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Een nieuw tijdschrift
Voorwoord van de redactie

Met veel genoegen biedt de redactie van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch u
hierbij het eerste nummer van Fumus aan. Met dit tijdschrift hoopt de stichting, naast de inmiddels
al drie jaar bestaande ‘Focquenbroch-website’, nog meer geïnteresseerden in het werk van de 17de
-eeuwse dichter te bereiken. Wij willen dat doen door het publiceren van lezingen, artikelen,
nieuwsfeiten en het bespreken van de reacties van de bezoekers van de Focquenbroch website.
Dit eerste nummer van Fumus staat in het teken van het eerste Focquenbrochsymposium dat op 26
april plaatsvond in De Brakke Grond in Amsterdam. Op deze bijzonder geslaagde bijeenkomst
werden de volgende lezingen gehouden:
1.

Focquenbrochs Hollandse Vuyst-slagh door Tineke Janzen, studente Nederlandse Taal en
Cultuur te Leiden, over: Een Hollandsche vuyst-slagh op een Brabantsche koon, of
anders: Resonnantie van de Munsterschen Trommelslagh, op den Hollandschen troon;
Focquenbrochs antwoord op het Antwerpse pamflet Den Munsterschen trommel-slagh op
den Hollandschen toon. Beide pamfletten stammen uit 1665.

2.

Willem Godschalck à Focquenbourg: student theologie te Leiden en bursaal in het
Collège Wallon, door Henk Jan de Jonge, hoogleraar in de Theologie te Leiden, over de
kort geleden door Paul van Dijstelberge in het archief van de Amsterdamse
Universiteitsbibliotheek teruggevonden Disputatio Theologica de Promissis V.T., van de
Leidse hoogleraar Johannes Hoornbeek, welke op 30 maart 1661 door Focquenbroch werd
verdedigd.

3.

De rondelen van Willem van Focquenbroch en Johannes Ulaeus, van Karel Bostoen,
universitair hoofddocent Oudere Nederlandse Letterkunde te Leiden, over de literaire
genres rondeel en verdubbeld rondeel die in Focquenbrochs werk te vinden zijn.
Focquenbrochs vriend Johannes Ulaeus kan men de grootmeester noemen wat het
verdubbelde rondeel betreft. Betoogd wordt dat het verdubbbelde rondeel door
Focquenbroch vanuit de Franse literatuur in de Nederlandse letterkunde geïntroduceerd is.

4.

De zeventiende-eeuwse edities van Focquenbrochs werken, van Jan Helwig,
Focquenbroch kenner en oprichter van de Focquenbroch stichting. Een boeiende lezing
met lichtbeelden over werkelijke en vermeende zeventiende eeuwse edities van het werk
van Focquenbroch.

Het doet ons veel plezier dat wij deze lezingen in de eerste twee nummers van Fumus mogen
publiceren. In dit nummer vindt U de artikelen van Henk Jan de Jonge en Karel Bostoen.
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Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquenbroch)
Student theologie te Leiden en bursaal in het Collège Wallon (ca. 1658-1661)

Henk Jan de Jonge

Onlangs is een voor de biografie van Focquenbroch nog onbenut gebleven bron
teruggevonden.1 Het gaat om de gedrukte disputatie waarvan Focquenbroch op woensdag 30
maart 1661 te Leiden de inhoud in het openbaar tegen bezwaren van medestudenten, mogelijk
ook van hoogleraren heeft verdedigd.2 Hij was toen een student in de theologie van bijna
eenentwintig jaar oud.3 In deze bijdrage wil ik nagaan, wat genoemd document voor de
biografie van Focquenbroch oplevert: al met al heel wat. Maar ik moet beginnen met op te
merken, dat ik niet zelf de vinder van dit belangwekkende stuk ben. Het is gevonden door
Paul Dijstelberge, medewerker van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Vervolgens heeft
Karel Bostoen mij, gelegen en ongelegen, geprest dit stuk nader te bekijken, ofschoon ik echt
andere verplichtingen had. Het is aan de importunitas, de ongegeneerde vasthoudendheid, van
Bostoen te danken, dat u hier enige interessante nieuwe gegevens over Focquenbroch kunt
vernemen.
Het drukwerkje in kwestie bestaat, zoals voor
het genre disputatie toen veelal gebruikelijk
was, uit twaalf bedrukte bladzijden in quarto,
dus anderhalf vel druks. In het dozijn pagina’s
zijn de titelpagina en de ommezijde van de
titelpagina meegeteld. De student, in dit geval
Focquenbroch, moest de inhoud van dit
geschrift in een publiek debat verdedigen. Dit
debat had plaats in wat nu het Groot
Auditorium van de Leidse academie is, toen
het auditorium theologicum genaamd. Het
werd gevoerd in het Latijn, en duurde twee
uur, ’s morgens van 9 tot 11 uur. De bedoeling
van de exercitie was niet alleen dat de
respondens of defendens, de student dus, zich
met de in de disputatie aan de orde gestelde
stof goed vertrouwd zou maken, maar vooral
ook, dat de respondens en de studentopponenten zich bekwaamden in het voeren
van een wetenschappelijk debat. De disputatie
1

Voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van deze bijdrage dank ik Jan Helwig en Karel Bostoen. Ik heb
van hun suggesties dankbaar gebruik gemaakt.
2
Hier volgt de volledige titel: [Johannes Hoornbeek], Disputatio theologica de promissis V[eteris] T[estamenti].
Pars septima. Quam favente Deo Opt[imo] Max[imo] sub praesidio clarissimi, doctissimique viri D[omini]
Johannis Hoornbeek, S[anctissimae] theologiae doct[oris] ejusdemque facultatis in illustri acad[emia] Lugd
[uno] Batava professoris celeberrimi, atque ecclesiae ibidem pastoris vigilantissimi, publice ventilandum
proponit Guill[elmus] Godscalcus à Focquenbourg, ad diem 30 Martii, loco horisque solitis. Sumptibus
Academiae. Lugduni Batavorum, apud Johannem Elsevirium, academi[ae] typograph[um]. M D C LXI. Een
exemplaar is in de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
3
Ik ga hierbij uit van de datum van Focquenbrochs doop, 26 april 1640, zoals die gegeven wordt door J. Helwig
in de inleiding bij zijn editie van Focquenbrochs Afrikaense Thalia, Deventer: Sub Rosa, [1986], p. l.
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exercitii gratia had tot doel studenten te trainen in de welsprekendheid en slagvaardigheid in
een openbaar twistgesprek. Dit enerzijds met het oog op de latere beroepspraktijk van de
academicus, van welke faculteit ook (argumenteren in het openbaar moest in de maatschappij
tenslotte elke academicus); anderzijds als oefening voor de disputatio pro gradu, het
wetenschappelijk debat voorafgaand aan de promotie tot het licentiaat of doctoraat.
Focquenbroch als stipendiaat van het Fonds Rombouts
Zo dadelijk zal ik nader op het verschijnsel van de oefendisputatie, het begeleidende
drukwerk, en de inhoud van het onderhavige stuk ingaan. Nu wil ik eerst de interessante
informatie meedelen die valt af te leiden uit de opdracht of dedicatie die Focquenbroch op de
ommezijde van de titel heeft opgenomen. De structuur en compositie van de gedrukte
disputatie waren aan strenge, zij het ongeschreven, regels gebonden. Tot die regels behoorde
dat de ommezijde van de titel, zeg
maar pagina 2, gebruikt werd voor
een uitvoerige dedicatie. Ook de
inrichting van deze dedicatie was
weer tamelijk strikt gereglementeerd.
Hier moesten weldoeners, patronen,
leraren, verwanten en dergelijke in
een bepaalde volgorde en met de
juiste titulatuur worden geëerd. Zeer
onthullend is nu, dat Focquenbroch
zijn dedicatie begint met de
vermelding van de drie heren Karel
van Peenen, Anton Gommers en
Balthasar Sweerts, die hij aanduidt
als “getrouwe uitvoerders van de
laatste wilsbeschikking van wijlen de
heer Johannes Rombouts, mijn
oudoom.”4 Focquenbroch duidt de
genoemde executeurs-testamentair
bovendien aan als “mijn mecenaten
en verwanten” (moecenates et
cognati mei). Uit deze gegevens
wordt duidelijk, dat Focquenbroch te
Leiden studeerde als bursaal van het
Fonds Hans Rombouts. En daaruit
zijn weer andere interessante
gegevens af te leiden voor de
biografie van Focquenbroch, en zelfs
over de plaats waar hij toenmaals in
pagina 1 verso
Leiden woonde.

