t al soekt [t]’ onderdrucken,
Door grootse staetsucht, en vervloekte dwinghlandij.
O kuisse Phœbus, blint wel eer voor schellem stucken!
Of soeckt hij t’onrecht mee de stralen u ’t ontrucken
Gelijk an ons, ons lant, door linkse schelmerij.
Op dat gij, tegens dank, sien sout sijn bose nucken,
Gij die u oogh eerst sloot voor snode fielterij:
[10r]
Verweer u dan met ons, en sta de Vrijheit bij!
Bestrael dat Pallas beelt, laet dat de lauren plucken,
Voor al, bescherme en u, en ons, voor slavernij,
Die langh in ’t duister sloop, of in een hol gink bucken.
Sint dat de Spanjer; Duits, en woedende Heijducken118
Ons Lant erkenden voor een opperheerschappij:
117 Een schilderij met de hier beschreven voorstelling is niet teruggevonden.
118 Heijducken: Hongaren, hier gebruikt voor Habsburgers?
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Nu dreijght ons het verderf, met al ’er ongelucken,
Met ’er gesusters, nijt, en moort, en veinserij.
Dat tuight de Son op ’t hooft van Willems schilderij,
Daer hem een gonstlink mee, so cierlik op gink smucken,
Sijn heersch sucht wil, met u, de werelt kloot verbij
Maer brand, met Phaëton,119 sijn hooge moet an stucken,
O kuisse Phœbus.
5. Op de Printe van de val van den Hollantschen Afgodt.120
Laet dit een voorbeelt sijn, om niet te trots te brallen,
Staet suchtige, op u klingh, u septer, of u Kroon,
Een snelle blixsemstrael kan u wel haest doen vallen,
En schaffen dus het quaet sijn welverdiende loon.
Siet hier de Prins, berooft van septer, en van kroon,
Voor wien het sotte graeuw ter aerden viel, als ballen,
En hem anbadt, gelijk een gonstlink van de Goon,
Laet dit een voorbeelt sijn, om niet te trots te brallen.
Het wonderlik geval weet met groots te mallen,
Sij lacht den hooghmoet uit, en acht haer niet een boon;
Steun niet op haer, veel min, (hoe seker in u wallen)
Staet suchtige, op u klingh, u septer, of u Kroon,
O Graef van Hollant, elk singht nu een ander toon,
Men vloekt, en lastert u op Merkten en in Hallen,
Doch hier is ’t graeu, als tot De Witten niet van noon.
Een snelle blixsemstrael kan u wel haest doen vallen,
U beelt sijght neder, als een Peert, dat staet te stallen,
Op sulk een treffingh, die een Tijphon wel sou dôon,
’K sie ’t lot u werpen van de bergen in de dallen,
En schaffen dus het quaet sijn welverdiende loon.
Vaer voort dan, wijl u nu het heerschen wordt gebôen
U onderdanen u te maken tot vasallen,
U tot een Opperheer, door dwinghlandij, en hoon,
En heersucht, die wel is het grootste quaet van allen.
Laet dit een voorbeelt sijn.

6. Op Louijs, na ’t sluiten der Vrede met Engelant. 1674.
Die ’t al beroerde door sijn wrede sentinellen,
Staet nu van anghst beroert, de luister van Bourbon,
Heel Vrancrijk, siddert nu, en hoer, en makerelle,
De stouste vliet van vrees, gelijk een bloo cujon. 121
So dra Louijs vernam, hoe dat Lord Arlington122
(waer door hij al sijn doen so listich kon bestellen)
119 Dit is wellicht een reminiscentie aan Vondels ‘Overval en afval’, dat hij maakte naar aanleiding van een penning die ter gelegenheid van het overlijden van Willem II werd geslagen. Daar wordt deze als Phaëton afgebeeld die
uit de zonnewagen stort. Met dank aan Dr. Elmer Kolfin. Zie verder hierover:
http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe05_01/vond001dewe05_01_0109.htm#106
120 Aan Dr. Elmer Kolfin dank ik de verwijzing naar de spotprent, getiteld ‘De groote Afgodt van Holland’, die was
gehecht aan een pamflet uit 1675 van Joahnnes Rothé. Over Rothé, zie Van Lamoen 1999 en de aldaar in de noten
opgegeven literatuur. Voor de afbeelding zie:
http://cardweb.hmr.rotterdam.nl/atlas_nl.html?pg=q&q=2608&f=VS&o=AND&q=&f=-2&o=AND&q=&f=2&o=AND&q=&f=-2&o=AND&q=&f=-2&search=Zoek
121 cujon: naar het Franse ‘couillon’, dus kloothommel
122 Arlington: Sir Henry Bennet (1618-85), alias Baron Arlington, was ‘Secretary of State’ (1662-1674) onder Karel II. Het hoogtepunt van zijn politieke carrière was de sluiting van het Geheime Verdrag van Dover met Lodewijk
XIV in 1670, maar in 1674 overspeelde hij zijn hand en hij stond voortaan buitenspel.
