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Over de editeur van Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys (1674).∗
Karel Bostoen
De Min in ’t Lazarus-huys is Focquenbrochs bewerking van een Spaans toneelstuk dat voor het
eerst is gepubliceerd in 1620. Dit origineel was geschreven door wellicht de meest productieve
toneelauteur aller tijden, namelijk Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635). Deze geestige,
schrandere man, die bij leven te Madrid werd vereerd als een wezen van een hogere orde, heeft
honderden stukken geschreven. Het blijspel dat Focquenbroch heeft bewerkt, is getiteld Los
locos de Valencia (De gekken van Valencia). Het laat komische verwikkelingen zien rond de
bewoners en bezoekers van het dolhuis van Valencia. Een aantal van hen raakt namelijk verliefd
op een bewoner, onbekend als ze zijn met het feit dat deze zich prettig gestoord veinst en alleen
maar een onderduikadres zocht omdat hij meende een liefdesrivaal te hebben vermoord. De
vermeende krankzinnige wordt evenwel verliefd op een nieuwe bewoonster die gek is verklaard,
maar die in feite is opgenomen onder valse voorwendsels. Tot zover wat de intrige betreft.
Het ‘Casa de los locos’ (gekkenhuis) van Valencia was in heel Europa bekend. Het was een
voorbeeld van sociale zorg op kosten van de stedelijke overheid. Antoine de Lalaing, kamerheer
van Filips de Schone, bezocht het op zaterdag 8 oktober 1502 en zag hoe mannelijke en
vrouwelijke krankzinnigen te eten kregen. Hij tekende hierbij aan dat het verzorgende personeel
door de stad werd betaald,1 wat kennelijk een nieuwigheid was, want vanouds was
krankzinnigenzorg louter liefdewerk.
Mogelijk probeerde Focquenbroch met het vertalen van Lope’s komedie zijn actieve kennis van
het Spaans op te krikken. Maar waarschijnlijk was hij ook zozeer getroffen door het burleske
thema en de komische werking van het Spaanse stuk dat hij het in het Nederlands wilde
bewerken. Zodoende situeert hij zijn toneelstuk in het Amsterdamse gesticht voor ongevaarlijke
gekken bij de Sint-Anthoniespoort en verder zijn in Focquenbrochs blijspel ook de meeste realia
aangepast aan de toenmalige Nederlandse zeden en gewoonten.
Te Amsterdam bestonden er in de zeventiende eeuw twee instellingen op het vlak van de
krankzinnigenzorg. Naast een echt dolhuis voor de zwaardere gevallen, was er ook het
zogenaamde lazarushuis bij de Sint-Anthoniespoort. In de Middeleeuwen werden in dit huis
patiënten verzorgd die leden aan de ‘lazerij’, dit wil zeggen: de melaatsheid. Het huis lag dan
ook oorspronkelijk buiten de stad. In de loop van de zeventiende eeuw was de functie van het
lazarushuis aan het veranderen: het werd steeds meer een opvanghuis voor zonderlingen en
malloten. Focquenbroch moet trouwens het huis op grond van eigen ervaringen hebben gekend.
Vanaf zijn vierde tot zijn tiende levensjaar woonde hij immers in de Sint Antoniesbreestraat.2 Hij
hoefde slechts zijn straat uit te lopen om bij het lazarushuis te komen. Waarschijnlijk ook heeft
hij als kind regelmatig bepaalde bewoners van dit pand zien voorbijkomen en kon hij hun
gedragingen observeren.
De uitgave van de Min in ’t Lazarus-huys bevat een dedicatie aan een zekere P.H., een persoon
die helaas nog steeds niet is geïdentificeerd. Wat in deze dedicatie bijvoorbeeld over het gedrag
∗

Met hartelijke dank aan Anton Bossers, Marja Geesink, Ton Harmsen en Bauke Hekman voor hun aan- en
opmerkingen waarmee ik hopelijk mijn voordeel heb gedaan..
1
‘Le samedi allèrent veoir une maison apertenante à la ville, où ilz font nourrir fols et folles et gens sans sens. Il en
y avoit alors beaucop. Là sont gens gaigiés pour soignier d’euls en toutes leurs nécessitiés, aux publicques despens
de la ville.’ Zie: Antoine de Lalaing, Sr.de Montigny. ‘Voyage de Philippe le Beau en Espagne, en 1501.’ In:
Collection des voyages des souverains des Pays-Bas. publiée par L.-P. Gachard. Dl. 1. Bruxelles: F. Hayez, 1876,
213.
2
K. Bostoen. ‘Opgewekte berichten uit het droevig Morenland: Afrika en de Afrikanen in de Afrikaense-Brieven
(1668-1670) van Focquenbroch’. In: Fumus 5 (2007), 4.
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van de gekke knechten van het lazarushuis wordt verteld, zou best eens op bepaalde figuren uit
de toenmalige werkelijkheid kunnen slaan, ooit welbekend aan de meeste Amsterdammers. Het
verhaal gaat namelijk dat deze knechten Marten en Klaes dagelijks door de stad sjouwden en
gewoon waren op hartstochtelijke wijze nietsvermoedende voorbijgangsters met kussen te
overladen, dit tot groot vermaak van de kijkgrage Amsterdammers.
Het is hier nu niet de plaats om aan te tonen dat Focquenbroch waarschijnlijk rechtstreeks op
basis van de Spaanse grondtekst heeft gewerkt. Wie de tekst van Lope’s origineel naast
Focquenbrochs versie legt en nauwkeurig gaat vergelijken, zal trouwens spoedig tot de conclusie
komen dat dit waarschijnlijk het geval is.3 Vele begrippen en toespelingen erin zijn zo ingenieus
geestig bewerkt dat ze in feite uitsluitend kunnen worden verklaard als afkomstig van een
vakman als Focquenbroch. Er is geen reden om te denken dat Focquenbroch werkte naar een
prozavertaling, zoals die door Jacob Baroces verschillende malen voor toneeldichters is
vervaardigd.4 Evenmin is ooit een Franse tussenversie – ondanks alle naspeuringen –getraceerd.
Bovendien wijst een uitspraak van Focquenbrochs intimus Johannes Ulaeus eveneens in de
richting van een eigenhandige vertaling naar het Spaans door Focquenbroch, zoals we nog zullen
zien.
Focquenbrochs blijspel is in 1674 (dus postuum) verschenen bij de Amsterdamse boekverkoper
Jacob Vinckel. Deze drukker had ervaring met uitgaven van Focquenbrochs werk. Zo
verschenen bij hem de oudste druk van de kluchten Hans Keyenvresser en de Klucht van de
weyery, volgens hun titelpagina beide in 1665. Dus het is niet echt een verrassing dat Vinckel in
1674 opnieuw bereid is gevonden, om een blijspel van de in 1670 in Guinee overleden dichter uit
te geven.
Johannes Ulaeus
Zowel de ‘Waerschouwingh aen de lesers’ als de ‘Voor-reden’ van de Afrikaense Thalia bevat
interessante gegevens over Focquenbrochs bewerking van het Spaanse stuk. Deze Thalia is
eveneens postuum in druk verschenen, namelijk te Amsterdam in 1678 bij de boekverkoper Jan
ten Hoorn, dus vier jaar na de eerste druk van de Min in ’t Lazarus-huys. Al eerder was bekend
dat Focquenbrochs teksten in de Afrikaense Thalia moeten zijn bezorgd door Johannes Ulaeus,
Focquenbrochs trouwe vriend en kunstbroeder.5 Ulaeus wist kennelijk van de hoed en de rand
wat het auteurschap van zijn vriend betreft. Het is dan ook zaak om zijn uitlatingen over de Min
in ’t Lazarus-huys serieus te nemen. In de ‘Waerschouwingh aen de lesers’6 heeft hij het over de
uitgave, die in 1675-6 bij de Amsterdamse drukker Baltes Boekholt was verschenen.7 Ulaeus
signaleert onder meer hierin dat de dedicatie aan P.H. beslist niet van Focquenbrochs hand is.
3

In 1884 deed Worp dit op basis van de Spaanse citaten in Julius Leopold Klein (1810-1876), getiteld: Geschichte
des spanischen Drama's. Dl. 2 (1872), 563 noot 2, 568-576. Klein geeft hierin uitvoerig de inlhoud weer –
doorspekt met citaten – van La viuda Valenciana en Los locos de Valencia, hoewel hij zijn weergave zelf eerder
bescheiden aanduidt als ‘manu brevi’. Worp schreef naar aanleiding van zijn lectuur van Klein: ‘Daarentegen komen
de Spaansche citaten, die Klein geeft, en die door één mijner vrienden bereidwillig voor mij werden vertaald, vrij
wel overeen met Focquenbroch’s woorden.’ Zie: J.A. Worp. ‘Focquenbroch’s Min in ’t Lazarus-huys’. In: De
Nederlandsche Spectator 1884, 223.
4
Baroces vertaalde drama’s (van Lope de Vega, Calderón de la Barca en van vele anderen) uit het Spaans in
Nederlands proza dat door toneelauteurs vervolgens werd berijmd (J.A. Worp. Geschiedenis van het drama en van
het tooneel in Nederland. 2 dln. Rotterdam: Langerveld [1970]. Fotomechanische herdruk van de uitgave:
Groningen: Wolters, 1903-1907. Zie dl. 1, 395).
5
Karel Bostoen: ‘Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, maar beslist on-vrome praat: de aankomend
predikant Johannes Ulaeus in zijn Alkmaars “Collegij”’. In: Fumus 3 (2005), 23.
6
Willem Godschalk van Focquenbroch. Afrikaense Thalia. uitgegeven door Jan Helwig. Deventer: Sub Rosa, 1986,
fol. 3r.
7
Helwig acht het onwaarschijnlijk dat Boekholt beschikte over een handschrift. Vermoedelijk heeft hij zijn uitgave
gebaseerd op een exemplaar dat door Vinckel in 1674 was uitgegeven. Zie Internetbronnen, J. Helwig, BF 17, zie
hierin onder: Commentaar.
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Voorts deelt hij mee dat hij en zijn vrienden voornemens zijn om binnen enkele maanden het
volledige werk van Focquenbroch opnieuw uit te geven, maar dan zo ‘datter niet een Kootjen
aen sal haperen’, met andere woorden: zo gedegen mogelijk, dit in tegenstelling tot het
‘knoeiwerk’ van Boekholt.
In de ‘Voor-reden’ herhaalt Ulaeus dat voornemen nog eens. Over de Min zegt hij dat
Focquenbroch dit stuk zelf uit het Spaans heeft vertaald, maar dat zijn vriend bij leven nooit
heeft toegestaan dat het zou worden opgevoerd, want dat de plot ervan naar zijn smaak wat te
‘stadigh’ (dus: te moeizaam) was. Om die reden ook zou hij zijn tekst nooit hebben willen
publiceren.8 De vragen die hierbij onmiddellijk rijzen, zijn natuurlijk de volgende: in wiens bezit
was het handschrift van dit toneelstuk toen Focquenbroch op 17 juli 1668 met De Gideon naar
Guinee vertrok, wie is verantwoordelijk geweest voor de eerste uitgave in 1674 en waarom heeft
die persoon die tekst ter publicatie aan Jacob Vinckel aangeboden, zelfs tegen de wens van de
overleden dichter in? Dit waren dus allemaal zaken waar Ulaeus niet de hand in had.
De uitgave van Jacob Vinckel uit 1674
bevat de volgende onderdelen:9
1. fol. *1r [titelpagina];
2. fol. *2r Aen de HEER P.H.
[opdracht in proza, ondertekend op
fol. *2v met ‘Aen de goutkust in
Guinee. W.G.v.F.’], begint met: ‘DE
hedendaegse opsichtige
uytsporigheden der liefde hebben my
verplicht’ […];
3. fol.*3r -*4r INHOUD, begint met:
‘EEn sekeren Edelman, met namen
Ferdinand” [...];
4. fol.*4v Aen den Leser of
Aenschouwer, begint met: HEt
ooghmerck van dit spel is niet om
met de redelijcke maer […];
5. fol. *4v Speelende Persoonen;
6. fol. A1r- E3v (gepagineerd: 1 t/m
70): DE MIN in't LAZARUSHUYS. BLYSPEL. [bestaande uit
een voorrede door Cupido en vijf
bedrijven], begint met: ‘Ghy Troep
van Juffers, en van Heeren!’

Titelpagina van de eerste druk van Min in’t Lazarus-huys
uit 1674. Exemplaar UB Leiden, signatuur 1096 G 10:1

Het zesde onderdeel, namelijk de voorrede
van Cupido en de tekst van het eigenlijke
stuk zijn waarschijnlijk de enige die van de
hand van Focquenbroch zelf zijn. De rest
(onderdelen 1 t/m 5) is vermoedelijk van de
hand van de tekstbezorger, zoals ik hier zal

8

‘Als dan sult ghy haer [= de nieuwe uitgave van de volledige werken] noch met een Oude Vorstelijcke Comedie op
het Toneel sien verschijnen, dewelcke den Autheur (uyt het Spaens over geset hebbende) haer noyt by sijn Leven
toegelaten heeft te ageren [= ten tonele te voeren]: door dien deselve wat te stadigh na sijn sin zijnde, altijdt van hem
met stilswijgendheydt is achter gehouden.’ Zie: Focquenbroch. Afrikaense Thalia, fol. 4r.
9
Deze beschrijving is gebaseerd op Internetbronnen: J. Helwig. BF 13.
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proberen aan te tonen. Ulaeus schreef al dat de dedicatie aan P.H .beslist niet van Focquenbrochs
hand is. Hij legde daar kennelijk de nadruk op omdat die dedicatie (onderdeel 2) is ondertekend
met de woorden: ‘Aen de goutkust in Guinee. W.G.v.F.’, wat dus suggereerde dat Focquenbroch
die tekst op zijn minst had geautoriseerd.
De belangrijkste uitgever van Focquenbroch
Jan Helwig beschouwt Johannes van den Bergh (1636-na 1680?) als Focquenbrochs
belangrijkste uitgever, gezien de uitgaven van de Thalia (1665), Verdubbelt zegen-sangh (1666),
De herders-sangen (1666), de tweede druk van de Thalia (1668-9) en het Tweede deel van
Thalia (1669).10 Beide delen van de Thalia dragen het karakter van verzamelbundels. Vooral de
uitgave van het Tweede deel van Thalia is voor de lijn van mijn betoog hier interessant. Dit deel
heeft Focquenbroch niet meer onder ogen gehad, want het kwam pas van de pers, nadat de
dichter op 17 juli 1668 naar Guinee was vertrokken. Van den Bergh heeft ervoor geadverteerd in
de Opregte Haarlemsche Courant op 7 en 25 augustus 1668, dus weken na Focquenbrochs
vertrek. Trouwens in de weken vóór zijn vertrek zal Focquenbroch nauwelijks tijd en aandacht
hebben gehad voor deze uitgave. Het ligt dus voor de hand dat hij in feite aan Van den Bergh de
vrije hand heeft gelaten om de uitgave naar eigen eer en geweten samen te stellen, en wel op
basis van handschriften.
Zo zijn de lofdichten van Arnold Moonen (1644-1711) in het Tweede deel van Thalia
waarschijnlijk op verzoek van Van den Bergh vervaardigd. Er is niet alleen een familieband,
maar ook een zakelijke band aantoonbaar tussen Van den Bergh en Moonen. Hij was namelijk
een volle neef van Van den Berghs schoonmoeder Barbara Moonen en onze boekverkoper had in
1663 Moonens Kerstzangh uitgegeven.11 Het is aannemelijk dat bij vertrek naar Guinee
Focquenbroch meer werk van zijn hand aan de goede zorgen van Van den Bergh heeft
toevertrouwd, waaronder het handschrift met de tekst van de Min in ’t Lazarus-huys.
Van den Bergh en Focquenbroch lijken goed bevriend te zijn geweest. Jan Helwig toonde aan
hoe ‘Meester Jan’ en diens echtgenote Johanna Wasteliers herhaaldelijk ter sprake komen in
Focquenbrochs gedichten.12 In de burleske dedicatie aan Sara, het meerkatje of smalneusaapje
(cercopithecus) van Me-juffr. C.S., betitelt Focquenbroch zijn eigen werk als ‘Aeperyen’
waarover Johannes van den Bergh hem nu al meer dan zes maanden aan de kop heeft gezeurd
om die te mogen drukken.13 In 1663 was Focquenbroch’s blijspel De verwarde jalousy bij Jacob
Lescaille, de vaste uitgever van de Amsterdamse Schouwburg, uitgegeven, vrij spoedig nadat het
daar was opgevoerd. Dit was toen de gebruikelijke gang van zaken. In 1664 (een jaar eerder dan
op het titelblad vermeld staat) worden twee bruiloftsspelen van Focquenbroch uitgegeven bij
Jacob Vinckel, namelijk de hier eerder aangehaalde Hans Keyenvresser en de Klucht van de
weyery. Waarschijnlijk hadden de respectievelijke bruidegoms – en niet Focquenbroch – Vinckel
betaald voor het drukken.14 Kennelijk is Van den Bergh toen op de hoogte geraakt van het feit
dat Focquenbroch nog veel meer werk in portefeuille had. Naar Focquenbrochs zeggen lijkt Van
den Bergh althans niet te hebben gerust eer hij daarop de hand kon leggen. Vandaar dat de twee
bruiloftskluchten die eerder bij Vinckel waren verschenen, ook achterin in de uitgave-Van den
Bergh van de Thalia uit 1665 zijn opgenomen.