4

Focquenbroch gebruikt hier de term “avunculus major”, die in Suetonius slaat op de broer van een grootmoeder,
in klassiek juridisch Latijn op de broer van een overgrootmoeder. Focquenbroch bezigt de term hier in de
klassiek-juridische betekenis. Zijn overgrootmoeder Maria Rombouts (die met Hans Sweers trouwde) was de zus
van Hans Rombouts. Jan Helwig, aan wie ik de informatie over Maria Rombouts dank, deelde mij tevens mee,
dat niet alleen de familierelatie van Focquenbroch met de Sweersen, maar ook die met de familie Gommers
duidelijk is; nog niet die met de Van Peenens).
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Hans Rombouts (Antwerpen 1562 – Amsterdam 1624) was bij zijn leven een rijke
Amsterdamse koopman.5 Zijn testament bevat de volgende bepaling:
“Item maecke Ick tot onderhout van ses arme studenten de somme van dertich dusent gulden,
deselve te beleggen in goede vaste renten; indien eenighe van mijn maegschap oft bloede tot
de studie van teologie bequaem ghevonden worden, soo sullen dezelve gheprefereert worden
voor vremde, die de dienaers des goddelycken woorts daertoe sullen bequaen vinden om
opgetrocken te worden in dese onse ghereformeerde religie ….”
Met zekerheid kan worden geconstateerd, dat Focquenbroch te Leiden heeft gestudeerd als
stipendiaat van het Fonds Rombouts. Dat betekent, dat hij op het moment waarop hij ging
studeren niet de steun van rijke ouders had. Het fonds was immers bestemd voor “arme
studenten”.6 Het betekent voorts, dat Focquenbroch wellicht niet theologie is gaan studeren
omdat dit vak zijn voorliefde had, maar omdat hij alleen voor de studie theologie makkelijk
een beurs van het Fonds Rombouts kon krijgen. Het betekent verder, dat Focquenbroch een
verwant was van Rombouts, omdat enerzijds de voorkeur van het fonds naar verwanten van
Rombouts uitging, anderzijds Focquenbroch de drie beheerders van het fonds expliciet
aanduidt als “verwanten” (cognati) van hem.
Focquenbroch als intern student in het Collège Wallon
Hoe dit alles ook zij, het interessante is, dat we nu ook met zekerheid kunnen vaststellen, waar
Focquenbroch in Leiden als student heeft gewoond, en in welke omstandigheden. Immers,
uiterlijk sinds 1628 woonden de bursalen van Rombouts, althans voor zover ze te Leiden
studeerden, in het Collège Wallon. Deze instelling was gevestigd aan de Groenhazengracht en
de Doelengracht, in een aantal huizen die gesitueerd waren op en rondom het pand dat thans
bij Leidenaren bekend staat als dat van de Friese bakker.7
Wat was dit Collège Wallon? Dit was de
instelling waarin de Waalse kerken in de
noordelijke Nederlanden, het Franstalige deel
dus van de gereformeerde kerk hier te lande,
gedurende het grootste deel van de zeventiende
eeuw, van 1606-1699, de opleiding van hun
Franstalige predikanten hadden ondergebracht.
De studenten woonden er intern. Ze kregen les
van de regent van het college. De regent droeg
de zorg voor hun academische vorming en
stippelde voor elk van hen het opleidingstraject
uit. De regent kon onder meer bepalen aan
Naar litho gepubliceerd in M. Sluis: “De
welke colleges en dispuutoefeningen de
Bibliothèque Wallonne en de Waalse kerken in
studenten in de universiteit moesten deelnemen,
Nederland.” In: Genealogie 9 (2003), p.39.
naast het onderwijsprogramma dat gegeven
werd binnen het college zelf.
5