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Beticht wiert van verraet, met noch een Schots poltron,
Die ’t alberoerde door sijn wrede sentinellen.
[10v] Begon hem ’t hart, gelijk van spijt, en schrik te swellen,
Hij blixsemt op Jupijn, op Styx, en Acheron;
Wijl Montespan hem met dies vraegh noch meer quam quellen:
Staet nu van anghst beroert de luister van Bourbon?
Ah, Lief, indien ik met een kus u helpen kon!
Swijgh, riep Louijs, men wil mij self ter neder vellen,
Is ’t hier noch soenens tijt jou ritsige walon?
Heel Vrancrijk siddert nu, en hoer, en makerelle,
Helaes, ik heb mijn gelt so vruchtloos uit gaen tellen,
De Furstenberger sit geknevelt t’hans te Bon,123
Ik vrees men Munster self, en Straetsburgh haest sal knellen,
De stoutste vliet van vrees, gelijk een blo cujon.
De Keulenaer verschuilt in ’t Klooster Pantleon,124
En Engelant (ô spijt!) het hooft van mijn gesellen,
Verlaet mij ook voor ’t laest. ô heldre lelison!
O staet sucht staet me bij! Mijn Glorij is an ’t hellen
Die ’t al beroerde.

7. Op deselve gesloten Vrède.
Nu schijt Louijs van anghst met al sijn sentinellen,
Nu barst bijna van spijt d’ hoveerdige Bourbon,
Hij siet geen kans meer met makro, en makerelle,125
Bedrogh is nu ontdekt, dies staet hij als cujon,
En vint geen hulp meer bij den losen Arlington,
Noch Buckingam, met al ’er snode rotgesellen,
Het rocken is nu af, het geen hij met ’er spon;
Nu schijt Louijs van anghst met al sijn sentinellen
So dra het Parlament na Vre begost te hellen,
Hier door gepersuadeert door sekre Spanse Don,
Liet Karel datelik artikels hier van stellen,
Nu barst bij na van spijt d’ hoveerdige Bourbon.
Laet dese Franse Vorst sich selven als een Son
Vrij kloppen op sijn gelt, wij hopen ’t haest te tellen,
’t Verraet heeft geen meer plaets, waer mee dat hij begon;
Hij siet geen kans meer met macro, en macerelle.
So dra de Keijser ons met Spanien quam versellen,
En men verstont het ras veroveren van Bon,
Riep hij: ’t geld Keulen, men sal dese Keurvorst knellen;
’t Bedrogh is nu ontdekt, dies staet hij als cujon.
Maer Keulen antwoort hem: ô scheepsvloot van Toulon,
u sien ik derelik an splinters en an bellen,
Nu Karel u verlaet. die vrede sal een bron
Van Vrankrijks onheil sijn, en kan ik iet voorspellen,
Nu schijt Louijs van anghst.

123 De Furstenberger sit geknevelt t’hans te Bon: dit slaat op Franz Egon, Graf von Fürstenberg (1625-1682). Hij
was sinds 1663 bisschop van Straatsburg en zou deze stad in de handen van Lodewijk XIV hebben gespeeld, maar
dat is niet bewezen.
124 ’t Klooster Pantleon: de beroemde benediktijnerabdij Sankt Pantaleon, die gesticht werd in de tiende eeuw
125 makro, en makerelle: afgeleid van het Franse ‘maquereau’, c.q. ‘maquerelle’, betekent: koppelaar (pooier) en
koppelaarster (hoerenmadam).
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8. Op deselve Vrède.
De Zee-Mars geeft de geest, en maekt sijn kodicillen,
Siet daer sijn laeste wil, en deerlik Testament!
De Vree leit Venus met ’er naekte juffer billen,
En schreef so ’t vrè verbont op suiver parkement.
Terwijl in Engelant ’et brede Parlament
Vergadert, soekt ons Staet ’et Krijghs geschil te stillen,
En komt na kort versoek, ook tot een kostlik ent,
De Zee-Mars geeft de geest, en maekt sijn kodicillen.
[11r]
So dra Lord Arlington (die men behoort te villen)
Bekennen most dat hij het enigh moviment
Van desen oorlooghs was, begon Godt Mars te trillen,
Sie daer sijn laeste wil, en deerlik testament.