10

Zie Internetbronnen: J. Helwig. Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam, 1.
De tante van Arnold Moonen was Barbara Moonen. Deze laatste was ook de moeder van Joanna Wasteliers, de
echgenote van Johannes van den Bergh. Zie: Bauke Hekman. ‘Bijzondere betrekkingen tussen Willem Godschalck
van Focquenbroch, Jan Neuyen, Arnold Moonen en Joannes van den Bergh.’ In: Fumus 4 (2006), 21.
12
Zie Internetbronnen: J. Helwig. Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam, 1-3.
13
Focquenbroch, Thalia, of Geurige sang-goddin (1665), fol. A3r.
14
Zie Internetbronnen, J. Helwig, BF 02 en BF03, zie hierin onder: Commentaar.
11
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De dedicatie van de Min in’t Lazarus-huys
Het is niet ongebruikelijk dat een drukker of boekverkoper een inhoudelijke bijdrage levert aan
het voorwerk van een boek dat bij hem van de pers komt. Dit kan een ‘Voorrede’ zijn, of een
woord ‘tot de lezer’ of zelfs een dedicatie. De Min is in 1674 bij Vinckel gedrukt en uitgegeven,
maar het is niet waarschijnlijk dat deze hieraan iets inhoudelijks heeft bijgedragen. Het
handschrift van de Min berustte vermoedelijk ook niet bij Vinckel, maar bij Van den Bergh zoals
alle andere handschriften die ten grondslag liggen aan het Tweede deel van Thalia. Mogelijk
heeft Van den Bergh nog met de gedachte gespeeld om ook de Min in die editie van de Thalia op
te nemen. Hij moet dan wel tijdig hebben ingezien dat daar nog veel redactiewerk aan vastzat eer
die tekst publicabel was.
Als we ervan uitgaan dat niet Focquenbroch de dedicatie heeft geschreven, dan is het ook zinloos
om te speuren naar de identiteit van P.H. als zou dat iemand uit Focquenbrochs vriendenkring
zijn geweest. Maar zelfs als we denken aan een kennis van Van den Bergh, dan nog is het niet
makkelijk om P.H. thuis te brengen. Te meer, omdat Van den Bergh wel eens vaker de neiging
had om zijn lezers op dwaalsporen te brengen en om te mystificeren.15 P.H. wordt gevraagd als
beschermer van de Min op te treden omdat hij zo bekend is, enerzijds dankzij de prestatie van
zijn voorouders op het gebied van de geneeskunst, anderzijds vanwege zijn veelvuldige
bezoeken aan de salons ‘der Jofferen verheven’. De auteur van de dedicatie, die zich voordoet als
was hij Focquenbroch zelf, verzoekt P.H. om de nagelaten ‘kluchtspelen’ te beschouwen als zijn
eigen bezit. Hij moet die verdedigen tegen de heren van Nil volentibus arduum die op de Min
veel kritiek zullen hebben.16 Ook moet hij alles in het werk stellen wat nodig is om tot een
opvoering van het stuk te komen.
Uit de dedicatie blijkt ook dat ze geschreven moet zijn door een van Focquenbrochs intimi. Niet
zozeer omdat hij weet dat Focquenbroch, vóór zijn vertrek naar de ‘barbaarse kust’ van Guinee,
te Amsterdam als arts werkzaam is geweest: dat was menigeen bekend. Maar omdat hij schrijft
dat Focquenbroch in zijn functie van arts niet goed kon opschieten met hooggeboren, domme
lieden. Dit lijkt namelijk eerder een mededeling te zijn, afkomstig van een intimus.17 Op dezelfde
manier schrijft hij over de liefdesperikelen die Focquenbroch van nabij heeft meegemaakt. Het
zal geen lezer van Focquenbrochs werk hebben verbaasd dat de Amsterdamse dichter als een
Democritus moest lachen om de dwaasheid van die liefdesavonturen. Maar die lezer zal wel de
wenkbrauwen hebben opgetrokken bij het lezen van ‘tot ick eyndelijck geen tegengift vindende
voor de tirannyen der liefden my hebbe overwonnen gevonden van haer trouloosheyt’. Dat klinkt
weer veel persoonlijker, want daarmee wordt beweerd dat Focquenbroch niet langer op kon
tornen tegen een bepaalde liefde en haar ontrouw die zijn bestaan in Holland vergiftigden.
Hierop volgt de suggestie dat dit een reden was voor zijn vertrek naar Afrika. Voor goed
ingelichte lezers vormde een en ander ongetwijfeld een bedekte toespeling op Focquenbrochs
15

In het proefschrift Amsterdam 1661. De affaire De Lalande-Lestevenon van Bauke Hekman, dat hopelijk in 2009
verschijnt, kan men hiervan diverse voorbeelden vinden.
16
Hier is sprake van een merkwaardige parallel met de dedicatie van Lope de Vega’s origineel aan de Fransman
Simon Chauvel (Maestro Simón Xabelo) van wie Lope verwacht dat hij zijn stuk zal verdedigen tegen critici uit de
aristotelische hoek (zie: Vega Carpio, Lope Félix de. Los locos de Valencia. Edición, introducción y notas de Hélène
Tropé. Madrid: Castalia, 2003, 99-100 noot 1). Verder hebben beide dedicaties inhoudelijk weinig met elkaar
gemeen, behalve enigszins het volgende waarvan de Nederlandse tekst luidt: ‘Ick hebbe […] een tal van
welgeboorde mannen weynig behaeght, vermits gesien heb dat de wereldt, in gecken bestaende, niet wel te
vernoegen is in die armste broeders der verstanden’. Vergelijk met Lope die schrijft over de lieden die uiterlijk
glimmen van verguldsel, maar die een heel ander innerlijk hebben (Ibidem, 101-2): ‘Si el ánimo es cobarde y la
arrogante apariencia cubre la interior ignorancia, señor maestro, creamos que son locos’ (Indien hun gemoed laf is
terwijl tevens hun laatdunkende voorkomen de innerlijke onkunde verbergt, heer meester, menen we dat ze
krankzinnig zijn).
17
Tenzij deze passage min of meer is ontleend aan de dedicatie van Lope de Vega. Daarin is namelijk sprake van
gekken die de schone schijn ophouden, zie noot 16.
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ongelukkige liefde voor Maria van Sypesteyn,18 een zaak die door een intimus als Ulaeus veelal
met discretie werd omgeven.
Hier is al eerder opgemerkt dat Focquenbroch of Ulaeus onmogelijk de auteurs van deze
dedicatie kunnen zijn geweest. Maar wie was het dan wel? De passage waarin de leden van het
Amsterdamse kunstgenootschap Nil volentibus arduum (Niets is moeilijk voor hen die willen)
naar het gekkenhuis worden verwezen, kan helpen om de kwestie rond dit auteurschap te
beslechten. Die passage luidt:
[…] des ick u.E. versoeke mijn nagelatene kluchtspelen te erkennen als u.E. eygen, de
selvigen te verdedigen, gelijck een bequaem voorvechter tegen de lasterende werelt, en
voornamentlijck tegen de Messieurs Nil volentibus arduum, die, gelijck sy de Parnas in
roer stellen, veel op mijn Min in ’t Lazarus-huys met berispingen sullen voltiseren, maer
soo u.E. naem niet de pijne waert acht haer te bekibbelen soo wijstse na Joris-vaer.19
Met andere woorden: de auteur van de dedicatie verzoekt dus zijn mecenas P.H. om
Focquenbrochs kluchtige stukken te verdedigen tegen hen die zich er ongunstig over uitlaten. Hij
doelt hierbij speciaal op de heren van het kunstgenootschap Nil volentibus arduum. Immers, die
stellen de literaire wereld momenteel in rep en roer met hun kritiek en zullen daarom ook op de
Min in ’t Lazarus-huys veel aan te merken hebben. Maar indien P.H. het niet de moeite waard
vindt om hen tegen te spreken, moet hij hen maar verwijzen naar ‘Joris-Vaer’, dit is: de ‘vader’
of opzichter van het lazarushuis in Focquenbrochs gelijknamige stuk.
De verwijzing naar de kritische benadering van het kunstgenootschap vormt mogelijk het
sterkste bewijs dat Focquenbroch deze dedicatie niet kan hebben geschreven: de eerste
vergadering van deze heren vond namelijk pas plaats op 26 november 1669, terwijl
Focquenbroch vijftien maanden eerder (op 17 juli 1668) naar Guinee was vertrokken.
Nil volentibus arduum en Johannes van den Bergh
In het vorige hebben we laten zien dat er een grote kans bestaat dat Johannes van den Bergh, de
belangrijkste uitgever van Focquenbrochs werk, het handschrift van de Min in ’t Lazarus-huys in
huis had bij vertrek van de Amsterdamse dichter-medicus naar Afrika. Met dit handschrift kon
hij als uitgever weinig beginnen, want aan het stuk moest nog worden gesleuteld eer het voor
opvoering of publicatie geschikt was. Wie kon deze klus klaren? Nu wil het geval dat er een
kunstgenootschap was opgericht dat het Amsterdamse toneel wilde moderniseren. Uit het
uittreksel van de notulen blijkt dat de eerste bijeenkomst van het kunstgenootschap Nil
volentibus arduum op 26 november 1669 plaatsvond.20 De leden ervan wilden onder meer
toneelstukken tot stand brengen in het spoor van dramaturgische theorieën die te Parijs gangbaar
waren. Kortom, het Nederlandse toneel moest kunnen wedijveren met de stukken van Corneille,
Racine en Molière. Afkerig als ze waren van sensatie, grofheden en geweld, wilden de leden van
Nil tevens het morele peil van de toneelstukken verbeteren. Eén van de radicale methoden die het
kunstgenootschap toepaste om zijn doelstellingen te verwezenlijken, was het herschrijven en
moderniseren van bestaande stukken. Levende auteurs, aan wie het overkwam dat hun stuk op
deze wijze werd gemoderniseerd, ervoeren helaas die behandeling eerder als een vernedering dan
als een verbetering. Vandaar dat het optreden van Nil nauwelijks zegen bracht, maar wel veel
kwaad bloed zette in het literaire wereldje van die dagen. De leden van Nil werden al gauw
18

Zie Internetbronnen: Focquenbroch se Afrikaanse briewe. Inleiding en kommentaar deur Karel Bostoen, vertaling
in Afrikaans deur Carolyn Meads en Marna Pretorius. Stellenbosch 2007, 2-3; Bostoen 2007, 7-8.
19
Focquenbroch 1674, fol. *2v.
20
Deze uittreksels of extracten zijn gepubliceerd in: B.P.M. Dongelmans. Nil volentibus arduum. Documenten en
bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers aantekeningen uit de originele notulen van het genootschap;
voorzien van een inleiding, commentaar en een lijst van N.V.A. drukken. Utrecht: H&S, 1982.
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beschouwd als arrogante kwasten, lijdend aan buitenlandse fratsen, die aan de lopende band
kaakslagen uitdeelden aan nietsvermoedende, hardwerkende, alom gewaardeerde, traditioneel
Hollandse, toneelauteurs. We nemen aan dat uitgever Johannes van den Bergh precies in die tijd
worstelde met het probleem dat het onuitgegeven toneelstuk van Focquenbroch - waarin veel
potentie aanwezig was - nu lag te verstoffen, terwijl het mogelijk met enkele kleine ingrepen
door deskundigen als de mensen van Nil tot een publicabel stuk kon worden gemaakt.
Van den Bergh had als uitgever in de begintijd van Nil duidelijk een relatie met dit
kunstgenootschap. Dit valt af te leiden uit de uitgave van De gelyke tweelingen - een blijspel,
gebaseerd op de Menaechmi van Plautus - dat in het voorjaar van 1670 bij hem verscheen. De
gang van zaken rond deze uitgave laat zien waarom de theaterverbetering van Nil vanwege een
gebrek aan tact als een provocatie zal zijn ervaren door andere toneelauteurs. De Plautus-versie
van Nil werd namelijk geproduceerd in concurrentie met een bestaande versie van Blasius.21 Op
24 januari 1670 was op de Amsterdamse schouwburg het stuk Dubbel en Enkkel van Joan
Blasius in première gegaan. Naar gewoonte werd het stuk van Blasius vrij spoedig na de eerste
opvoering in druk uitgebracht bij Jacob Lescaille. De inleiding was gedateerd: 3 februari 1670.
Maar de heren van Nil hadden geprobeerd Blasius vóór te zijn met het uitbrengen van hun eigen
vertaling van de Menaechmi. Daartoe hadden ze zelfs hun inleiding moeten antidateren. Die is
immers precies zoals die van Blasius gedateerd op 3 februari 1670, terwijl hun stuk pas enige tijd
na dat van Blasius van de pers kwam. De eindredactie van het Nil-blijspel was in handen van
Andries Pels en de dedicatie aan Pieter Blaeu was van de hand van Joannes Antonides van der
Goes.22
Omdat Van den Bergh al in een vroeg stadium bij de activiteiten van het kunstgenootschap
betrokken was, heeft hij waarschijnlijk al vóór 10 december 1669 het handschrift van de Min in
’t Lazarus-huys in handen gespeeld van vermoedelijk David Lingelbach. Het extract uit de
notulen van de vergadering van dinsdag 10 december 1669 laat zien dat het stuk is ‘voorgesteld’
ter bewerking en dat die taak werd toevertrouwd aan twee leden, te weten de arts Joannes
Bouwmeester (1630-1680) en de chirurgijn David Lingelbach (1641-in of na 1699). Beide heren
zouden Focquenbrochs blijspel lezen om er bij de volgende vergadering van 17 december
verslag over uit te brengen.23 Dit beloofde verslag lijkt evenwel achterwege te zijn gebleven,
want in de extracten uit de notulen is voorts nooit meer sprake van de Min in’t Lazarushuys.
Toen het stuk in druk verscheen, was de schouwburg al sinds het Rampjaar van 1672 gesloten en
deze sluiting zou voortduren tot 1677, dus Focquenbrochs stuk is niet – zoals gebruikelijk –
onmiddellijk na zijn première uitgegeven. Anders dan de auteur van de dedicatie aan P.H. zijn
lezers wil doen geloven, blijken de leden van Nil niet geen wrevel of narrig gedrag tegenover het
stuk zelf te vertonen, want op 29 mei 1683 vond zijn première plaats, dus in de periode dat de
leden van Nil volentibus arduum de Amsterdamse schouwburg hadden gepacht. Kennelijk
meenden zij dat Focquenbrochs komedie niet grondig in strijd was met hun eigen smaak en
kunstprincipes.
De auteur van de dedicatie aan P.H. verwijst de leden van het kunstgenootschap zogenaamd naar
het gekkenhuis en zoekt alvast steun en bescherming tegen hun onafwendbare kritiek op
Focquenbrochs stuk. Het is een feit dat er eind 1669 en begin 1670 nog een goede relatie bestond
tussen Nil en Van den Bergh, anders hadden de heren hem niet De gelyke tweelingen laten
uitgeven. Maar we hebben serieuze aanwijzingen dat juist die verhouding in de loop van 1670
21

Voor de moderne editie van de Menaechmi, zowel in de bewerking van Blasius als van Nil volentibus arduum, zie
T. Maccius Plautus. De tweeling van Plautus: twee zeventiende-eeuwse Plautus-bewerkingen. uitg. door B.F.W.
Beenen en A.J.E. Harmsen; met een inl. van A.J.E. Harmsen; en met taalkundige medewerking van B.C. Damsteegt.
Utrecht: HES, 1985. Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde; nr. 14.
22
Dongelmans 1982, 35-38 nrs. 10-14.
23
Dongelmans 1982, 31-32 nr. 3; 307 nr. 842. In het boek van Dongelmans staat op p. 307 ten onrechte de datering
‘1670. 10 December. Dinsdag’. Dit moet zijn ‘1669’, want in 1670 viel 10 december op een woensdag.
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spoedig verzuurde. Van den Bergh beging namelijk twee doodzonden in de ogen van het
genootschap.
De ene zonde was dat hij in 1670 het stuk Astrate van Dirk Buysero publiceerde met op de
titelpagina hetzelfde Nil volentibus arduum-vignet als in het eerder verschenen De gelyke
tweelingen. Sinds de uitgave van dit laatste stuk meende Van den Bergh kennelijk dat het Nilvignet deel uitmaakte van zijn reguliere zetmateriaal. Maar Buysero was geen lid van Nil
volentibus arduum, terwijl dit titelvignet dat wel suggereerde. Die suggestie zal natuurlijk de
leden van het kunstgenootschap in het verkeerde keelgat zijn geschoten, vooral doordat
Buysero’s Astrate nu dankzij Van den Berghs koopmansgeest (of was het suffigheid?)
zogenaamd door Nil van een kwaliteitsmerk was voorzien. Terecht merkt Dongelmans op dat
van alle zes drukken van Astrate die nadien zijn verschenen, er geen één het gewraakte vignet
bevat en dat het spel dus niet mag worden beschouwd als een Nil-druk. Als andere redenen om
tot die conclusie te komen, noemt Dongelmans dat alle Nil-drukken in 8° zijn gedrukt, terwijl
Buysero’s stuk in 4°-formaat verscheen, alsmede het feit dat er ook verder geen kenmerken in
voorkomen die typerend zijn voor een Nil-druk.24
De andere zonde die Van den Bergh werd aangerekend, valt onder de noemer ‘Jean de Labadie’.
Het moge bekend zijn dat de aanvoerders van Nil, met name de artsen Lodewĳk Meĳer (16291681) en Johannes Bouwmeester, verwoede spinozisten waren. Van hen kan men weinig of geen
sympathie verwachten voor het soort ‘wedergeboorte’ dat deze onverdraagzame sekteleider
overal placht af te dwingen. Nu werden bij Van den Bergh juist in 1669-70, dus in de
beginperiode van Nil, enkele pamfletten uitgegeven uit labadistische kring. Zo zou, blijkens een
advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant van 10 september 1669,25 enkele dagen daarna
bij Van den Bergh een anoniem, naar een Frans origineel vertaald pamflet in 4° verschijnen ter
verdediging van Jean de Labadie. Het is getiteld: Klare ende krachtige wederlegginge, van de
ordinaire calumnien tegens de leere, het leven, handel ende wandel van Monsr. Jean de Labadie,
tot het predik-ampt in de Kerke van Middelburgh beroepen.26 Dit was een verweerschrift van
Labadie tegen de lasterlijke biografie, geschreven vanuit de katholieke hoek door François
Mauduict uit Saintonge.27 Al gauw verscheen - opnieuw anoniem - een tweede apologetisch
pamflet bij Van den Bergh, getiteld: Publycke attestatien en andere extracten en brieven,
dienende tot bewijs van de leere, het leven en handel van Monsr. Jean de Labadie. Hij