Zie over Rombouts, het Fonds Rombouts en de relaties ervan met het Collège Wallon te Leiden, G.H.M.
Posthumus Meyjes, Geschiedenis van het Waalse College te Leiden, 1606-1699, Leiden 1975, pp. 64-67, 104117 en elders, zie register onder Rombouts en Romboutsianen.
6
Over de vermogenspositie van Focquenbrochs ouders deelde Jan Helwig mij het volgende mee. Aanvankelijk
waren zijn ouders zeker welgesteld. Paulus van Focquenbroch, Willems vader, zat in de handel en van hem zijn
enkele transacties in onroerend goed bekend. Hij kocht in 1644 een voornaam huis aan de Anthonisbreestraat
voor 9800 gulden, waarin hij kantoor hield en met zijn gezin woonde. Hij moet echter een flinke financiële
tegenslag hebben gehad, want in 1649 werd door de Desolateboedel Kamer inventaris bij Focquenbroch sr.
opgemaakt. In 1650 wordt het huis dan ook weer verkocht. Willem Focquenbroch had dus de pech dat toen hij
ging studeren zijn aanvankelijk welgestelde ouders verarmd waren.
7
Voor de precieze ligging van het Collège Wallon, zie de plattegrond bij Posthumus Meyjes, Waalse College, p.
209.
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Dat Focquenbroch inderdaad intern was in het Collège Wallon, wordt bevestigd door een
andere passage in de reeds genoemde dedicatie. Op de plaats waar in andere gevallen
gewoonlijk de hoogleraren van de faculteit waarin de respondens studeerde, worden vermeld
en geëerd, vermeldt Focquenbroch (naast de hoogleraar die de zitting presideerde) alleen nog
Daniel Massis. Dit was de regent van het Collège Wallon. Focquenbroch duidt hem aan als:
“de heer Daniel Massis, voorheen waakzaam predikant, doctor in de heilige theologie,
hooggeacht regent van het Collège Wallon, mijn hooggeschatte leermeester” (Domino Danieli
Massisio, pastori quondam vigilantissimo, sanctissimae theologiae doctori et Collegii GalloBelgici regenti dignissimo, praeceptori meo venerando). Daniel Massis was regent van het
Collège Wallon van 1643 tot 1668. Uit bronnen van de Waalse Kerken weten we, dat de
regent Massis zich zes jaar later, in 1667, grote zorgen maakte over het bericht, dat het Fonds
Rombouts zijn bursalen uit het Collège Wallon zou terugtrekken. Reden waarom de Waalse
synode besloot met de bestuurders van het fonds in overleg te treden om hen tot andere
gedachten te bewegen. De bestuurders van het Fonds Rombouts blijken dan, in 1667, precies
de heren Van Peenen, Gommers en Sweerts te zijn:8 dezelfde drie personen aan wie
Focquenbroch zijn disputatie had opgedragen.
Ook verder blijken alle gegevens verrassend mooi in elkaar te passen. De disputatie die
Focquenbroch verdedigde was er een van een serie van zeven. Ze werden verdedigd van
januari tot maart 1661, met onregelmatige tussenpozen. Focquenbroch trad als laatste, dus als
zevende op. Het laat zich vermoeden, dat Focquenbroch zich (zoals sommige studenten dat
doen) slechts met aarzeling of tegenzin, en bepaald niet als haantje de voorste, voor de
vervulling van deze verplichting heeft aangemeld.9 Maar treffend is, dat ook de vijfde
repondens, een zekere Isaac Severinus, bursaal van het Fonds Rombouts was, en commensaal
in het Collège Wallon. Dat blijkt uit het feit, dat ook hij zijn disputatie opdroeg aan de heren
mecenaten van het Fonds Rombouts10 en aan Massis, regent van het Collège Wallon.
Bovendien treffen we als zesde respondens de student Thomas Boot aan. Deze kennen we als
“eigen” student van het Collège Wallon, dat wil zeggen, als bursaal van de Waalse kerken.11
Hij droeg zijn disputatie eveneens op aan de regent Massis, maar niet aan mecenaten van het
Fonds Rombouts, want hij was geen bursaal van dit fonds en had dus niets met die mecenaten
te maken. Overigens is de disputatie van Boot, in tegenstelling tot die van Focquenbroch, in
de recente literatuur bekend.12
Het aardige is dus dat de laatste drie respondenten van dit dispuutcollege alle drie
commensalen in het Collège Wallon waren, dus elkaars huisgenoten. De huiselijke band,
bewaakt door Massis, schijnt hen bijeen gehouden te hebben en hen geïnspireerd te hebben
gezamenlijk pas de drie laatste beurten van het dispuutcollege voor hun rekening te nemen,
waarbij Focquenbroch erin slaagde de allerlaatste beurt te krijgen.
Van Focquenbrochs medestudent Boot weten we met zekerheid dat toen hij als respondens in
de serie optrad, op 26 maart 1661, hij in het tweede semester van zijn vierde studiejaar was; in
september daaropvolgend voltooide hij zijn studie.13 Wellicht mogen we naar analogie hiervan
8