De Konink gaf terstont tot Vrede sijn consent,
So dra het parlament hem opende haer Billen,
Mercuir die riep: wat’s dit? dit ben ik niet gewent!
De Vree leit Venus met ’er naekte jufferbillen!
Hier op begon de ziel so fel van vreught te gillen,
Dat hem ietwat s ontschoot ontrent sijn fondament,
En dreet juist op een boek; ’t geen daer lagh bij sijn spillen,
En schreef so ’t vrè verbont op suiver parkement.
Wel hemel, wat is dit? riep de verheughde vent,
Is Hollant dan in rust, en sijn de wree geschillen
Eens uit met Engelant? en dat noch voor de Lent?
Juight dan, jij Kooplui, self van kammen en van brillen,
De Zee-Mars geeft de geest.

9. Op deselve.
De Zee Godt sagh ter sluik eens door de blaffatuire
Van ’t venster, van sijn hof, gelijk een crocodil,
Die tuk op sijn bejagh uit ’t riet komt tuireluiren,
En siet, Mars gaf de geest, en schreef sen codicil.
Dit was sijn laeste reen; ’k heb ’t loot al in de bil,
’t is uit, ter zee met mij, nu dese twe gebuiren
Beslissen met malkaer ’er wrede zee-geschil!
De Zee-Godt sagh ter sluik eens door de blaffature,
En riep: je meught te lant je poort nu wel schuiren,
Nu Karel, Spaniens bot voor Hollant wel beviel.
(Schoon Lodewik vast schreeut: ’k heb j’ immers reins gaen huiren,
Van ’t venster van sijn hof, gelijk een krokodil)
’t is Vrede, juight vreught, jij schippers, die so stil
Dus langh gebakert hebt gelegen inde luiren,
Mercuir schaft nu weer vracht en ladingh, tot je wil,
Die tuk op sijn bejagh uit ’t riet komt tuireluiren,
T’wijl Vrankerijk wel siet, dat hij dit sal besuiren,
Soo al sijn companions dus lopen op de tril,
Als Karel, die sijn beurs eerst gink ten grond uitpuiren,
En siet, Mars gaf de geest, en schreef sen codicil.
Ah! sprak hij: ’t is om niet, dat ik meer gout verspil,
Nu Karel breekt den eet, die ’k eeuwigh dacht te duiren,
Maer ’t moet ’er nu mee deur, het ga met mij so ’t wil.
Sacht! niemant most m’ in vrees, om dese saek, begluiren.
(De Zee-Godt sagh ter sluik.)
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10. Op den staet van Nederlant.
De welvaert van die Staet kan van geen Koninks hangen;
Maer Prince, - en Staten – macht gegrepen in balans
Dede eertijts Hollant eer, en grote winst ontfangen,
Daer nu de staetsucht elk doet sien op sijn avans.
Want toen De Witten macht te hoogh rees, nam de kans
’Er keer, en ’t Lant gevoeld ’er van ’er grootsheit prangen,
Als nu door ’t stijgen van Prins Willems oorlooghs lans.
De welvaert van die Staet kan van geen Koninks hangen;
[11v] O gouden Eeuw, wie sou niet weer naer u verlangen!
Die nooit den eenen saeght meer me[e]ster van den dans,
Als d’and’re, die nooit heeft versworen of gevangen,
Maer Prince - en Staten – macht gegrepen in balans
Gij sette Oranjen op geen hogen eerentrans,
Gij redde Kerk, en Staet uit ’s vijans teugel stangen;
Die middelmaet so dik van schelmen angeranst,
Deed’ eertijts Hollant eer, en hoge winst ontfangen,
Toen acht’ elk meer ’t gemeen, dan eijgen selfs belangen,
Daer ijder een nu pooght te sijn de grootste hans;
Toen hiel sich Prins en Staet te vreden met sijn rangen,
Daer nu de Staetsucht elk doet sien op sijn avans.
Van die tijt, Hollant, sweem u wonderlike glans,
Dat tuight de dootse neep der Staten op u wangen,
Nu stompt het sevenspits van uwe pijlen krans,
Nu Willems vossevel, en wapenen omvangen
De welvaert van de Staet.

11. Op de Vrede met de Bisschop van Munster.
So krijght Godt Mars de schop, tot loon van al sijn malen;
Nu Berent weer met ham versiet so menich kock;
Nu siet me ’t swijn ’et bloet ten gorgelaer uit stralen,
En plucken, als me doet een garen artisjok.