24

Dongelmans 1982, 313.
Zie Internetbronnen: J. Helwig. Checklist van werken gedrukt en/of uitgegeven door Johannes van den Bergh, CB
25.
26
Dit pamflet is een reactie op: François Mauduict, Advis charitable à Messieurs de Genève. [ z.pl.: Suivant la copie
à Lion: Antoine Offray], 1664.
27
Zie over hem: T.J. Saxby. The quest for the new Jerusalem, Jean de Labadie and the Labadists, 1610-1744.
Dordrecht [etc.]: Nĳhoff, 1987, 68; 120-123. Blijkens het vervolg van de titel van dit pamflet (namelijk: Allerwegen
hier te Lande gestroyt, soo by monde als by geschriften, door sijne vyanden, soo papisten, (als François Monduict,
in sijn lasterlijck Libel, getituleert Advis Charitable, &c. hebbende gedient tot stoffe ende materie aen de Courante
van Amsterdam, van dato 4 April, ende vernieuwt den 19 Augusty 1669) als door andere quaet-sprekers, daer toe
aengeleyt, of door vooroordeelen, of door haet, of door nijt, of door interesten. Uit de titel blijkt dat Labadie
hiermee reageerde op Advis charitable à Messieurs de Genève touchant la vie du Sieur J. Labadie, etc.) Er waren op
grond van het pamflet van Mauduict stukken verschenen in de ‘Courante van Amsterdam’ van 4 april en in de
‘Fransche Courante van Amsterdam’ van 19 augustus 1669 (verwijzingen resp. op p. 26 en 30 van de Klare ende
krachtige wederlegginge) die de Labadie als schadelijk en lasterlijk voor zijn persoon had ervaren. Hierin wordt ook
op p. 32 de uitgave ‘in weynigh dagen’ aangekondigd van de ‘Attestatien of Publique getuygenisse’ bij Van den
Bergh. Het is mij op het ogenblik niet duidelijk waar over de jaren 1668-69 exemplaren van de Gazette
d’Amsterdam (sinds 1662, uitgever: Cornelis Jansz. Zwol) en van La Gazette ordinaire d’Amsterdam (sinds 1666,
uitgever: Otto Barentsz Smient) kunnen worden geraadpleegd. Zie over beide Franstalige kranten: Pierre Rétat. La
“Gazette d'Amsterdam”: miroir de l'Europe au XVIIIe siècle. Oxford: Voltaire Foundation, 2001, 17-18, 33-34.
25
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adverteerde ermee in de Oprechte Haerlemsche Courant van 22 oktober 1669.28 Het jaar daarop
volgde het labadistische geschrift van Heinrich Schlüter,29 een voormalige lutherse diaken uit
Wezel, onder de titel: Kenteeckenen van de weder-geboorte, vermeert met eenighe brieven van
kerckelijcke consideratien. In juli 1670 werd voor dit boek tweemaal geadverteerd in de
Oprechte Haerlemsche Courant.30 Tenslotte verscheen in hetzelfde jaar van de hand van Labadie
de Points fondamentaux de la vie vraimant Chréstienne, necessaires premierement à mediter &
en suite à practiquer à toutes sortes de Personnes apellés de Dieu à suivre Iesus Christ notre
Seigneur, à vivre selon l’Esprit & les lois de L’Euangelie. Daarvoor adverteerde Van den Bergh
in de Oprechte Haerlemsche Courant van 29 juli 1670, maar het impressum van de vier bewaard
gebleven exemplaren in openbaar bezit vermeldt: Amsterdam: J. van Velsen, 1670.31 Het laatste
publieke optreden van Johannes van den Bergh als boekverkoper dateert van 20 april 1671
wanneer hij een boekenveiling organiseert. Daarna zijn we zijn spoor bijster, maar we
vermoeden dat hij bij Jacob Vinckel werkte als zetter of drukker. Dit zou verklaren waarom bij
Vinckel een blijspel uitkwam waarvan Van den Bergh het voorwerk heeft verzorgd. In 1680 was
Van den Bergh in elk geval nog in leven, want dan laat zijn echtgenote 150 gulden aan hem na,
mits hij in de rouwstoet bij haar uitvaart achter haar lijkkist loopt.32 Het is de vraag of hij dat
heeft gedaan, want het echtpaar (Johannes van den Bergh en Johanna Wasteliers) lag begin jaren
zeventig al in scheiding. Blijkens een notariële akte uit 1674 waarin ze verklaarden weer samen
te gaan wonen en al het eerder gebeurde te vergeten en te vergeven, is het een tijdje weer goed
gekomen tussen hen. Maar daarna, gezien de akte uit 1680, schijnt de verzoening slechts tijdelijk
te zijn geweest. In elk geval zien we Johanna Wasteliers het boekhandelsbedrijf in haar eentje
voortzetten in de jaren 1676-1680. Het is hoofdzakelijk vroom werk dat ze uitgeeft: boeken van
Jacobus Koelman, Jacob Böhme, Francis Rous en van Jean de Labadie, wat laat vermoeden dat
zij ook de drijvende kracht is geweest achter de uitgave van de labadistische geschriften door
Van den Bergh in de jaren 1669-1670. Zij was dus waarschijnlijk medestander of mogelijk zelfs
lid van de sekte, maar speelde daarin kennelijk geen hoofdrol, anders zouden we haar naam in dit
verband vaker zijn tegengekomen. Van huis uit was ze welgesteld. Haar vader was in zijn eerste
huwelijk getrouwd met Maria van Harel. De Van Harels waren regenten van de Waalse
gemeente en de oudste dochter van Louis Wastelier is getrouwd met een van die regenten.
Johanna was een dochter uit het tweede huwelijk van Louis Wastelier met Barbara Moonen.
Vermoedelijk zullen Van den Bergh en zijn vrouw, die in ondertrouw gingen op 27 november
1659, ook bij de Waalse gemeente hebben gekerkt. Helwig veronderstelt dat Johanna Wasteliers
degene is geweest die het kapitaal voor de boekhandel had ingebracht.33 Als dat zo is, dan wordt
het begrijpelijk dat Van den Bergh op een gegeven ogenblik sektarische geschriften ging
uitgeven, vermoedelijk op aandringen van zijn echtgenote. Voor zover we deze intimus en
uitgever van Focquenbroch kennen, verwachten we van hem toch eerder een neiging tot
libertinisme dan tot labadisme. Die laatste stroming was juist in die jaren de tegenpool van de
28

Zie Internetbronnen: J. Helwig. Checklist van werken gedrukt en/of uitgegeven door Johannes van den Bergh, CB
26.
29
Over hem, zie Saxby 1987, 175, 178, 183-4, 193, 198, 216-8, 372-3.
30
Zie Internetbronnen: J. Helwig. Checklist van werken gedrukt en/of uitgegeven door Johannes van den Bergh, CB
29.
31
Exemplaren: Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (3 in: Cs 14202), Helsinki, Nationale
bibliotheek van Finland (H 791. VIII.4.), UB Leiden (Thysia 62), UB Rostock (Fm-3343). Jacob van Velsen drukte
in die periode meer werk van Labadie en diens volgelingen, bijvoorbeeld: Traité de saison eclesiastique et
teologique tout ansamble, des censures réeles eclesiastiques (1668); La puissance eclesiastique bornée à l'Ecriture
(1668); Pensées d'A.M. de Schurman sur la reformation necessaire à present à l'eglise de Christ (1669); Christian
Hoburg. Der unbekandte Christvs; das ist, Gründlicher Beweisz dasz die heütige Christenheit in allen Secten, den
wahren Christvm nicht recht kennen (1669).
32
Zie Internetbronnen: J. Helwig. Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam, 3.
33
Zie Internetbronnen: J. Helwig. Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam, 1, 3
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eerste. Binnen het huwelijk kan die tegenstelling dan ook de nodige spanningen hebben
veroorzaakt.
Vermoedelijk waren de leden van Nil volentibus arduum goed op de hoogte van de bevindelijke
opvattingen van de labadisten die inhoudelijk lijnrecht tegenover hun eigen radicale opvattingen
stonden. Zo zal het hun niet zijn ontgaan dat de labadisten als wedergeboren christenen alles wat
met het theater te maken had, verdoemden. Toen in een ‘Gazette’ van 17 juli 1668 het bericht
verscheen dat paus Clemens IX het theater had bezocht, schuwde Labadie - tijdens een preek te
Middelburg - de straffe uitspraak niet dat ieder die naar het toneel ging, zich ‘paaps’ gedroeg
naar het voorbeeld van de paus.34 Bovendien zal vooral de spinozist Lodewijk Meijer met
belangstelling kennis hebben genomen van De Scripturarum interprete adversus exercitatorem
paradoxum libri duo van Ludwig Wolzogen uit 1668. Dit boek was namelijk een welwillende
reactie op het in 1666 anoniem verschenen boek van Meijer over Bijbelverklaring volgens de
filosofie van Descartes, getiteld Philosophia S. Scripturæ interpres: exercitatio paradoxa.
Wolzogen, geboortig van Amersfoort, was niet alleen predikant bij de Waalse gemeente in
Utrecht, maar in de periode 1664-1670 ook nog eens hoogleraar kerkgeschiedenis aan de
Utrechtse universiteit. Labadie hield al de stijl en levenswandel van Wolzogen voor
ondeugdelijk. Nu zag hij zijn kans schoon om Wolzogen, die op goede voet stond met Meijer, te
beschuldigen van ketterij. Labadie meende namelijk dat de Bijbel letterlijk moest worden
genomen,35 terwijl Wolzogen aannam dat de Bijbel door mensen was geschreven en
toelichtingen nodig had, zoals bij literair werk gebruikelijk is. Aan alles wat in de Bijbel werd
gezegd dat strijdig was met de menselijke rede, mocht worden voorbijgegaan.36 Een bittere strijd
van meer dan een jaar volgde waarbij Labadie zijn grieven tot in de hoogste organen van de
Waalse Kerk uitdroeg, ja tot bij het landsbestuur en zelfs tussenkomst van de Staten-Generaal
wilde. Het resultaat was uiteindelijk dat Wolzogen in het gelijk werd gesteld en dat Labadie
wegens zijn onverzoenlijke gedrag uit de Waalse Kerk werd gezet.37
Het hoeft geen betoog dat de kring van Nil volentibus arduum weinig op zal hebben gehad met
de fanatieke Labadie. Wanneer Van den Bergh een toneelstuk uit de Nil-kring uitgaf, terwijl hij
in dezelfde periode ook allerlei labadistische geschriften liet verschijnen, zal dit mogelijk voor
hen een aanwijzing zijn geweest dat hun uitgever thuis zwaar onder de plak zat. Johanna
Wasteliers, Van den Berghs vrome echtgenote, zal ongetwijfeld met lede ogen hebben gezien dat
haar man omging met die spinozisten van Nil. Mogelijk is dit ook een van de verklaringen voor
de spanningen binnen het huwelijk van dit echtpaar.

34

Saxby 1987, 159. Saxby vermeldt er helaas niet bij in welke krant hij dit is tegengekomen en evenmin in welke
preek Labadie deze uitspraak deed. Saxby baseerde zich wellicht op de Lange rygh-veter, waar aan opgezamelt zĳn
alle de versjes van verscheyde schrĳvers voor en tegen Jean de Labadie. [z.pl., z.dr., 1676]. Exemplaar UB UvA:
OTM: Map OP 2-3. Zie ook: Naukeurige beschrievinge van 't leven ende leere van Joan de Labadie. Welckers
navolgers haer tegen tegenwoordigh onthouden in Frieslandt, [...]. Getrocken uyt verscheyde Franse en
Nederduytse schrievers haer aenteekeningen. Hier nevens de lange Rygh-Veter, bestaende in verscheydene versen
voor ende tegen J. de Labadie. Als meede: De geleerde brief, geschreven door D. Petrus Yvon aen D. T. Cuperus,
met de wederlegginge daar tegens door D. T. Couperus […]. [z.p.], [ca. 1670]. Exemplaar UB UvA: OTM: O 93-49
(4).
35
R. Bordoli. Ragione e Scrittura tra Descartes e Spinoza: saggio sulla “Philosophia S. Scripturae Interpres” di
Lodewĳk Meyer e sulla sua recezione. Milano: FrancoAngeli, 1997, 296.
36
Saxby 1987, 157.
37
Zie hierover Saby 1987, 160-162; ook over de verschillen tussen Wolzogen en Meijer: Bordoli 1997, 288-310;
Jonathan I. Israel. Radical enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750. Oxford [etc.]:
Oxford University Press, 2001, 205-208.
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Poëtæ heautontumorumenoi
In 1670 verscheen een satirisch pamflet waarin zowel het
kunstgenootschap Nil volentibus arduum als Van den
Bergh ervan langs krijgen. De anonieme auteur neemt
hierin niet alleen de schouwburghoofden en hun
medestanders op de korrel, maar hij fileert ook op
ongenadige wijze de producten van Nil.38 De
schouwburghoofden en hun medestanders worden in het
pamflet aangeduid met de initialen E.B.I.S.K.A. Voluit
zijn dit: Simon Engelbrecht, Johan Blasius, Johannes (I)
Koenerding en Thomas Asselijn. De stukken van
E.B.I.S.K.A. werden bij Jacob Lescaille uitgegeven,
zoals gebruikelijk was voor stukken die op de
Amsterdamse schouwburg waren gespeeld, terwijl de
stukken van Nil aanvankelijk bij verschillende uitgevers
uitkwamen, te weten bij Pieter Arentsz. (II), Johannes
van den Bergh en Adriaen van Gaasbeeck.39 In het
bewuste pamflet, getiteld: Poëtæ heautontumorumenoi
[= De dichters-zelfkwellers], of, Penne-krygh, tusschen
de reformateurs der poëzy, en E.B.I.S.K.A., wordt onder
meer een aantal ‘misslagen’ van Nil aan de kaak gesteld:
[…] want haer Agrippa vervalt overal van stijl,40
haer Gelijcke Tweelingen is een versamelingh
van veel schoftige praetjes,41 haer spoockend
Weeuwtje is soo onnatuurlijck verlieft,42 en
Lodewijck soo light geloovigh,43 dat hy beter in ’t
Dol-huys, dan onder haer Collegie hoort.44

Poëtæ heautontumorumenoi, of, Pennekrygh, tusschen de reformateurs der poëzy,
en E.B.I.S.K.A. uit 1670. Exemplaar UB
Leiden, signatuur: 1098 F 3.

Volgens deze criticus is de stijl van het eerste stuk ongelijk, het tweede stuk kenmerkt zich door
gemene straattaal, de hoofdpersoon in het derde stuk gedraagt zich onwaarschijnlijk en Meijer
gedraagt zich zo onnozel dat hij eerder in het gekkenhuis thuishoort dan in dit kunstgenootschap.
Iets verderop wordt het hele genootschap uitgekreten voor een stelletje gekken, omdat ze zo te
keer gingen tegen het stuk van Buysero dat bij Van den Bergh was uitgegeven met het gewraakte
Nil-vignet op de titelpagina. Volgens het genootschap was de kostumering kennelijk niet klassiek
genoeg, maar zelf verzonnen, terwijl de tegenpartij dat te billijken vond gezien de kou, want de
authentieke Romeinse klederdracht is nogal fris. Kennelijk was het stuk tijdens een vorstperiode

38

Met dank aan Marja Geesink die mij op dit pamflet attent maakte.
Zie Internetbronnen, A.J.E. Harmsen, Census Nederlands Toneel (Ceneton), B5608.
40
Agrippa, Koning van Alba, anders: De gewaande Tiberius (1669), met een dedicatie van Moesman Dop aan de
regenten van het Wees- en Oudemannenhuis, is een bewerking van Ph. Quinault’s Agrippa, ou le faux Tiberius.
41
De gelyke tweelingen (1670), uitgegeven bij Johannes van den Bergh, met een dedicatie van J. Antonides aan
Pieter Blaeu, is de hier eerder vermelde bewerking van Plautus’ Menaechmi.
42
Het spookend weeuwtje (1670) is uitgegeven bij Adriaen van Gaasbeeck in Amsterdam, met een dedicatie van
Lodewijk Meijer aan Joan van Vlooswyk. Het is een bewerking van L’esprit follet van Antoine le Métel d’Ouville.
43
Hiermee wordt waarschijnlijk Lodewijk Meijer bedoeld. Ton Harmsen liet me weten dat de tweede hoofdpersoon
in Het spookend weeuwtje ‘ Luidewijck’ heet en tevens iemand is die zich (tegen het decorum in) laat meeslepen
door lichtgelovigheid. Maar de schimpscheut in het pamflet zal wel niet alleen op het toneelpersonage slaan.
44
Poëtæ heautontumorumenoi, of, Penne-krygh, tusschen de reformateurs der poëzy, en E.B.I.S.K.A. [Amsterdam]:
Willem de Lange, 1670, 6.
39

Fumus 6 (2008)