Nu maekt Hans Poup sijn piek weer tot een seisse stok,
En laet sijn seis met messe, en klingen weer verstalen,
En kiest een majers jas voor ’s krijgers wapenrok;
So krijght Godt Mars de schop, tot loon van al sijn malen;
Liefhebbers die u hert met schrick placht op te halen,
En door de krijgh, je maegh, met billen van een bok
Most vullen, springht van vreught in keukens, en in zalen,
Nu Berent weer met ham versiet so menich kock.
En jij Messieurs, wiens arm so menich cirkul trok,
Trots enigh inginieur, z[a] weer an ’t mostert malen;
Hier verken moordenaers, nu krijgh je ’t weder drok,
Nu siet me ’t swijn ’et bloet ten gorgelaer uit stralen.
Za Nonnen, bidt met mij, die Barentje van Galen,
Weer tot den oorloogh treckt, en uit sijn tabbert rok,
Met gelt, of met bedrogh, dat die de droes moest halen,
En plucken, als me doet een garen artisjok.
Soo hout men ’t lant in vree, en luit van vreught die klok,
Die steets alarmen klepte in Hollant, en Westfalen,
En nemigh vluchten dee, vergetend schoen, en sok,
Nu magh ons Barent met sijn diefstal weer betalen:
Soo krijght Godt Mars de schop.
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12. ulæi verdubbelt Rondeel op de Bruiloft, Candeelpot, en Dootmaal van Dr. Th. De Gr. en C. St. echte luiden.
Dat’s eerst profijtelik! weg met de ouwe mode!
Gans bloet! wat kosten eer de Bruilof feesten veel!
Wat plag me met een kint al volk ten groef te noden!
Men vrat sigh langer arm an suiker, en candeel.
En jij weet noch van Klaes, van slokop, noch van Neel,
Maer na ’t afroepen der behoorlijke geboden,
Trout gij slechs met u Twêen, en weet van Feest, noch Veel,
Dat’s eerst, etc.
Wat kosten ’t eertijts an gebraden, en gesoden,
Gebacken, en gestooft met folij, en caneel!
Wat al an marsepein! banket, en suikerbroden!
Gans bloet!
Stierf bij geval een kint an stuipen, of graveel,
Of eenig ander quâl; ’t was van de blijde doden,
Hael koek, hael rijnse wijn! beziet die lange cêel!
Wat plagme etc.
Een kint te haalen, na de kostlijke methode,
Ging langer uit de kerf; ik loof ’er bij me keel!
Al veel het trouwen, om die kosten, ook ontvloden;
Men vrat.
Neen, neen, Cousijn, gij sijt noch luckig in dat deel,
Want hadt gij dat gevolgt, gij hadt u ronde goden,
Door soo veel Feesten, haast doen rollen door u keel.
Te schuwen het krioel van krauwels, koks, en boden
Dat’s eerst profijtelijck:
Joh. Ul. Cand. SS. Theol
Alkmar. 1675, 10 Januar.
FINIS
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Focquenbrochs Kwakzalver in Leiden tijdens het Rembrandtfestival
Door Frans Wetzels
“Boeren, burgers en buitenlui, komt dat zien, komt dat horen,” zo schalde het op zaterdagmiddag
16 juli 2005 over het plein bij de Hooglandse Kerk in Leiden. Het rijkelijk toegestroomde publiek nam in gespannen afwachting plaats op enkele strobalen of stond geamuseerd te kijken
naar de drie zwijgende acteurs bij de kerk. Hun speelruimte is sober: twintig vierkante meter keien, een stoel en een tafel waarop enkele voorwerpen onder een doek liggen weggestopt. Achter
de spelers is een groot doek gespannen dat een scène in een herberg verbeeldt. Dat decordoek is
een impressie van een schilderij van de Amsterdamse schilder Jan Victors.
Het spel begint met de opkomst van Jan de landloper die
meer vlooien dan geld heeft. In
Hans de kwakzalver vindt hij
de ideale baas die hem in nieuwe kleren steekt en, misschien
nog belangrijker, op lekker eten
en veel drank trakteert. De naieve boer Tewis komt tussen
het publiek naar voren en zoekt
iemand die zijn vrouw kan genezen. Vol vreugde hoort hij
hoe Hans een lofzang afsteekt
op zijn grote kennis en kunde.
Jan de Landloper op zoek naar de ideale meester.