11

of in het voorjaar opgevoerd. Helaas kan de datum van de première niet meer nauwkeurig
worden vastgesteld omdat de daartoe benodigde documenten ontbreken.
Doch Nil volentibus arduum waren niet minder geck, doense soo raesden om dat Astrate
niet op sijn Romeyns gespeelt wiert,45 ’t welck wel eygen maer om de kou, en oude
kleedingh verschoonlijck was.46
Zoals gezegd, wordt ook Van den Bergh niet bepaald gespaard in dit satirische pamflet. De Nilmensen komen samen bij de boekdrukker Adriaen van Gaasbeeck, werkzaam te Amsterdam in
de jaren 1670-1680. Deze was de uitgever van Nil geworden nadat het kunstgenootschap met
Van den Bergh had gebroken. In één adem vermeldt de anonieme pamflettist dat Nil de uitgever
Van den Bergh niet langer met klandizie wil begunstigen, ja dat het hem zelfs met verachting
bejegende. Daardoor verviel de arme man tot het drukken van pamfletten ten voordele van de
labadisten (mede op hevige aandrang van zijn echtgenote). Maar, volgens de pamfletschrijver, is
het nog de vraag of de lieden van Nil ooit de baas zullen spelen in letterland, zoals Labadie nu de
baas speelt bij Van den Bergh. Wat zouden ze dan te keer gaan tegen de rest van het literaire
schorremorrie, zolang er maar eentje hun activiteiten flink financiert, wat zouden ze dan
profiteren! Of in de woorden van het pamflet:
[…] en Ian van den Bergh, als de eer van hunne Poëzy te drucken niet waert, van die
schoone Calandisie berooft: die daer door oock (mits het sterck aendringen van sijn
vrouw) tot die vunse materie van lof, en Laster-schriften van den Heer Labadie te
drucken, vervallen is: doch het heeft met sijn eerste meesters noch eenige gemeenschap,
want die alsoo wel als Labadie noch een tijt te moet sien, daer rechtsinnige Poëten, als by
hem de vromen het ventje sullen in speelen. Igut hoe sullen sy dan dat andre gorlegoi [=
gespuis] geesselen, en brantmercken; doch datz te plat, en te eenvoudigh gesproocken,
hou daer dan, dat sal Poëtz zijn, foeteren, prangen, knevelen. Dan sullen sy met Homerus
by de tast [= op onzekere wijze] een kroes vegen [= de drinkbeker ledigen], en met
Virgilius een verkeertje leggen [= triktrak spelen], ja soo Mæcenas aen Horatius maer
gelt verschaft dat hy by een eerlijck geselschap mach komen, geen Passedici [=
dobbelspel] noch Rafeltjes [= dobbelen met drie stenen] sal dan te hoogh zijn, dan sal het
tot noch toe bekende Luy-lecker-lant maer een mager Hessen-lant47 by dit Poëtse Paradijs
zijn […].48
Hetgeen de pamflettist meedeelt in verband met Van den Berghs labadistische productie en het
in ongenade vallen bij Nil komt overeen met wat we al hadden vermoed. Hij vermeldt alleen niet
de precieze oorzaak van de verachting die deze uitgever zich bij Nil op de hals haalde. Maar
vermoedelijk was de uitgave van Buysero’s Astrate daarvan de oorzaak, gevoegd bij het
onrechtmatig gebruik van het Nil-vignet. Omdat Van den Bergh in ongenade was gevallen bij Nil
en tevens als een ware janhen onder de plak zat van zijn lieve echtgenote Johanna Wasteliers,
moest hij voortaan - volgens de anonieme pamflettist - via labadistische pamfletten aan de kost
zien te komen. Voor dit echtpaar droogde helaas ook die bron van inkomsten snel op toen de
labadisten tegen het eind van 1670 hun eigen pers opzetten op de Prinsengracht bij de Reestraat
met als drukker de Parijse boekbinder Laurens Autein.49 Misschien was dit de laatste druppel:
45

Astrate, Koning van Tyrus is een tragedie van Dirk Buysero, uitgegeven te Amsterdam bij Johannes van den
Bergh in 1670.
46
Poëtæ heautontumorumenoi 1670, 7.
47
Hessen in Duitsland stond tot ver in de twintigste eeuw algemeen bekend als een armoedige streek.
48
Poëtæ heautontumorumenoi 1670, 14.
49
Saxby 1987, 178.
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hun huwelijk wankelde al, maar nu lag het echtpaar Van den Bergh-Wasteliers in scheiding.
Sindsdien zou de naam van boekverkoper Johannes van den Bergh niet meer op een titelpagina
staan, met uitzondering van twee boeken van Jacobus Koelman waarvan het oorspronkelijke
impressum luidt: Johannes van den Bergh, 1679. Daaroverheen heeft zijn echtgenote Johanna
Wasteliers kennelijk een strookje laten plakken waarop haar eigen naam staat gedrukt.50 Naar het
echtelijk drama achter deze handeling kan men alleen maar gissen.

De Driederley catechismus uit 1679 waarvan in het
impressum aanvankelijk de naam van Van den Bergh
stond vermeld. Exemplaar UB UvA, signatuur: OTM:
O 61-6793

Ook de Twintig zonderlinge exempelen uit 1679 stond
oorspronkelijk op naam van Van den Bergh. Exemplaar UB
UvA, signatuur: OTM: O 61-6793.

50

Het eerste is getiteld: Driederley catechismus, bevattende de gronden van 't christelijck geloof, de historien der H.
Schriftuur, en de practyke der godzaligheit en het tweede: Twintig zonderlinge exempelen, van vroeg-bekeerde, en
jong-stervende kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheidt vertoonden in haar leven, en doodt. […].
Amsterdam: J. Wasteliers. 1679. Exemplaar UB Vrije Universiteit Amsterdam, signatuur: XI.07520; UB UvA,
signatuur: OTM: O 61-6793.
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Besluit
De volgende argumenten pleiten voor Van den Berghs auteurschap wat het voorwerk in
Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys betreft:
1. Van den Bergh was niet alleen dé uitgever van Focquenbroch, maar ook een goede vriend. Hij
had handschriften van Focquenbroch in zijn bezit en gaf het tweede deel van de Thalia uit naar
die handschriften, terwijl Focquenbroch al naar Afrika was vertrokken. Er bestaat een goede
kans dat zich daaronder ook een handschrift van Min in ’t Lazarus-huys bevond, maar dat de
tekst nog enige bewerking moest ondergaan (gezien de uitlatingen van Ulaeus hierover) alvorens
die publicabel was. Ook mogen we er vanuit gaan dat bijvoorbeeld het voorwerk (dedicatie,
korte inhoud en bericht tot de lezer) in het handschrift ontbrak. Immers, Focquenbroch was niet
van plan zijn stuk te publiceren. Zou hij dan desondanks het gehele voorwerk voor de uitgave
klaar hebben gemaakt? Dat lijkt me niet logisch.
2. Toen Nil volentibus arduum in november 1669 werd opgericht, heeft Van den Bergh
waarschijnlijk contact opgenomen met Lingelbach met het oog op een toekomstige uitgave van
de Min in ’t Lazarus-huys . Het stuk kwam vervolgens tijdens de derde vergadering van het
genootschap ter sprake, namelijk op 10 december 1669. Van den Bergh zal hebben gehoopt dat
een of meer leden van dit deskundige genootschap de tekst zodanig zouden verbeteren dat deze
kon worden gepubliceerd. Aangezien Focquenbrochs blijspel – blijkens de overgeleverde
extracten uit de notulen - nooit meer ter sprake kwam in volgende vergaderingen van Nil, kan het
zijn dat men zich daar heeft beperkt tot het kennisnemen van de tekst. Vermoedelijk is
vervolgens de tekst aan Van den Bergh teruggegeven zonder dat daarin iets was verbeterd. Toen
het stuk vier jaar later bij Jacob Vinckel werd gepubliceerd, was de tekst inmiddels voor de druk
gereedgemaakt door Van den Bergh. Dit laatste is vooralsnog een vermoeden: hiervoor zijn geen
harde bewijzen.
3. Na de uitgave bij Van den Bergh van De gelyke tweelingen (een Nil-editie) in het voorjaar van
1670, gebruikte deze uitgever opnieuw het vignet van het kunstgenootschap op de titelpagina
van Buysero’s Astrate, dat vermoedelijk tussen maart en september 1670 bij hem van de pers
kwam. Hij haalde zich hiermee dermate de woede van het kunstgenootschap op de hals, dat het
tot een onherstelbare breuk kwam tussen hem en Nil.
4. Door zijn onhandige manoeuvre met het Nil-vignet verspeelde Van den Bergh de goodwill van
het kunstgenootschap. Vervolgens kwam zijn echtgenote Johanna Wasteliers, die sympathiseerde
met het labadisme en die ooit het bedrijfskapitaal had binnengebracht, met de eis dat hij voortaan
propagandamateriaal voor de labadisten zou drukken. Tenminste zo stelt een anonieme,
goedingelichte pamflettist het voor. Vanaf augustus/september 1670 drukte Van den Bergh voor
de labadisten, maar enkele maanden later stopte die klandizie, omdat de labadisten inmiddels een
eigen drukpers hadden aangeschaft die door de Parijzenaar Autein werd bediend. Vanwege die
verspeelde goodwill geeft Van den Bergh, als auteur van de dedicatie aan P.H., een sneer aan het
adres van de leden van Nil.
5. Het bericht tot de lezer of toneelbezoeker is ook in zijn formulering duidelijk niet van
Focquenbroch, want over hem wordt daar in de derde persoon gesproken als ‘onse poëet’. Wat
meer is: de verwijzing naar de Spaense droomen van Quevedo kan evenmin gelden als een
argument dat Focquenbroch verantwoordelijk is voor de tekst van dit bericht tot de lezer. Als
Van den Bergh daarvan de auteur is, dan hoefde hij in elk geval geen Spaans te kennen om
daarnaar te kunnen verwijzen. De populaire vertaling door kapitein Haring van Harinxma was
immers al sinds 1641 in omloop en herdrukken verschenen onder meer in 1657, 1658, 1660,
1668 en 1669.
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Ik realiseer me dat al de hier aangevoerde argumenten op zich onvoldoende zijn om Johannes
van den Bergh met zekerheid aan te wijzen als degene die het voorwerk van de Min in ’t
Lazarus-huys heeft geschreven, alsmede als de bezorger van de rest van de tekst in de uitgaveVinckel uit 1674. Hij heeft meer dedicaties geschreven, zoals blijkt uit de uitgave van Cupidoos
lust-hof (1662) en Apolloos minne-sangen (1663). In mijn ogen is hij de meest voor de
handliggende kandidaat. Zolang er geen betere wordt voorgesteld, wil ik het dus maar op hem
houden. Een belangrijke consequentie hiervan is dat we P.H., de bestemmeling van de dedicatie,
die sommige tijdgenoten vermoedelijk moeiteloos wisten thuis te brengen, eerder moeten zoeken
in de kennissenkring van Johannes van den Bergh dan in die van Focquenbroch. Helaas is deze
persoon tot nu toe onvindbaar gebleven. Namen waaraan we wel eens hebben gedacht als
auteurs, zijn die van Pieter Hoff51 en Dirck Pietersz. Heynck52. Maar die letters hoeven niet te
staan voor een eigennaam. Waarom zou P.H. bijvoorbeeld niet kunnen betekenen: Poëta
Heautontumorumenos? Waarlijk, een dedicatie aan de dichter-zelfkweller zou best eens kunnen
zijn verzonnen door een Van den Bergh, die mogelijk naar zijn gevoel wat al te vaak voor janhen
was uitgekreten. Wie met P.H. werd bedoeld, wisten ongetwijfeld zowel de heren van Nil als die
van E.B.I.S.K.A. en daar ging het de editeur van Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys tenslotte
om.

51

Suggestie van Bauke Hekman op grond van een aantekening in het exemplaar in de UB UvA, signatuur: OTM:
OK 62-1776 (1) van Focquenbrochs Alle de wercken. Amsterdam: Baltus Boeckholt, 1675. Van Pieter Teunisz.
Hoff staat een bijdrage in het Album amicorum van Jacob Heyblocq. Voor de rest is nauwelijks iets over hem
bekend.
52
De toneelschrijver D.P. Heynck past in het profiel als we ervan uitgaan dat Van den Bergh wilde suggereren dat
hij via zijn moeder (Grietje Pietersdr. Bont) familie was van de Leidse medici Gerard, Reinerus, Johannes en Jacob
Bontius. Deze vrijgezel mocht, toen zijn moeder in 1674 overleed, naar schatting 12.000 gulden erven. Bij zijn
overlijden, vier jaar later, was daar geen spoor meer van te vinden. Hij lijkt typisch een wittebroodskind te zijn
geweest, mogelijk een liefhebber van bezoek aan de ‘saletten der jofferen verheven’ (volgens de dedicatie aan P.H.).
Over hem, zie: E.M. Grabowsky & P.J. Verkruĳsse. ‘Gadeloos, en onuytsprekelik van waerden' : netwerken rondom
de Amsterdamse Schouwburg’. In: Kort tĳt-verdrĳf : opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden
aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam : A D & L Uitgevers, 1996, 234.
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“Er is werk aan de winkel en het is werk dat mij aanspreekt”
Een interview met Bas de Ligt door Jan Helwig
In 1962 verscheen in Spiegel der Letteren het artikel ‘Aantekeningen bij een uitgave van W.G.
van Focquenbrochs Afrikaense Thalia’ van B. de Ligt.1 Voor het eerst sinds Worp2 was
Focquenbroch het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
In de tussenliggende decennia had Focquenbroch vooral aandacht gekregen van literatoren en
bloemlezers. Deze bloemlezers, met als voornaamste representant W.F. Hermans,3 namen
willekeurige edities als bron, volstonden met de bekende (of vermeende) feiten en creëerden
verder een beeld van de auteur dat zij uit het werk naar voren dachten te zien komen.
De Ligt was de eerste die weer een kritische houding aannam. Hij kan met zijn reeks artikelen
dan ook met recht gezien worden als de grondlegger van het moderne Focquenbrochonderzoek.
Hoewel hij niet graag persoonlijk in de belangstelling staat, konden wij hem toch overhalen zijn
medewerking te verlenen aan een interview voor Fumus.
Bas de Ligt is geboren in 1934, “het jaar waarin Hitler de macht greep”, te Rotterdam. Het gezin
verhuisde eind 1939 naar Schiedam en ontsnapte daardoor aan het bombardement. De Ligt ging
na de oorlog naar de HBS in Schiedam en werd daar door zijn leraar A.F. van Dijk, “een leerling
van Van Dis”, enthousiast gemaakt voor de Nederlandse taal en literatuur. Omdat de HBS geen
toegang gaf tot de universiteit, was de weg via kweekschool en MO-aktes een goede optie om
wat met deze interesse te doen. Die weg had z’n voordelen. “Er was in die tijd een groot tekort
aan onderwijzend personeel. Ik kon gelijk na het afronden van de kweekschool aan de slag, zelfs
nog voor de zomer. Zo had ik opeens betaald vakantie. Bovendien ben ik vanwege mijn
onmisbaarheid in het onderwijs nooit in militaire dienst geweest.”
“Voor de studie voor de MO-aktes koos ik bewust voor de School voor Taal- en Letterkunde in
Den Haag. Elke zaterdag ging ik, na de lessen die ik toen ’s ochtends nog moest geven, naar Den
Haag. Daar kregen wij dan zes uur aan één stuk les. Verder moest je het vooral zelf doen. Het
waren cursussen met maar één examen. Dramatische toestanden. Mensen die elkaar voor de
zoveelste keer zagen in Tivoli.4”
“De Nuts in Rotterdam was natuurlijk praktischer geweest, maar in Den Haag hadden ze erg
goede docenten: Van den Berg, De Bruin, Kazemier, Damsteegt, De Tollenaere, Van Dis.5 Van
Dis was zo inspirerend. Hij drukte zijn leerlingen steeds weer op het hart toch vooral het vak bij
te houden en zelf wetenschap te bedrijven. Ik heb het dan ook als een onderscheiding ervaren
toen ik later zelf gevraagd werd hier les te geven.”
“Het was heel goed en goedkoop onderwijs. Het koste alleen wat salaris en de huur van een
gebouw. Dat hield eigenlijk op toen in 1984 het beleid kwam dat onderwijzend personeel er geen
extra uren mocht maken. Iedereen die ergens een andere baan had moest eruit. Dat heeft veel
mensen pijn gedaan en is zeker niet goed geweest voor het niveau van het onderwijs.”

1

"Aantekeningen bij een uitgave van W.G. van Focquenbrochs Afrikaense Thalia." In: Spiegel der Letteren 6
(1962-1963), 50-56.
2
"Focquenbroch." In: De Gids 45 (1881), 499-532
3
W.G. van Focquenbroch: Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans. Amsterdam: Van
Ooschot, 1946
4
In gebouw Tivoli in Utrecht werden de schriftelijke MO-examens afgelegd.
5
Respectievelijk B. van.den Berg, C.C. de Bruin, G. Kazemier, B.C. Damsteegt, F.J.M.L. de Tollenare, L.M. van
Dis.
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“Leen Strengholt heeft aanvankelijk dezelfde weg gevolgd als ik. Wij werkten ook een tijd voor
dezelfde schoolvereniging en waren soms toevallig met dezelfde onderwerpen bezig: de Religioallegorie van Beza6 en later ook Focquenbroch. Hij is veel te vroeg gesneuveld.”
In die tijd werkte De Ligt op de Christelijke HBS Rotterdam-Noord. “Deze bestond nog maar
kort en wij moesten lesgeven in allerlei gebouwen. Soms stond je op een kansel, soms op een
bar. Die school was echt pionieren. ‘Zet maar een bibliotheek op,’ en daar ging ik naar de
boekhandel. Die wanorde die dat met zich meebracht kon inspirerend werken.”

“Ik had daar een collega die Frans
gaf, Geert Hofman.7 Een hele
boeiende man die altijd een
getekend verslag van de dag
maakte. De rector tekende hij vaak
als varkentje. Bij het wisselen van
de lessen vroeg hij mij een keer:
‘Zeg, heb jij wel eens van
Focquenbroch gehoord?’ Ik had
toen net mijn eerste artikel
geschreven, maar hij bleek er ook
alles van af te weten. Later vertrok
hij naar Afrika om daar les te
geven.
Ik
heb
hem nog
gewaarschuwd, indachtig het lot
van Focquenbroch, maar hij heeft
niet geluisterd. Binnen twee jaar
was hij dood.”

Nieuwjaarsgroet van Geert Hofman, 1964

“Het was de tijd van ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’. In een uitzending werd de
televisie in de trant van het ‘Onze Vader’ aanbeden. Dat kon natuurlijk helemaal niet op onze
school. De rector was furieus. Dat Revius hetzelfde al eens had gedaan met Alva, daar had hij
geen boodschap aan. Hij is er later ook uitgegooid. Zo heb ik er vier versleten, rectoren die
voortijdig vertrokken zijn.”

6

B. de Ligt: ‘Beza's Religio-allegorie als "prentpamflet".’ In: De nieuwe taalgids. 55 (1962). 308-312.
Geert Hofman werkte bijvoorbeeld mee aan het gestencilde tijdschrift Kaft, samen met o.a. Rudi Fuchs en Wim
Hazeu. Zie: Freddy de Vree: Rita Renoir, enz. Paris-Manteau: Amsterdam / Brussel, 1973. P. 154. (Ook in DNBL)

7
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“Go de Kroon, de tekenleraar, behoorde ook tot
het clubje van mensen die vonden dat zij naast
het lesgeven nog wat anders moesten doen. Hij
maakte de mooiste dingen van email. Zulke
leuke mensen en zo bescheiden tegelijkertijd.
Niemand kende hem, maar hij won wel de
Grote Prijs van Limoges. Dan ben je echt de top
in email.”

Afscheidscadeau van Go de Kroon: ‘Het varkentje’

Maar eerst vertrok De Ligt zelf. “Met zo’n man was voor mij niet te werken. Ik heb op 1 februari
1965 ontslag genomen. Dat luchtte op. Ik had een advertentie gezien voor een volledige
eerstegraads functie aan het Nieuwe Lyceum in Hilversum. Ik volgde daar Van den Toorn op die
als hoogleraar taalkunde was benoemd. 8 Hijzelf was de opvolger van Zaalberg9 en die weer van
Stuiveling.10 Dat waren dus niet de minsten.”
“Het was een hele elitaire school, opgericht in de jaren dertig door ouders die zelf het geld bij
elkaar hadden gebracht. Van Zutphen, de zoon van de voortrekker van de sociale beweging, was
de eerste rector geweest.11 Sommige leraren waren zo links als de pest, militante socialisten. Dan
zag je bijvoorbeeld in oude notulen staan dat Stuiveling had gezegd: ‘Ze hadden hier beter een
school voor ouders kunnen maken.’”
“Een van mijn collega’s was Ben Wolken. Hij was dichter en schreef ook hoorspelen. Hij gaf
eens les over de gedichten van Henriette Roland Holst. Die waren nogal pathetisch. Een leerling
liet er een grote boer overheen. Ben is toen de klas uitgelopen en is nooit meer teruggekomen.
Hij heeft nog jaren in de omgeving gelopen op zoek naar drijfhout, waar hij sculpturen van
maakte. Zo’n mooie kerel. Hij was altijd geïnteresseerd in wat ik deed. Hij hielp mij ook bij
literaire verwijzingen in het Spaans en Italiaans.”
“Veel leerlingen waren zo rechts als een deur. Ze waren zich ook heel bewust van het verschil in
welstandsniveau tussen leraar en leerling. Sommigen kwamen in auto’s naar school die drie keer
zo duur waren als waar wij in reden. Maar je kon verder heel goed met ze overweg.”
“Ik heb een leuke tijd gehad op die school. Goede leerlingen en goede collega’s. In 1994 kreeg
je de DOP-regeling,12 omdat er een lerarenoverschot was. Ik had er al 40 dienstjaren op zitten,
dus of ik maar wilde vertrekken. Dat wilde ik wel. De school was toen al enigszins aan het
aftakelen. Minder leerlingen en een stel mislukte rectoren achter elkaar deden de school geen
goed. Later zijn ze gefuseerd met een mavo en een LBO-school en naar Almere vertrokken. De
school telt nu honderden brugklassers en tientallen neerlandici, nou ja, mensen die Nederlands
geven.”

8

M.C. van den Toorn
C.A. Zaalberg. “Nog twintig jaar na zijn vertrek van de school stond in de ontruimingsinstructies dat Zaalberg
verantwoordelijk was voor het ontruimen ‘van de bovenste verdieping.”
10
Garmt Stuiveling
11
Johannes Andries ("Ome" Jan) van Zutphen was een vooraanstaand vakbondsman en oprichter en voorzitter van
sanatorium Zonnestraal in Hilversum.
12
Wet bevordering Doorstroming OnderwijsPersoneel.
9
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Op de School voor Taal- en Letterkunde was Focquenbroch nooit aan de orde gekomen. “In die
tijd was ik veel meer bezig met Leopold, tot op de dag van vandaag een van mijn grote liefdes.
Ik verbaas mij nog steeds over de aard van dat werk. Ik begrijp er steeds minder van, hoewel ik
er toch echt werk van heb gemaakt. Ik heb daar nooit iets over geschreven, want ik heb het
gevoel dat dat voor mij te hoog gegrepen was.”
De Ligt kwam voor het eerst met Focquenbrochs werk in aanraking door Het Rotterdams Toneel,
dat op 1 januari 1958 De Min in’t Lazarushuys speelde. “Ik ben samen met mijn verloofde naar
die voorstelling toegegaan, omdat ik het boeiende artikel van G.W. Huygens in de NRC hierover
had gelezen.13 Bij de voorstelling hoorde een programmaboekje dat door Rob Nieuwenhuijs was
verzorgd.14 Daar stond ook een bloemlezing van Focquenbrochs gedichten in. Ik vond die zo
fantastisch, zo ‘nooit van gehoord’. Heel anders dan die nogal saaie Starter, waar ik op dat
moment een scriptie over moest schrijven voor mijn MO-B.”
“Nieuwenhuijs constateerde ook dat er nauwelijks onderzoek naar Focquenbroch was gedaan en
dat er geen moderne uitgaven waren. In mijn hoofd kwamen de oproep van Van Dis en de klacht
van Nieuwenhuijs samen: Er is werk aan de winkel en het is werk dat mij aanspreekt.”

Mijn top drie favoriet
gedichten?
1
Hier in dit kleyn, doch
stil vertreck.15
2
Gedachten, gehouden in
een canóa, op zee.16
3
Hoe wonderlijk verkeert
des weerelts vreugd.17

Bas de Ligt, Loosdrecht, 31-8-2006

“Mijn eerste artikel ging over het auteurschap van een aantal teksten. 18 Dat is nogal elementair.
Als je werk wil uitgeven, moet je eerst de omvang van dat werk weten.” Omdat eerdere studies
13

G.W. Huygens: ‘Focquenbroch en zijn ‘Min in’t Lazarushuis’”. In: NRC, 24-12-1957.
W.G. van Focquenbroch: De min in’t lazarushuis. [Een beknopte bloemlezing uit zijn werk met commentaar
verzorgd door] Rob Nieuwenhuijs. Rotterdam: Rotterdams Toneel, [1957]. (Programmaboekje.)
15
‘Gedachten Op mijn Kamer.’ In: Thalia, of geurige sang-goddin. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1665. H1r
16
‘Gedachten, gehouden in een canóa, op zee.’ In: Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin.
Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1678. L6v
17
‘Gedachten.’ In: Thalia, of geurige sang-goddin. Amsterdam: Johannes van den Bergh, 1665. G3v
18
"Aantekeningen bij een uitgave van W.G. van Focquenbrochs Afrikaense Thalia." In: Spiegel der Letteren 6
(1962-1963),
50-56.
14
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altijd gebaseerd waren op de latere verzameledities, had men de twijfel over het auteurschap van
een aantal teksten die het voorwerk van de Afrikaense Thalia oproept, gemist. “Zelf heb ik heb
nooit de ambitie gehad die uitgave te maken. Ik ben meer iemand van korte stukjes.”
“Een logisch vervolg was het artikel over de relatie met Scarron, om te onderzoeken welk deel
van het werk origineel was.” Dat werd ‘Focquenbroch en Scarron’.19 Ik weet nog dat ik het heel
moeilijk vond dat in een vorm te gieten. Plus natuurlijk de moeilijkheid van het Frans. Maar dat
er nog veel meer vertalingen uit het Frans waren, zoals Jan van Klink heeft aangetoond,20 daar
heb ik nooit aan gedacht.”
“‘Familie en kennissen’21 (een verwijzing naar een verhalenbundel van mijn Schiedamse
stadsgenoot François Haverschmidt) was een heel ander type onderzoek. Het archiefonderzoek
dat ik daarvoor moest doen, was nieuw voor mij. Dat leerde je niet op de School voor Taal- en
Letterkunde. Ik heb dan ook behoorlijk geblunderd. Het was wel erg leuk om te doen. Vooral dat
album van Heyblocq, dat is zo’n prachtig album.22”
“Ik ben heel nieuwsgierig naar het milieu waarin een dichter verkeerde, daardoor komt zo
iemand tot leven. Vooral als je er plaatsen aan kan koppelen. Zoals ook de band met Halmale en
Heulensteyn.23 Ik vind het leuk om die plaatsen te bezoeken. Na het artikel van De Jonge ben ik
ook in Leiden wezen kijken.24”
“Het artikel ‘Fumus Gloria Mundi’25 is ingegeven door mijn interesse voor het ijdelheidmotief.
Die heb ik reeds in mijn studie opgedaan, onder andere door het boek De dodendans van
Enklaar.26 Als er wat te zien is op dit gebied ga ik er naartoe.”
“Die vanitas-gedachte heb ik ook van huis uit wel meegekregen. Mijn vader liet regelmatig
zoiets vallen. Dat was dan religieus. Ik heb het gevoel dat die gedachte bij Focquenbroch ook
niet zo maar een spelletje is. Bij Focquenbroch is het meer een existentieel vraagstuk. Zijn besef
van de ijdelheid van het bestaan is niet triest, maar aanvaardend. Het samengaan van het
komische, het serieuze en het erotische, dat maakt de jeu uit van Focquenbrochs werk.”
“’Uit de geschiedenis van een sonnet’, was de genealogie van een familie gedichten.27 Het viel
mij op dat er een hele groep sonnetten28 was waar geen aandacht aan was besteed. Ook Komrij
viel het op dat er wel veertig in zijn bundels staan. In de achttiende eeuw heb je ze bij tientallen.
Dan ga je zoeken: waar komt dat vandaan? Wat zijn de voorgangers. Dat was een hele
uitpluizerij. Je begint met de standaardwerken over het sonnet en dan ga je de voetnoten volgen
en wordt het steeds leuker. Het was wel heel lastig voor mij, want ik las geen Italiaans en geen
Spaans en de klassieke talen gebrekkig. Ik heb daarbij veel hulp van collega’s gekregen. Zo’n
Op aanraden van Van Dis bood De Ligt zijn artikel aan bij Spiegel der Letteren. De redactie van Spiegel der
Letteren wilde graag meer kopij uit het noorden om te voorkomen dat het een exclusief Vlaams blad zou worden.
19
‘Focquenbroch en Scarron.’ In: Spiegel der Letteren 8 (1965-1966), 161-184
20
Zie Jan van Klink: ‘Bronnen van bewerkingen van Van Focquenbroch’. Op
www.apud.net/focquenbroch/bronfok.htm
21
"Focquenbroch, familie en kennissen." In: Spiegel der Letteren 12 (1969-1970), 293-298.
22
Album Amicorum Heyblocq: Den Haag KB 131 H 26. Dit album is beschreven in C.W. de Kruyter: 'Jacobus
Heyblocq's album amicorum.' In: Quaerendo 6 (1976), 110 153.
23
Jonker Godschalck van Halmale woonde op Heulenstein bij Montfoort. Hij was aanwezig bij de doop van Willem
van Focquenbroch en later ook bij Focquenbrochs disputatie in Leiden.
24
Henk Jan de Jonge: ‘Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquenbroch), student theologie te Leiden en bursaal
in het Collège Wallon (ca. 1658-1661).’ In: Fumus 1 (2003), 2-15.
25
"Fumus Gloria Mundi." In: De Nieuwe Taalgids 63 (1970), 249-260.
26
Enklaar, D.TH. De dodendans. Een cultuur-historische studie. Amsterdam: Veen, 1950.
27
"Uit de geschiedenis van een sonnet." In: De nieuw taalgids 68 (1975), 368-376.
28
Het ‘sonnet du coude’.
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lerarenkamer van vroeger, daar liep toch veel kennis en talent rond. Een heel belangrijk instituut,
waar je veel disciplines bij elkaar had. Daar gebeurde nog wel meer dan koffie drinken. Dat is
ook een van de dingen die je het meeste mist, als je niet meer werkt.”
“Hierna ben ik niet echt meer aan Focquenbroch toegekomen. Het was zo druk in Den Haag
naast een volledige baan. Ik heb nog wel contact gehad met Leen Strengholt over een stuk uit
zijn dissertatie29 en ik heb recensies30 geschreven. Daar werd ik dan voor gevraagd. Soms was
dat niet zo leuk, want dan was het van een triest niveau. Gelukkig had je ook nog Kuik.”
“Later kwam het boek van Marguc als een grote verrassing. Marguc had contact met mij gezocht
omdat hij op zoek was naar een uitgave die hij niet kon vinden. Die gegevens heb ik toen
opgezocht en hem toegestuurd. Hij liet toen wel weten dat hij in Münster studeerde, maar niet
met welk onderzoek hij bezig was. Een paar maanden later lag toen via Spiegel der Letteren zijn
dissertatie op mijn mat, met daarin de Sypesteyn-onthullingen.”31
“Daar moest ik wel even van slikken. Het kasteel Sypesteyn ligt hier in het dorp waar wij wonen.
Mijn vrouw deed daar al geruime tijd vrijwilligerswerk. Wij kenden ook de directrice en de
conservatrice, de gezusters Bogaard, goed. Ik was daardoor redelijk thuis in de
familiegeschiedenis van de Sypesteyns. Ik had zelfs de inventaris van het familiearchief op
zolder staan waarin Focquenbroch in de beschrijving van een van de archiefstukken wordt
genoemd, maar wie kijkt daar nu in?”

“Dat is het mooie verhaal van Bas die
zo met z’n neus bovenop Maria van
Sypesteyn zat en haar niet gevonden
had. Dat was wel even zuur. Ik ben
toen naar het museum gelopen, ben
daar voor haar schilderij gaan staan
en heb haar bestraffend toegesproken:
Waarom
heb
je
mij
niet
gewaarschuwd, secreet!”
“Ik heb toen er nog wel een stukje
over geschreven in het blad van de
Historische
Kring
Loosdrecht.
Focquenbroch werd er een beetje met
de haren bijgesleept, maar ik moest
het even kwijt.”32

Portret van Maria van Sypensteyn door J.Vollevens, 1685.
Collectie kasteel-museum Sypesteyn, Loosdrecht

29

"Focquenbroch en Huygens." In: Huygens-studies, Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn
Huygens. Amsterdam, 1976. Diss. Vrije Universiteit. P. 163-172.
30
‘Focquenbroch, Willem Godschalk van. Bloemlezing uit de gedichten en brieven. Met inl. en aant. door Kuik,
C.J. Zutphen, [1977]’ In: Spiegel der letteren 20 (1978), afl. 1 (maart), 73-76.
‘Willem Godschalck van Focquenbroch, Typhon of De Reusen-strijdt. Ingeleid en geannoteerd door L. Laureys
[etc.].’ In: Spiegel der letteren 22 (1980-1981), 141-144.
31
Wolfgang Marguc: Willem Godschalck van Focquenbroch, Ergänzende Prolegomena. Leuven: Acco [1983].
(Leuvense studiën en tekstuitgaven. Nieuwe reeks, 3.) Ook diss. Münster.
32
‘Loosdrecht poëzie album (II)’ In: Historische Kring Loosdrecht, XIII (1986), nr. 57, 32-35.
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Hoewel De Ligt nog een flinke stapel fiches met observaties en uitzoekpunten over
Focquenbroch had liggen,33 kwam hij hier de laatste jaren niet meer aan toe. “Ik beperk me nu
tot het kleinere uitzoekwerk, veelal op het grensvlak van literatuur en lokale geschiedenis. Die
publiceer ik dan in het blad van de historische kring hier. Focquenbroch wordt al zo gauw werk.
Dan moet je zo oppassen wat je schrijft. Bovendien is er de laatste tijd al zo veel aardigs nieuw
verschenen. Nu ben ik bezig met Cornelis Ascanius van Sypesteyn, de broer van Focquenbrochs
aanbedene Maria. Misschien komt daar nog een stukje uit.”

“Tja, nu je me vraagt
wat ik graag nog eens
uitgezocht wil hebben
denk ik toch direct aan
De Gooijer. Wie is die
man die in 1868, vóór
Worp, zomaar uit het
niet zo’n hartstochtelijk
pleidooi houdt voor
Focquenbroch?34 Voor
zover ik weet is er
verder niets over deze
man bekend.”
Fiche met aantekeningen van De Ligt over de passagiers van de Gideon, het
schip waarmee Focquenbroch naar Elmina voer.