De boer toont de urine van zijn
vrouw aan de Duitse kwakzalver en wordt het gemakkelijke slachtoffer van Hans en zijn nieuwe
knecht. Meester Hans Keyenvresser bekijkt en proeft de urine, en weet onmiddellijk het probate
middel om de ziekte te bestrijden. Als de boer over verschrikkelijke tandpijn klaagt, trekken de
twee pseudo-tandartsen onder veel lawaai, gekreun en gekerm de pijnlijke kies. Als het op betalen aankomt, doet Tewis heel zielig en vraagt compassie. Hij heeft slechts een zakje schellingen
bij zich waarmee Hans zich tevreden stelt. Maar Jan heeft de boerenslimheid doorzien; hij wil
tegen een behoorlijke vergoeding Tewis een dukaat leren toveren. Daar heeft de patiënt wel oren
naar en zegt Jans toverspreuk woord voor woord na: “O Plantinus, Baldewinus, Almanac.” Natuurlijk is ’t hem tijdens al die commotie ontgaan dat Jan hem ondertussen een dukaat in zijn
broekzak heeft gestopt. Slechts één keer per dag mag de ‘snuggere’ boer die wonderspreuk uitspreken. Lachend betaalt hij met een goedgevulde beurs voor die les in toveren. Hans en Jan nemen afscheid van het publiek dat de moraal allang begrepen heeft: Pas op voor mensen in mooie
kleren en met vlotte praatjes!
Dat was nog eens genieten zowel van het vrolijke toneelspel als van de ambiance op het zonnige
plein. Ik vraag me echter af of het genoegen ook zo groot zou zijn geweest als de spelers hun
acteerkunsten in een druilerige regen hadden moeten vertonen. Zou er dan ook zoveel publiek
zijn toegestroomd? Nam men dan ook met een dankbaar applaus afscheid om twintig meter verder te gaan genieten van Lichte Klaartje, een klucht van J. Noozeman(s)?
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Tijdens het Rembrandtfestival van 15 t/m 17 juli 2005 kon het
publiek kennismaken met diverse kluchten uit de zeventiende
eeuw. Ik heb me kostelijk geamuseerd met de opvoering van
Hans Keyenvresser, Lichte Klaartje en de Boere-klucht van Samuel Coster. De teksten waren uit het zeventiende-eeuws hertaald en bewerkt. Daardoor waren de kluchten heel toegankelijk
gemaakt voor het grote publiek.
Van die kleine aanpassingen in de tekst zal ik een voorbeeld
geven uit het eerste toneel (scène). Jan is op zoek naar een
werkgever en merkt dan plotseling de kwakzalver op:
Maar, wat zie ik, wat komt daar voor schijtvalk aangevlogen?
Hoe slaat hij met z’n wieken, elke slag lijken er wel tien.
Zo’n rare snoeshaan heb ik van m’n leven niet gezien!
In de Amsterdamse versie van de Thalia (By David Lindenius
Jan en boer Tewis
en Andries Vinck uit 1679) staat het als volgt
Maer, holla, wat komt daer voor een Schijtvalck aengestooven?
Hoe giert hy met sijn wiecken; elck stap is’er biget ien, [p.182]
Een grotere aanpassing is de verwijzing naar hedendaagse toestanden. Zo voelt de Hoogduitse
kwakzalver zich niet thuis onder de Hollanders, die pheffer sacken, die das oprechten respectum
personarum missen. Johan Volkers, de tekstbewerker van deze klucht en tevens regisseur, die
wel degelijk rekening houdt met zijn publiek, weet heel knap een brug te slaan van de zeventiende eeuw naar de actualiteit van 2005. Zo laat hij Hans de kwakzalver, die een verwijt aan onze
landgenoten niet goed begrepen heeft, de volgende verhaspelde uitspraak doen:,, In welk land ik
nu ben, is makkelijk te raden. Dit is het broekenland - zonder wormen en maden!” Waarop Jan
tegen het publiek schampert:,,Wat een sukkel. Hij bedoelt natuurlijk normen én waarden!”
Niet alleen het publiek kwam bij die opvoering van de kwakzalver –de première van het stuk in
een moderne hertaling- behoorlijk aan zijn trekken, ook de spelers genoten zichtbaar van de tekst
en de vele mogelijkheden tot komisch spel. Ik vond de scène van het trekken van de rotte kies
onvergetelijk: het wonderlijk medisch duo leefde zich met een enorme nijptang vreselijk uit ten
koste van de gekwelde boer. En wie moet er niet lachen om het Duits getinte dialect van de
kwakzalver? Natuurlijk iedereen, want den ganschen welt kent den grossen Hans Keyenvresser
wol. Och, een mof op het toneel die keien vreten kan, is om te lachen. Hans had gelijk toen hij
beweerde: “Stultorum omnia plena.”
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