33

Deze aantekeningen zijn door De Ligt geschonken aan de Stichting Focquenbroch. Ze zijn op verzoek te
raadplegen door geïnteresseerde onderzoekers. We hopen dat dit nog tot een aantal aardige artikelen kan leiden.
34
H. de Gooijer: ‘Een miskend dichter.’ In: Vaderlandsche Letteroefeningen 108 (1868), 353-373.
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Gedachten op mijn Kamer.35
Hier in dit kleyn, doch stil vertrek,
Tracht ick alleen mijn vreught te soecken;
Hier, schoon 't geluck mijn keert de neck;
Vind ick vernoegingh in mijn Boecken,
En houw de werelt voor mijn geck.
Al 's werelts vreught aght ick een spoock,
Die men op 't vaerdighst siet verswinden.
Dit leer ick hier, wijl 'k sit en smoock;
Mits ick daer daeglijcks uyt kan vinden,
Dat alle vreught is min als roock.
Dit leer ick op mijn Sel gewis;
Want waer 'k hier mijn gesicht kan keeren,
Stracks vind ick een gelijckenis,
Die my, uyt 't geen ick sie, doet leeren,
Hoe ydel dat de werelt is.
Een Greyns die ick van var aenschouw,
Leert my de weerelt wel bekycken;
Mits d' Ontrouw sigh vermomt met Trouw,
En dat een schelm kan eerlijck lijcken,
So men de schyn gelooven souw.
Sie ick op mijn Fiool, en Fluyt,
Die doen my mee een leeringh vinden;
Want eeven eens glijck 't geluyt
Noch nauw gehoort, voort gaet verswinden,
Soo dra heeft mêe het leeven uyt.
Sie ick wat snorre pijpen aen,
My uyt vermaeck wel eer gegeven;
Soo laet ick mijn gedaghten gaen
Op d' ydle vreught van 't jeugdigh leeven,
Die d' ouderdom haest doet vergaen.
So mijn gesight een Flesje vat,
Gevult met Balsem, voor veel wonden;
Dunckt 't leeven my geen groote schat,
Vermits dat somtijts is gebonden,
Alleenigh aen een druppel nat.

Sie ick de Wapens aen ter zy,
Die my mijn ouden Aedel toonen;
Ick vind my van die sorgen vry,
Die steets ontrent de Hooven woonen;
En spot met al die slaeverny.
Of sie ick voor my, op het Beeldt
Van Karel, d' Oude Britsche Kooningh,
So dunckt my dat het niet veel scheelt,
Of 't leeven is maer een vertooningh,
Daer yder mensch sijn Rol in speelt.
't Is waer d' een toont een Majesteyt,
En dees een Arm man, die een Rijcke.
Elck scheelt hier veel in Heerlijckheyt;
Maer die in 't graf haer quam bekijcken,
'k Geloof, hy sagh geen onderscheyt.
Of sie ick van ter zijden aen
De Beelden van mijn Bloet-verwanten;
So segh 'k; wie kan de doot weer staen?
Want schoon 't Copy hanght aen dees wanten
Het Principael is langh vergaen.
So maeckt de doot elck een tot slijck.
En spaert geen slaef, noch kneght, noch Heeren
Want ider moet, 't zy arm, of rijck,
In 't geen hy eertijts was, verkeeren;
So maeckt de doot elck een gelijck.
Dit brenght my hier, mijn Eensaemheyt
Gestadigh voor, in mijn gedachten;
So dat ick leer, geen seeckerheyt
Van al des Weerelts vreught te waghten
Want alles is maer ydelheyt.

35

Tekst overgenomen uit: W.G. van Focquenbroch: Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem
Godschalck van Focquenbroch.. Met inleiding en aantekeningen door C.J. Kuik. Zutphen: W.J. Thieme & cie, z.j..
KLP 207. P. 64-67.
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SIGNALERING:

B. deLigt:‘Een paar bijzonderheden over de eerste
‘Heer van Sypesteyn’, Cornelis Ascanius (1638-1673).’
Marja Geesink
Aan het eind van het interview met Bas de Ligt vertelt deze: “Nu ben ik bezig met Cornelis
Ascanius van Sypesteyn, de broer van Focquenbrochs aanbedene Maria. Misschien komt daar
nog een stukje uit.” Dat stukje is inmiddels verschenen in het tijdschrift Historische kring
Loosdrecht, jaargang 35, nummer 159 van het voorjaar 2008, p. 1-17, getiteld ‘Een paar
bijzonderheden over de eerste ‘Heer van Sypesteyn’, Cornelis Ascanius (1638-1673)’.
Deze neef van de gebroeders De Witt had in Orleans zijn doctorstitel in de beide rechten
gehaald. Hij kocht in 1664 in Loosdrecht een lapje grond met de naam Sypesteyn, bebouwde het
en noemde zich ‘heer van Sypesteyn’. Hij werd door Johan de Witt gebruikt voor diplomatieke
zendingen. Als baljuw van Bredero wist hij zich nogal gehaat te maken bij de burgerij en op 4
juli 1672 werd zijn huis, na een gerucht dat de nog gehatere raadspensionaris er zich bevond,
geplunderd door ‘het grauw’, dat zich daarbij ook nog eens te goed deed aan zijn wijnvoorraad.
Zelf was hij niet thuis (hij was wagenmeester-generaal bij het leger), waardoor een mogelijke
lynchpartij zoals kort daarna op 20 augustus de gebroeders De Witt zou gebeuren, niet plaats
vond. Op 7 juni 1673 kwam hij bij Gorcum om bij een soldatenoproer.
Bij zijn huwelijk met Maria van Horn in 1662 had Cornelis Ascanius een gedicht geschreven met
de aanhef Aenbiddelijke Maeght, wiens Goddelijke loncken. Het is een goed gedicht, dat op
iedere bruid zou kunnen slaan, en er kan dan ook aan getwijfeld worden of de bruidegom ook
inderdaad de auteur ervan is. De Ligt oppert dat Focquenbroch, in die jaren als broodschrijver
van gelegenheidsgedichten actief, wel eens een kandidaat voor het auteurschap zou kunnen zijn.
Het artikel is in digitale vorm te vinden op de website van onze stichting1. De tekst van het in het
artikel gepubliceerde gedicht is hieronder overgenomen.

Aenbiddelijke Maeght, wiens Goddelijke loncken,
Mijn noit getroffen hert, eerst hebben doen ontfonken
En buijgen voor de Godt, die van sijn Paphos quam,
En voor een beeter Hof, u soete boesem nam.
Ontfanght dit Niewe Jaer een ziel die noit voor desen,
Bewoogen is geweest, als door u deftigh weesen,
Een ziel vol trouwe Min, die ick alleen u geef,
En geven sal aen u alleen, soo langh ick leef
Ghij [?]ea, hoort dit woort, en wilt het wel onthouwen,
Of ick sal u alleen, of ick sal niemant trouwen:
En soo ghij niet geneest mijn innerlijke pijn,
Soo sult ghij d'eerste wel, maer ook de laetste sijn.
Maer 'k hou het voor gewis, en 'k weet het sal soo weesen,
Dat die mijn heeft gewont, mijn eenmael sal geneesen,
Want in soo soet gelaet heeft noit de trots gewoont,
Die sulken trou gemoet con laten ongeloont.
1

http://www.focquenbroch.nl/bibliotheek/seclit/DeLigt(08).pdf
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De muzen missen Focquenbroch
Een vergelijkende bespreking van de literatuurgeschiedenis van Porteman & Smits-Veldt
door Frans Wetzels
Onder de fraaie titel Een nieuw vaderland voor de muzen1 verscheen in het voorjaar van 2008 de
vuistdikke geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 1560 tot 1700. Die titel is in ieder
geval een schitterende vondst! Valt er buiten dat mooie uithangbord nog meer te genieten en te
bewonderen? Zeker, mijn bewondering voor Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, de
auteurs van dit handboek, dat ons Knuvelder en zijn voorgangers moet doen vergeten, is erg
groot. Wat een heidens karwei om de literatuurgeschiedenis van zo’n honderd veertig jaar te
schrijven. Daar is veel moed, doorzettingsvermogen en werklust voor nodig. Ook al konden
beiden steunen op het werk van vele voorgangers, toch moesten ook zij zich worstelen door
stapels met boeken, overzichten en inleidingen over het tijdvak van de Vroege Renaissance en de
Zeventiende Eeuw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Uit de indrukwekkende
bibliografie achter in hun boek blijkt wel hoeveel primaire en secundaire literatuur zij onder
ogen hebben gehad. Hebben beiden al die werken, inleidingen en artikelen zorgvuldig
bestudeerd, geëxcerpeerd, met elkaar bediscussieerd en in hun Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur verwerkt? Misschien, maar daarover straks meer.
Is dit nieuwe handboek een verbetering? Dat is toch een van de eerste vragen die de gebruiker
van Een nieuw vaderland voor de muzen zich stelt. Evenals vragen naar de betrouwbaarheid,
volledigheid en leesbaarheid van het boek. Ik vind dat het duo Porteman & Smits-Veldt in ieder
geval hun voorganger W.J.A. Jonckbloet2 ruim overtreft. Zijn Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde – ik gebruik de vierde druk uit 1890 - staat bol van de persoonlijke voor- of afkeuren
en dat is geen wetenschappelijk standpunt. Laat het subjectieve oordeel over een tekst of
toneelstuk maar over aan de lezer of kijker! Uit de eerste regels die Jonckbloet aan
Focquenbroch wijdt, blijkt al zijn afkeer:3 “Wij zullen ook niet veel woorden verspillen over den
burlesken poëet W.G. Van Focquenbroch, tusschen 1630 en 1636 geboren, en in 1675 gestorven,
ofschoon de uitgever van een verbeterden druk zijner werken, A. Bogaert, van hem getuigde:
Dees Dichter mag by Hooft, by Westerbaan,
By Brand, by Vos, by Kats en Dekker staan,
Ja zelfs by Vondel.”
Gelukkig geeft hij naast zijn waardeoordeel dat van Bogaert, maar de toon is dan al gezet. Als
uitsmijter dient een opmerking over de Klught van Hans Keyenvresser: “Het had gerust
achterwege kunnen blijven, want het is eene uiterst platte klucht, zonder eenige intrigue, waarin
het moffen-patois van den Duitschen kwakzalver en de vieze aardigheden van zijn knecht voor
geest moeten gelden.”
Het streven naar objectiviteit in een geschiedenisboek is lofwaardig, maar nauwelijks volledig te
realiseren. De samensteller kan niet iedere schrijver of dichteres vermelden, want dan wordt het
boek onleesbaar en gaat het op een telefoongids lijken. Wat is zijn/haar selectiecriterium? De
kwaliteit van de werken? Of de eeuwige roem van de auteur? Ook Porteman en Smits-Veldt
hebben keuzes gemaakt. Welke illustere figuren mogen de muzen in dit vaderland begroeten?
Hoeveel regels, ja pagina’s worden aan hen besteed? Krijgen de drama’s van Vondel meer
1

Karel Porteman & Mieke B. Smits-Veldt: Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1560-1700. Amsterdam, 2008.
2
W.J.A. Jonckbloet: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Groningen, 1890, vierde druk.
(http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=jonc003gesc04)
3
a.w. pag. 448-449.
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aandacht dan bijvoorbeeld die van Pieter Bernagie? Ik vermoed dat bij die keuzes de
persoonlijke voorkeur van het duo wel degelijk een rol gespeeld heeft.
De liefhebbers van Focquenbrochs werk, tevens de lezers van Fumus, zullen razend nieuwsgierig
zijn naar de pagina’s in Een nieuw vaderland voor de muzen, die aan Willem Godschalck van
Focquenbroch zijn gewijd. Op bladzijde 596, 603 en 836 valt even de naam van Meester Fok
zonder dat zijn fans daar koud of warm van worden. Nee, de beide auteurs besteden echt
aandacht aan hem in het vijfde hoofdstuk, in de paragraaf: De dwarsliggers: van satire naar
zelfspot. Focquenbroch komt op pagina 622-626 in de spotlights te staan. Welgeteld vijf
bladzijden lang en daarmee neemt hij 0,47% van het hele boek in beslag. Dat is in ieder geval
veel meer dan bij W. Jonckbloet. En meer dan bij Te Winkel of bij Knuvelder. Nog belangrijker
dan het aantal pagina’s is de informatie die over Focquenbroch verstrekt wordt. Ik zal daarom de
drie handboeken naast elkaar leggen en nagaan in hoeverre zij van elkaar verschillen als het
Focquenbrochs leven en werk betreft.
Biografische gegevens
Jan Te Winkel nam Focquenbroch op in deel 4 van zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde.4 Hij is spaarzaam met het verstrekken van biografische gegevens: gepromoveerd in
1662 en geneesheer in Amsterdam, waar hij zich door zijn losbandig leven onmogelijk had
gemaakt, zeven jaar werkzaam als fiscaal in St. George del Mina aan de kust van Guinea,
overleden in 1675, een jaar na de uitgave van De Min in ’t Lazarushuys. Tevens vermeldt hij de
vriendschap en samenwerking met Joannes Ulaeus.
Gerard Knuvelder heeft voor Focquenbroch bijna evenveel pagina’s nodig als Te Winkel. Om
precies te zijn 2,5 pagina. In zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde5
somt hij dezelfde feiten op als Te Winkel, maar voegt er wel het vermoedelijke geboortejaar aan
toe ‘rond 1630’ evenals de plaats waar hij promoveerde: Utrecht. Zeer speculatief is Knuvelder
over de reden van het wegblijven van patiënten: zij zouden niet verwacht hebben dat hun dokter
als grootste liefhebberijen had “roken, wijndrinken, vrijen, fluitspelen, vioolspelen, lange
gesprekken voeren en dichten”.6 Volgens mij zit hij dichter bij de waarheid als hij opmerkt dat
Focquenbroch in dienst trad bij de W.I.C. omdat hij diep in de schulden zat en “gekneusd was
door een ongelukkige liefde”.
Wat hebben Porteman & Smits-Veldt hieraan toe te voegen? Enkele verbeteringen zoals het
correcte geboorte- en overlijdensjaar 1640 en 1670. Die gegevens zijn belangrijk maar vrij
mager in vergelijking met wat Jan Helwig in 1986 te melden had in zijn inleiding tot de
Afrikaense Thalia7 en wat er allemaal in Fumus8 te vinden was: zijn familie en connecties met de
Waalse gemeente, de vriendenkring in Amsterdam en studie te Leiden. Zouden de samenstellers
van Een nieuw vaderland voor de muzen nooit het internet geraadpleegd hebben? Zouden zij niet
beter weten en nooit op Google de zoekterm Focquenbroch ingetikt hebben? Het is moeilijk te
geloven maar ik vrees het wel.

4

J. Te Winkel: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Haarlem, 1922, tweede druk. Ook op internet
te raadplegen: (www.dbnl.org/tekst/wink002ontw04_01)
5
Gerard Knuvelder: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, ’s-Hertogenbosch, 1958, deel II,
tweede druk. Staat ook op de DBNL: (http://www.dbnl.org/tekst/knuv001hand02/)
6
a.w. pag. 317.
7
Willem Godschalck van Focquenbroch: Afrikaense Thalia, uitgegeven door Jan Helwig, Deventer, 1986.
8
Fumus, ook op internet te raadplegen (www.focquenbroch.nl/fumus/)
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Focquenbrochs toneelwerk
Jan Te Winkel in zijn Ontwikkelingsgang opent de alinea over Focquenbroch met een bespreking
van het populaire blijspel De Min in ’t Lazarushuys. Hij noemt het een vertaling van Lope de
Vega’s Los locos de Valencia en legt de term lazarushuis = leprozenhuis uit. Volgens hem was
dat huis rond 1670 ‘door het afnemen der melaatschheid [..] ingericht tot gekkenhuis voor
minder gevaarlijke of tijdelijke krankzinnigen’.9 Vervolgens geeft Te Winkel de korte inhoud
van het stuk en zoekt de verklaring voor de populariteit (gedurende meer dan 130 jaar) van dat
blijspel in de vele vermakelijke, soms zelfs satiriek-geestige toneeltjes.
Over het andere toneelwerk is hij kort van stof. Focquenbrochs kluchten vindt hij onbeduidend,
maar zijn berijming van Lucianus’ Tymon, tooneelsche-wys uytgebeelt met zestien uytkomsten
verdienstelijk. Volgens hem is De verwarde Jalousy een getrouwe vertaling van Le cocu
imaginaire, het eerste blijspel van Molière dat op het Nederlands toneel te zien was.10
Gerard Knuvelder bespreekt niet één toneelstuk van Focquenbroch. Zeer waarschijnlijk heeft hij
er nooit een gezien, of zelfs gelezen. Foei! Wel veroorlooft hij zich een opmerking over ‘andere
navolgingen (naar Molière, Lucianus en Ovidius)’11.Hoe weet hij dat het navolgingen waren?
Wij kunnen veel meer – minder was niet mogelijk - informatie over Focquenbrochs toneelwerk
verstrekken, moeten Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt gedacht hebben, en ze schreven
twee à drie zinnen over De Min in ’t Lazarus-huys en De Verwarde Jalouzy. Daar kan een
geïnteresseerde lezer op zoek naar kluchten en blijspelen nauwelijks wat mee! Een pluspunt is
wel dat hun opmerking over Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys correct blijkt. Inderdaad, het
is een bewerking en postuum uitgegeven.
Focquenbrochs poëzie
De ontwikkelingsgang vermeldt eerst de dichtbundels Thalia of geurige Sang-godin, deel een en
twee, en de derde met als titel Afrikaense Thalia. Over de kleinere gedichten in die bundels is Te
Winkel niet enthousiast en weidt hij niet verder uit: ze zijn tamelijk plat, onkies en grof boertig.
Hij geeft wel ruiterlijk toe dat er ‘onder het kaf toch ook wel koren schuilt’.12 De grotere
gedichten krijgen meer aandacht omdat hij daarmee een nieuwe dichtsoort introduceerde,
namelijk de burleske poëzie. We krijgen meteen uitleg over het burleske en de werkwijze van
Paul Scarron in zijn Le Typhon ou la Gigantomachie (1644). Het is leerzaam te lezen dat
Focquenbroch in dezelfde versmaat – verzen van acht lettergrepen – de Fransman niet
woordelijk navolgde in Typhon of de Reusen-stryt in vijf zangen.13 Meester Fok dichtte het eerste
boek van ‘de Aeneas in syn Sondaeghs-pack’, een vrije vertaling naar Scarron, en ook het
tweede boek van de Aeneas, eveneens in zondagspak maar nu zonder de hulp van die Fransman.
De Herderssangen, van Virgilius Maro op twee verscheydene Toonen zijn een parodie op de tien
Eclogae van Virgilius. Te Winkel merkt hierbij op dat Joannes Ulaeus, Focquenbrochs vriend,
aan de gedrukte uitgaven van die parodie zijn ernstige vertaling toevoegde.
Om de populariteit van die burleske poëzie te onderstrepen wijst Te Winkel op de vele (ja
minstens acht) uitgaven van Alle de werken van Focquenbroch. Dat spreekt boekdelen!
Zou Knuvelder hier nog iets aan toe kunnen voegen? Verbeteren zal niet lukken. Het Handboek
tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde herhaalt inderdaad Te Winkels uiteenzetting
over Scarron en Focquenbroch. Om het burleske te demonstreren citeert Gerard Knuvelder het
gedicht “Laas! zal mijn onluk dan zijn wreetheid nimmer staaken?”. Op de lijst
9

Ontwikkelingsgang, pag. 278.
In Fumus, nummer vier, toonde ik aan dat Focquenbroch Le cocu imaginaire zeker niet getrouw vertaalde.
11
Aldus Gerard Knuvelder in zijn Handboek, deel 2, pag. 318.
12
Ontwikkelingsgang, pag. 279.
13
Typhon of de Reusen-strijdt, ingeleid door L. Laureys, Zutphen, 1978. Deze uitgave wordt door Porteman en
Smits-Veldt niet vermeld.
10
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met Focquenbrochs Greatest hits van Jan Helwig en Paul Stolwijk staat dit gedicht op de
zevende plaats.14
Volgens Knuvelder ligt Focquenbrochs aantrekkelijkheid voor de huidige lezers in zijn lyrische
poëzie. Uit die gedichten spreekt zijn persoonlijkheid: een rauwe klant, een echte rabauw met de
lach van Gargantua –nota bene, dat zijn niet mijn maar Knuvelders woorden. Een pessimist als
Focquenbroch kent de onbestendigheid van het geluk, ziet “zijn luk in ’t eeuwige te moed, en dat
’s bestendig”. Die dichter is niet alleen een pessimist maar ook een cynicus, die de mensen
neemt voor wat ze werkelijk zijn en geen lage instincten camoufleert. Knuvelder verwijst dan
naar het gedicht over ’t geltzuchtig Amsterdam.15 Aan het slot van zijn gepsychologiseer komt
hij nog met enkele fraaie regels uit Focquenbrochs poëzie; hij is geen hoofse, angelieke dichter,
hij zingt ‘met Harp, noch Luit, noch Orgel, Noch met een kunstig maatgezang, Maar met een
half verroeste Gorgel’.
Het duo Smits-Veldt & Porteman opent de afdeling Focquenbrochs poëzie nogal verrassend met
een opmerking over zijn motivatie om te dichten: gewoon voor zijn eigen plezier. Ook dat hij
toch wel eens reageerde op de actualiteit, zoals in een dubbelgedicht op de Vierdaagse Zeeslag
(1666), samen met zijn vriend Joannes Ulaeus. Dat hebben we noch bij Te Winkel noch bij
Knuvelder kunnen lezen. Net zo min dat Arnold Moonen tot Focquenbrochs vriendenkring had
behoord.16 Daarna komen we herhalingen van die twee voorgangers tegen, dus weinig nieuws
maar wel fraai geformuleerd. Opmerkelijk bij de behandeling van het burleske genre is een
verwijzing naar de Minne-dichten van Jacob Westerbaen. Ik trof bij Knuvelder alleen Aernout
van Overbeke en Salomon van Rusting aan. Maar dat is niet het enige verschil met Gerard
Knuvelder, er zijn ook verschillen in de citaten, vooral in de lengte ervan. Zo laat Knuvelder de
ik-figuur drie regels zingen, maar bij Porteman en Smits haalt hij wel het dubbele:
Ick
singh met Harp, noch Luyth, noch Orgel,
Noch met een kunstigh maetgesang,
Maer met een halfverroeste Gorgel,
Niet den Trojaenschen ondergangh,
Noch dappre daden der Romeynen,
[..]
Maer ’k singh den Oorlogh van de Reusen.
Niet alleen in lengte is er verschil maar ook in spelling. Dat ligt natuurlijk aan de bron waaruit ze
putten, en die vindt de lezer in de bibliografie achter in het boek.
Uit het gedicht Op Amsterdam, waar Knuvelder slechts in een terzijde naar verwees, citeren ze
het eerste kwatrijn. Voor het leesgemak hebben ze het gedicht ingeleid en de betekenis van een
aantal woorden verduidelijkt. Dat is natuurlijk prettig.
Nog twee positieve punten over de afdeling Focquenbrochs poëzie. Er staan veel meer citaten in
dan bij Knuvelder, onder andere uit het minder bekende sonnet Ghy Pyramiden de slotregels
“dees mijn fulpe Rock // Die ’k al twee jaaren draegh, is aen de mouw versleten.” Bovendien
heeft het duo ook aandacht voor het bedoelde lezerspubliek van die poëzie. Dat zouden
‘onconventionele milieus zijn met een ruime belangstelling voor onconventionele spot’. Te
denken valt aan lezers van Pieter Elzeviers Den lacchenden Apoll; Focquenbroch schreef een
drempeldicht voor die bundel.

14

Jan Helwig en Paul Stolwijk: “Focquenbrochs Greatests hits”, in Fumus, jrg.2, 2004, pag. 11-24.
Zie over dit bekendste gedicht van Focquenbroch het artikel van Karel Bostoen: “Focquenbrochs kritiek op
Amsterdam: populair en onbegrepen”, in Fumus, jrg. 2, 2004, pag. 25-28.
16
Een nieuw vaderland voor de muzen, pag. 625. Over Arnold Moonen en Focquenbroch, zie artikel van Bauke
Hekman in Fumus, jrg. 4, 2006, pag. 19-29
15
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Afrikaense-Brieven
In de Afrikaense Thalia, Of het derde deel van de geurige zang-godin staan Focquenbrochs
Afrikaense-Brieven. Jan Te Winkel merkt over die derde verzamelbundel wel op dat daarin
Focquenbrochs gedichten staan die hij vanuit St. George del Mina zond, maar vermeldt de
brieven niet. Knuvelder schrijft niet één woord over de Afrikaense Thalia.
Ook het duo Porteman en Smits-Veldt schenkt weinig aandacht aan die derde bundel, die zelfs
de naam draagt van een muze maar dan in een ander continent. We vernemen iets over de
inleiding tot de Afrikaense Thalia, namelijk de opmerking van de anonieme inleider dat
Focquenbroch voor twee derde van zijn werk helemaal niet op Scarrron terugging. Verder vond
ik nog een regeltje over Aen Myn Heer C.H. (een gedicht voor Huygens dat in de Afrikaense
Thalia stond). Nou zou ik bijna die opmerking ‘Vrienden verzorgden in 1678 nog een derde deel
met nagelaten werk’ over het hoofd zien.
Waarom reppen ze met geen woord over de Afrikaanse brieven van Focquenbroch? En wel over
de burleske prozareisbrief van Aernout van Overbeke. Dat begrijp ik niet. Hebben beide kenners
van de Nederlandse literatuurgeschiedenis die brieven nooit gezien? Ze volgen op enige pagina’s
na het gedicht voor Constantijn Huygens, de ‘Hollansche Maro en Apolloos grootste Zoon’, in
de uitgave van Jan ten Hoorn, 1678 (ook te raadplegen in de editie van Jan Helwig). Maar het is
nog vreemder dat ze wel de uitgave van de door Thomas Rosenboom hertaalde Afrikaanse
brieven in de bibliografie opnemen. Blijkbaar hadden ze die toen in 2006 nog niet kunnen lezen.
Bibliografische gegevens
In de noten van zijn Ontwikkelingsgang verwijst Jan Te Winkel naar een vijftal negentiendeeeuwse publicaties over Focquenbroch. Knuvelder verwijst in zijn pagina’s over Meester Fok
naar Te Winkel, Worp, Kalff, en naar de bloemlezing van W.F. Hermans. Bij Porteman en
Smits-Veldt staan geen voetnoten in Een nieuw vaderland voor de muzen en dat vind ik een
duidelijk minpunt. Een student met grote interesse voor de vaderlandse literatuurgeschiedenis zal
artikelen over Pieter Bernagie, Katharina Lescailje of Samuel Coster niet gemakkelijk kunnen
opsporen in dit nieuwe handboek voor de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Dat is
veel te tijdrovend. Tientallen bladzijden met boeken en artikelen over de periode 1560-1700, dat
is best indrukwekkend. Ik heb enkele uren nodig gehad om in die aantekeningen en registers en
literatuurverwijzingen alle artikelen over Focquenbroch bij elkaar te kunnen sprokkelen. In hun
Nieuw Vaderland voor de muzen volgen achterin eerst de Aantekeningen (lijken enigszins op
voetnoten) vanaf pagina 887, op pagina 943 een verantwoording van de illustraties, daarna de
Literatuur (pag. 947-1010) en tot slot een register. Waar vind je nu snel alle uitgaven van De
Verwarde Jalousy? Welke artikelen heeft Bas de Ligt over Focquenbroch gepubliceerd? Die
bleken voor het tweetal Porteman en Smits-Veldt onvindbaar! Hoe kan een beginnend student
daar wel in slagen, ga je je dan met schrik afvragen.
Een kenner weet dat zij gebruik gemaakt hebben van het werk van E.M. Beekman The crippled
heart, immers op pagina 624 lezen we over de ‘ik’ wiens hart in het gedicht ‘Singh-sangh’ op
krukken zijn geliefde achterna huppelt. Maar men schrijft een handboek niet alleen voor
ingewijden maar ook voor geïnteresseerde leken. Gelukkig vinden we een verwijzing in de
Aantekeningen op pag. 925 naar Beekman (1997) en warempel een hint naar de Thalia-bundels
online: http://focquenbroch.apud.net/.
Wat me zwaar tegenvalt van dit geleerde duo is dat nergens in de indrukwekkende bibliografie
de Afrikaense Thalia, uitgegeven in 1986, genoemd wordt. In de inleiding van Jan Helwig vindt
de lezer een schat aan gegevens over het leven en werk van Focquenbroch, en van die schat
maakten beiden geen gebruik. Zelfs het tijdschrift Fumus waarin al enkele jaren artikelen over
Focquenbroch verschijnen, blijkt aan hen onbekend. Toch hadden ze dit allemaal kunnen weten
als ze de moeite hadden genomen de Bibliografie van de Nederlandse taal- en
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literatuurwetenschap (BNTL) te raadplegen. Daarin staan de artikelen uit Fumus bijvoorbeeld
keurig opgenomen, inclusief een aan te klikken url voor de volledige tekst van de betreffende
artikelen, althans indien men de nog steeds binnen het zogenaamde OBN-menu van OCLC
aanwezige versie raadpleegt17. De beide literair-historische speurneuzen hebben deze toch voor
de hand liggende route niet bewandeld. Zoals hiervoor al is opgemerkt, het lijkt erop dat zij het
internet bij hun werkzaamheden links hebben laten liggen. Laten we hopen dat dit niet
exemplarisch voor het hele boek is.
Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt hebben op diverse plaatsen het werk van hun
voorgangers verbeterd. Dat verdient onze lof. Maar als we ons beperken tot de bladzijden over
Focquenbroch stellen we vele manco’s vast. Hun boek weerspiegelt niet de huidige kennis
omtrent leven en werk van Focquenbroch. Dat is een misser. Ze duperen daarmee niet alleen hun
lezers, maar ook de ijverige onderzoekers van Focquenbrochs werk, ja zelfs de muze Thalia.

17

Deze versie van de BNTL is snel te bereiken via het lemma betreffende Focquenbroch in de DBNL. De
vernieuwde BNTL (http://www.bntl.nl/bntl/), die sinds april 2008 raadpleegbaar is, is in dat opzicht minder handig,
aangezien men bij de geconverteerde titels vaak de url dient te knippen en te plakken.
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Labadie, Van Vrijberghe en Van Sypesteyn
DoorKarelBostoen
De Gasconjer Labadie (1610-1674) was een
rusteloze
ex-jezuïet,
die
vanwege
zijn
onbedwingbare neiging tot radicalisme zijn leven
lang zou grossieren in conflicten. In 1650 ging hij
over naar de Reformatie en doceerde hij theologie te
Montauban. Deze stad, gelegen op 50 km ten
noorden van Toulouse, werd toen beschouwd als
een tweede Genève. Labadies ideaal was het
vroegchristelijke gemeenschapsleven dat immers het
dichtst bij de oorspronkelijke leer van Christus
kwam. Die leer was sindsdien dermate aangetast
dat, volgens hem, een nadere reformatie absoluut
nodig was. Het ging deze fundamentalist om
zuivering van de Kerk van alle lauwheid en
roomsigheid. Maar hij zou keer op keer vaststellen
dat een waarlijk heilig leven nauwelijks mogelijk
was binnen de gevestigde kerken zolang daar de
‘lauwen’ de toon aangaven. Zijn door hem als
vijandig ervaren omgeving dreef hem eerst naar het
echte Genève en daarna voornamelijk naar de
Republiek. In de zomer van 1666 kwam hij met drie Jean de Labadie. Illustratie naar :
metgezellen te Utrecht aan. Voetius nodigde hem fr.wikipedia.org/wiki/Image:Jean_de_Labadie.jpg
meteen uit om in de Waalse Kerk te preken. Maar
het zoveelste conflict lag op de loer. Tijdens zijn verblijf in Montauban leerde Labadadie de
predikant Ludwig Wolzogen (ook Louis Wolzogue), kennen en beide heren mochten elkaar toen
al niet. Later, toen Labadie naar Genève was vertrokken, stond Wolzogen in Middelburg. In de
ogen van de strenge Labadie waren Wolzogens voorkomen en optreden totaal onaanvaardbaar
voor een vroom predikant. De man droeg een bepoederde pruik, was een regelmatige bezoeker
van de salons, legde graag een kaartje en, o gruwel, liet een roomse dansmeester lesgeven aan
zijn kinderen. Bovendien was Wolzogen een cartesiaan. Labadies preekbeurt te Utrecht (over het
kruisigen van de oude mens op grond van Rom. 6:6) werd over het algemeen goed ontvangen,
maar niet aldus door Wolzogen.1 De uitbarsting van het conflict werd nog even uitgesteld omdat
Labadie meteen (in hetzelfde jaar 1666) werd beroepen in de Waalse Gemeente van Middelburg.
Deze kerkgemeenschap werd beschouwd als een ware augiasstal en diende daarom van lauwe
christenen en libertijnse predikanten te worden gereinigd. Dus ook daar konden de conflicten
niet lang uitblijven, te meer daar Vincent Minutoli, een van de ergernisgevende predikanten, de
opvolger van Wolzogen was.2 Labadie zuiverde de kerkgemeenschap, maar naar zijn smaak
bleef er aan heiligheid nog veel te wensen over. Bij velen was er immers desondanks nog maar
weinig te bespeuren van een wedergeboorte of een nieuwe mens. Daarom hamerde hij niet alleen
op boetedoening en morele hervorming, maar begon hij ook nadrukkelijk zijn geloof in het

1

T.J Saxby. The quest for the new Jerusalem, Jean de Labadie and the Labadists, 1610-1744. Dordrecht [etc.]:
Nĳhoff, 1987,138.
2
Saxby 1987, 140.
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aanbreken van een duizendjarig vrederijk op aarde uit te dragen in huisbijeenkomsten. Omgang
met niet-wedergeborenen bijvoorbeeld, moest zoveel mogelijk worden gemeden.
Eén van de drijvende krachten achter Labadies beroeping naar Middelburg in 1666 was de in
Zeeland buitengewoon invloedrijke Willem Lievensz. van Vrijberghe (1624-1679) geweest.
Deze was heer van Nieuwland, tevens gedeputeerde ter Staten van Zeeland en gecommitteerde
van de Admiraliteit in de periode 1656-1675. Van Vrijberghe was helemaal ‘in’ Labadie. Hij
vertrouwde zelfs de zorgen voor de opvoeding van zijn eniggeboren zoon aan hem toe en aan
diens kring, waarop de predikant prompt zijn boek La puissance eclesiastique bornée à l’ecriture
& par elle aan zijn Zeeuwse mecenas opdroeg. Deze dedicatie dateert van 10 april 1668.3 De
innige betrekkingen tussen Van Vrijberghe en Labadie zijn vermoedelijk noch aan
Focquenbroch, noch aan diens uitgever Johannes van den Bergh ontgaan, gezien Willem
Lievensz. de twee jaar oudere broer was van de Zeeuwse kolonel Theodorus van Vrijberghe
(1626-1679).4 Deze laatste was toen garnizoenscommandant van Sluis en de man met wie
Focquenbrochs grote liefde Maria van Sypesteyn op 1 maart 1668 in het huwelijk was getreden.
Opmerkelijk in dit verband is ook dat de broers Van Vrijberghe5 in 1668 om persoonlijke
redenen evenveel sympathie koesterden voor Willem III als een hekel hadden aan Johan de
Witt,6 terwijl Maria van Sypesteyn toch het nichtje was van de beroemde raadpensionaris. De
enige verklaring die ik voor deze schijnbare tegenspraak weet te geven, is dat Maria van
Sypesteyn vermoedelijk in die jaren ook onder de invloed was gekomen van Labadie. Deze
bevindelijke Waalse predikant – door Campo Weyerman wel eens ‘den Tettentaster Labadie’
genoemd - had namelijk de reputatie een verleider te zijn van devote dames.7 Zo stonden
bijvoorbeeld ook Anna Maria van Schurman, Louise Huygens en de drie dochters van Cornelis
van Aerssen, heer van Sommelsdijck (1600-1662) onder diens invloed.8 De drie dochters waren
Anna, Lucia en Maria, tevens zusters van de puissant rijke Cornelis (1637-1688), die in 1683
3

Zie de ondertekening ‘De mon Etude de Middelbourg le 10 d’Avril 1668’ van het ‘Epitre dedicatoire a monsieur
mons.r Willhem van Vribergen, seigneur deputé ordinaire aux Etats de Zelande’ in: Jean de Labadie. La puissance
eclesiastique bornée à l’ecriture & par elle. Amsterdam [1668], fol. *1r-*4v. Zie ook: Saxby 1987, 153, 156.
4
F. Nagtglas. Levensberichten van Zeeuwen: zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en
heldhaftig Zeeland […]. 2 dln. Middelburg 1888-1893. Zie dl. 2, 903-4.
5
In zijn ‘Epitre dedicatoire’ betoont Labadie zich nogal lyrisch over de eendracht tussen de vier broers die alle vier
samen waren geportretteerd op een schilderij met het devies Concordia fratrum. Cornelis, de oudste, is invloedrijk
in Den Haag, Willem in Middelburg, de derde (wiens naam niet wordt genoemd) op Tholen en de vierde: ‘Mr le
Colonel’, is een aanzienlijk man ‘à l’Escluse et par tout antre les Gens de Guerre, qu’ il a sa part à conduire, come
tous quatre avés la votre a eu disposer avec plusieurs’ (Labadie [1668], fol. *1v).
6
Theodorus van Vrijberghe zou ooit eens voor het front van zijn regiment zijn beledigd door veldmaarschalk Paulus
Wirtz (1612-1675). De Elzasser en legeraanvoerder Wirtz (ook: Wurtz) was een gunsteling van Johan de Witt. Deze
laatste weigerde aan de familie genoegdoening voor de aangedane belediging, waarop Willem van Vrijberghe
ervoor ijverde dat Willem III op 19 september 1668 tot ‘Eerste Edele’ van Zeeland werd uitgeroepen, zie Nagtglas
dl. 2 (1893), 903-4.
7
Luuc Kooijmans. Gevaarlijke kennis:. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam. Amsterdam: Bert
Bakker, 2007, 176; J. Campo Weyerman. De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der Ouden. 4 dln. ’s Gravenhage: Wed. E. Boucquet, H.
Scheurleer,
F.
Boucquet,
en
J.
De
Jongh,
1729-1769.
Zie
dl.
2
(1729),
60-61.
(http://digbijzcoll.library.uu.nl/lees_gfx.php?W=On&BoekID=39). Het citaat uit Weyerman heb ik aan Frans
Wetzels te danken.
8
Dat A.M. van Schurman een vurige labadiste werd, is algemeen bekend. Louise Huygens zou in 1670 toetreden tot
de labadistische kring, maar ze had Labadie al in 1666 in Den Haag ontmoet, nadat ze aan hem was voorgesteld
door Carré, de plaatselijke predikant van de Waalse Kerk. Ze overleed op 30 januari 1680 te Wieuwerd in Friesland
(Saxby 1987, 139). Zoals de zusjes Van Sommelsdijck was Louise Huygens op schriftelijke aansporing van A.M.
van Schurman naar de Amsterdamse woning van Labadie gelokt vanuit Den Haag, hoewel Jacobus Koelman,
predikant te Sluis, haar en anderen probeerde met brieven te waarschuwen tegen het sektarische gedoe. Koelman
merkte later spijtig op: ‘waar door ik dan verloor achtingh’, want het effect van zijn waarschuwingen was
tegengesteld aan wat hij had beoogd, zie: Jacobus Koelman. Historisch verhael nopende der Labadisten scheuringh
[…]. Amsterdam: Johannes Boeckholt, 1683, 36, 57.
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gouverneur van Suriname zou worden. Constantijn Huygens die het gerucht had opgevangen dat
Lucia van Aerssen in het huwelijk was getreden met Labadie, schreef in december 1672 hierover
om nadere informatie aan Lady Swann (Utricia Ogle), die met Sir William, haar echtgenoot, toen
in Hamburg woonde. Huygens heeft het onder meer over Lucia als ‘the handsomest of the young
ladies of Sommelsdijck’. Wat hem in dit verband interesseerde, was vooral nog een ander
gerucht, namelijk dat ‘many such marriages are a continuing amongst that holy society upon
prealable proofs, whether parties are, or are not, fruitfull and fit for generation’.9
Nadat Labadie eind 1668 eerst was geschorst
door de classis Walcheren en vervolgens een
preekverbod kreeg, luidde dit zijn afscheid in
van de Waalse gemeente aldaar. In 1669
treffen we hem gedurende een korte periode
van zes weken aan in Veere. Daar bleek
duidelijk dat hij inmiddels een sekteleider
was geworden. Labadie vertrok met zijn
medestanders naar Amsterdam. Begin
augustus 1669 nam hij zijn intrek met drie
van zijn voornaamste leerlingen bij koopman
Isaac Bernaerts op de Herengracht.10
Mogelijk heeft hij pas in de Amsterdamse
periode contact gehad met uitgever Van den
Bergh (of met diens vrouw Johanna
Wasteliers). Dit zou ook de datum van Van
den Berghs eerste advertentie (10 september
1669) verklaren in de Oprechte Haerlemsche
Courant aangaande de Klare ende krachtige
wederlegginge. De labadisten waren namelijk
door de Staten van Zeeland gedwongen om
Veere te verlaten, terwijl de regering van die
stad hen wilde behouden. Pas in of na
augustus 1669 zal hun apologetische pamflet
Titelpagina van een tot nu toe onbekende Van den Berghover de Veerse periode bij Van den Bergh
uitgave uit 1669. Dit is tevens waarschijnlijk zijn oudste
labadistische publicatie. Ze gaat over de wederwaardig- zijn verschenen onder de titel Actes publics
11
heden van Labadie te Veere: Exemplaar UB Leiden, tant politiques qu’ecclesiastiques.
signatuur: BIBWAL B 581.
De grensplaats Sluis in Staats-Vlaanderen
was sinds maart 1668 de woonplaats van het
echtpaar Theodorus van Vrijberghe en Maria van Sypesteyn. Het was ook sinds 1662 de
standplaats van de predikant Jacobus Koelman (1632-1695) die aanvankelijk veel sympathie had
voor het optreden van Labadie in Middelburg, maar hij was een van de eersten die inzag dat
Labadie een scheurmaker of separatist was.12 Op de hem kenmerkende wijze zou Koelman zich
grondig tegen deze valse profeet keren. In 1683 nam hij uitgebreid stelling door de publicatie
van veertig dwalingen van de labadisten, dat aantal was het jaar daarop al aangegroeid tot 144.13

9

C. Huygens. De briefwisseling. Uitgegeven door J. A.Worp. Dl. 6 (1917), p. 317, nr. 6873. Zie ook Saxby 1987,
222.
10
Saxby 1987, 174.
11
Niet in Internetbronnen: J. Helwig. Checklist van werken gedrukt en/of uitgegeven door Johannes van den Bergh.
(http://focquenbroch.apud.net/bergh.php).
12
Aĳelt Folkert Krull. Jacobus Koelman: eene kerkhistorische studie. Sneek: Campen, 1901, 107.
13
Cornelis J. Meeuse. Jacobus Koelman. Kampen: De Groot Goudriaan, 2008, 152-159; 161.
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Evenals Labadie binnen zijn Waalse gemeente was Koelman binnen de publieke kerk een
bijzonder succesvol voorvechter van de Nadere Reformatie.14 Te Sluis keerde hij zich tegen het
schenden van de zondagsrust door winkeliers en kooplieden, tegen vloeken en zweren,
drankmisbruik, zondige spelen als kaarten, dobbelen en loterijen, tegen aanstootgevende liedjes,
tegen de Brugse kermis waar men vanuit Sluis graag heentrok, tegen het orgelspel in de kerk,
tegen schuttersfeesten en lommerdhouders, kortom van Koelman mocht er niet veel meer, terwijl
al die zaken van overlang gebruikelijk waren. Toen hij een dranklustige burgemeester ernstig
berispte, de voorgeschreven gebeden (anders gezegd de Kerkformulieren) niet meer wilde
uitspreken en zich keerde tegen (volgens hem paapse) feestdagen als tweede paasdag, tweede
pinksterdag en tweede kerstdag was de maat vol voor de stedelijke overheid. Ze rustte niet tot
Koelman in 1674 door de Staten-Generaal uit zijn bediening werd ontzet en door de Staten van
Zeeland uit hun gebied verbannen. Op 17 juni 1675 werd Koelman uiteindelijk door de sterke
arm der wet via de Waterpoort Sluis uitgezet.15
Koelman moet voor sommigen te Sluis een vrij lastige figuur zijn geweest. Volgens de notulen
van de kerkenraad van Sluis van 8 februari 1665 hoorde Koelman in de classis Walcheren een
brief voorlezen van de stadsregering van Sluis, die mee ondertekend was door ‘den heer
Commandeur van het garnizoen’ (lees: Theodorus van Vrijberghe) met het verzoek om een
‘gesepareerde Waalse gemeente’ op te richten. Kennelijk bestond er al een Waalse gemeente,
maar de indieners hadden om onnaspeurlijke redenen blijkbaar behoefte aan een tweede Waalse
gemeente. Er werd namelijk ook nog een verzoekschrift van die strekking door de gedeputeerden
van de Waalse synode aan de Staten-Generaal gericht.16 Volgens de notulen van de kerkenraad
van Sluis van 12 februari 1665 is er sprake van een partij die te Sluis de publieke kerk (lees:
Koelman?) trachtte ‘te onderdrukken en te verscheuren’. Helaas gaat Krull, aan wie ik die
gegevens heb ontleend, hier niet nader op in.17 Wel wordt duidelijk dat Theodorus van Vrijberge
in 1665 vermoedelijk lidmaat was van de Waalse gemeente van Sluis. Was hij soms even
ontevreden over de praktijken in die kerk als zijn broer Willem dit was in 1666, toen hij Labadie
zo graag naar Middelburg zag komen? Daar is dus nog nader onderzoek nodig in die richting.
Maar het bevestigt ons vermoeden dat, toen Maria van Sypesteyn in het voorjaar van 1668 naar
Sluis ging, ze zeer vroom moet zijn geweest en dat ze vervolgens ook Koelman goed moet
hebben leren kennen. Ze wordt namelijk vermeld als lidmaat die aan het 255ste ‘Avondmael’ in
de publieke kerk van Sluis heeft deelgemomen, dat werd gehouden op 7 oktober 1668.18 Ervoor
en daarna wordt ze niet vermeld. Misschien is ze naderhand terechtgekomen in het milieu van de
plaatselijke Waalse gemeente? Aannemelijk is evenwel dat zowel Maria van Sypesteyn zelf als
haar echtgenoot eind jaren zestig voorstanders waren van de Nadere Reformatie.
Al met al is er dus voorlopig weinig met zekerheid te melden over de geestesgesteldheid van
Maria van Sypesteyn in die jaren, maar toch meer dan ik had gedacht. Het vermoeden lijkt
gewettigd dat ze na de komst van Labadie naar de Republiek in 1666 deze persoon en diens
Nadere Reformatie een warmer hart was gaan toedragen dan meester Fock en diens Gloria
mundi. Ik kan me namelijk niet goed voorstellen dat Maria van Sypesteyn in dezen niet is
meegegaan met de denkwereld van haar schoonfamilie. Het lijkt me althans zaak dit voortaan in
het achterhoofd te houden bij verder onderzoek.

14

A. Eekhof. ‘Jacobus Koelman te Sluis en de “Nadere Reformatie” in Zeeland’. In: Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis 14 (1918), 205-6.
15
Meeuse 2008, 14, 18, 35.
16
Sluis lag in Noord- of Staats-Vlaanderen en dat viel als generaliteitsland onder de Staten-Generaal, niet onder
Zeeland.
17
Krull 1901, 25-26.
18
Sluis. Lidmaten 1658-1700. Bewerking: W.J. op ’t Hof. Zie nr. [40] ‘Juffrouw Maria van Sypesteyn, huysvrouw
van d'heer colonel Theodore van Vrybergen, commandeur deser stadt’.
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In memoriam Monty Beekman (25 september 1939-5 november 2008)
Door Karel Bostoen
In de nacht dat bekend werd dat Barack Obama de
verkiezingen had gewonnen, overleed E.M. (Monty)
Beekman. Deze geleerde werd bekend als degene die aan de
Engelstalige wereld het werk leerde kennen van de
botanicus Georg Everhard Rumphius (1628-1702), alias de
blinde ziener van Ambon. Voor die wereld was Rumphius
een belangrijke ontdekking, en terecht. Maar voor ons is
Beekman degene geweest die bij dezelfde Engelstalige
wereld belangstelling heeft gewekt voor het werk van
Focquenbroch, dankzij zijn The crippled heart, An
introduction to the life, times and works of Willem
Godschalck van Focquenbroch. Wat Monty Beekman in
Focquenbroch aantrok, was diens moeilijke levenslot dat hij
graag vergeleek met zijn eigen lot. The crippled heart
verscheen in 1997 (bij uitgeverij Astræa als nummer 2 in de
Paddemoesreeks) in een oplage van 300 exemplaren. Het
boek is inmiddels - op 21 exemplaren na – uitverkocht.
Volgens de uitgever komen evenwel druppelsgewijs nog
steeds aanvragen van kopers binnen. Die 300 exemplaren behoren trouwens in feite tot een
tweede oplage. Immers, de eerste oplage bleek onverkoopbaar, want de binder had daarin een
paar katernen op de verkeerde plaats ingebonden. Een honderd exemplaren ‘foute Fokken’ zijn
toen in twee dozen te Kraków ter hand gesteld aan een aldaar werkzame docent Nederlands, die
vervolgens de boeken onder belangstellende studenten, vrienden en kennissen heeft verdeeld.
Mocht ooit later blijken dat de Polen een verbazende belangstelling voor Focquenbroch aan de
dag leggen, dan weten we nu alvast hoe dit komt.
Beekman bekleedde aan de University of Massachusetts in Amherst bij het Department
of Germanic Languages and Literature de eerste Multatuli-leerstoel voor Nederlands (inmiddels
opgeheven, wat geheel te wijten is aan de bekende Nederlandse officiële schrieperigheid als het
om Nederlandstalig cultuurgoed gaat). Minder bekend is dat, toen in de jaren negentig de
Erasmus-leerstoel voor Nederlands door toedoen van Monty’s goede vriend Eric Joon in
Wrocław (Polen) werd opgericht, dit is gebeurd op basis van een uitvoerig rapport van de hand
van Monty Beekman.
Beekman was in Amsterdam geboren, maar bracht na de moeizame oorlogsjaren zijn
jeugd in Indië door. Zijn moeder leed aan godsdienstwaanzin en zijn vader was ‘gewoon’
krankzinnig. Monty’s schedel bevatte bijvoorbeeld een deuk die er door zijn vader op Banka ooit
was ingeslagen. Hij was wel een echte ‘survivor’ die via allerlei lage baantjes op een gegeven
ogenblik te Berkeley (Californië) kon studeren en daarna met behulp van een beurs in Harvard
terechtkwam. Hij had een notoir lastig karakter met als ‘saving feature’ zijn droge humor.
Monty, die aan leukemie leed, kreeg de laatste maanden elke dag een bloedtransfusie in het
ziekenhuis. Hij wilde geen begrafenis, maar stelde zijn lichaam ter beschikking van de
wetenschap. Volgend jaar op 25 september (zijn verjaardag) organiseert Yale University Press
een 'memorial service' voor hem. In 2010 zal bij deze uitgeverij zijn grote Rumphius-editie
uitkomen (de Rumphius’ Herbal) in zeven delen.
Met dank aan dr. h.c. Eric Joon te Usquert voor de info.
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Colofon
FUMUS - MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING
WILLEM GODSCHALCK VAN FOCQUENBROCH
Jaargang 6 - 2008
De stichting Focquenbroch

De stichting Willem Godschalck van Focquenbroch is opgericht op 20 december
2000. De stichting stelt zich ten doel: a) het bevorderen en ondersteunen van
onderzoek naar het leven en werk van de dichter Willem Godschalck van
Focquenbroch (1640-ca 1670) en het leven en werk van personen die in relatie
staan tot de genoemde auteur; b) het publiceren en onder de aandacht brengen
van het werk van Focquenbroch; c) het publiceren van alles dat hiermee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door: a) het stimuleren van
onderzoekers, door hen moreel en materieel te ondersteunen; b) het inrichten en
onderhouden van een (digitaal) expertisecentrum; c) het bekostigen en
subsidiëren van uitgaven van studies en tekstedities; d) het organiseren van
bijeenkomsten; e) het opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief; f) alle
verdere activiteiten binnen de wet die de doelstellingen van de stichting
ondersteunen.

Bestuur van de Stichting

Voorzitter: Karel Bostoen
Secretaris: Jan Helwig
Penningmeester: Paul Stolwijk
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland,
onder nummer 32083222.

Correspondentieadres

Kerkpad Zuidzijde 134, 3764 AV Soest.
mail@focquenbroch.nl

Focquenbroch website

www.focquenbroch.nl

Vrienden van de stichting

Als u belang stelt in de activiteiten van de stichting kunt u ‘vriend’ (donateur)
van de stichting worden. Als vriend wordt u op de hoogte gehouden van alle
activiteiten, heeft u gratis toegang tot bijeenkomsten en symposia en krijgt u
korting op toekomstige publicaties. U wordt vriend door u schriftelijk of per email aan te melden en € 10,- over te maken op Postbankrekeningnummer
5344989 ten name van Stichting Focquenbroch Soest.

Fumus

Fumus is het digitale mededelingenblad van de stichting. Het wordt kosteloos
aan alle belangstellenden verzonden en is te downloaden op
www.focquenbroch.nl/fumus/. U kunt zich abonneren door een e-mail te sturen
aan fumus@focquenbroch.nl. Fysieke exemplaren worden naar relevante
bibliotheken gezonden.
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