Posthumus Meyjes, Waalse College, p. 116.
De eerste respondens in de serie, de Hongaar Michael Rima Szombathi, nam zowel de eerste als de derde
disputatie voor zijn rekening: kennelijk het ijverigste jongetje uit de klas, het tegendeel van Focquenbroch.
10
Severinus noemt de eerste mecenaat Cornelius Poenius, terwijl Focquenbroch hem Carolus Poenius noemt.
Wie van de twee zich vergist, ben ik niet nagegaan.
11
Voor een brief van Thomas Boot aan de Waalse synode, van 4 september 1661, zie Posthumus Meyjes, Waalse
College, p. 186. In deze brief meldt Boot zich aan voor het preparatoir examen. Door dit examen met goed
gevolg af te leggen werd de kandidaat beroepbaar voor het predikambt. Daarna moest hij het peremptoir examen
doen dat toegang gaf tot een bepaalde standplaats. In de brief vraagt Boot om subsidie voor een studiereis naar
Frankrijk.
12
Posthumus Meyjes, Waalse College, p. 194. Sinds 1998 bevinden het centraal archief en de gedrukte
bibliotheek van de Waalse kerken, die tezamen de Bibliothèque wallonne vormen, in de Universiteitsbibliotheek
Leiden.
13
Zie de brief vermeld in noot 11: “ … par vostre bonté j’auray joui quatre ans aux despens des Eglises .…”
9
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aannemen, dat ook Focquenbroch zijn disputatie verdedigde in zijn vierde jaar, of misschien
in zijn derde, want Boot was ten tijde van zijn disputatie al 22 of 23 jaar, terwijl
Focquenbroch pas 20, bijna 21 jaar oud was. Van een theologisch examen van Focquenbroch
is verder niets bekend. Hij promoveerde, zoals bekend, in 1662 te Utrecht in de medicijnen.
Over het dagelijks leven in het Collège Wallon zijn we uitstekend ingelicht, dankzij het feit
dat de “Reigles et loix du Collège des Eglises Wallonnes, establi à Leyden” bewaard zijn
gebleven.14 De studenten stonden onder toezicht van de regent. Die hield van hun beurs het
geld voor kost en inwoning in en gaf hun, zover daarvan nog iets restte, maandelijks een
zakgeld, doch “selon sa discrétion”. De regent moest zijn inwonende studenten twee maal per
week oefenen in de compositie van geschreven teksten, voordracht, de verdediging van
stellingen en het disputeren, dit alles op het terrein van de theologie. De studenten moesten
nauwgezet de kerkdiensten bijwonen in de Waalse kerk van Leiden, tweemaal op zondag en
nog een keer op donderdag. Buiten de maaltijden was gebruik van wijn en sterke drank niet
toegestaan. Oneerbiedige of onwelvoeglijke taal, ruzie, schelden, dronkenschap, schransen en
liegen waren verboden. Deelneming aan het gemeenschappelijk gebed van het huis om 6 uur
’s morgens en 9 uur ’s avonds was voor alle studenten verplicht. De regent moest de studenten
oefenen in de catechismus en de Confesssion de foy, de Nederlandse geloofsbelijdenis,
oorspronkelijk in het Frans opgesteld door de Waalse predikant Guy de Bres, en herzien door
de Synode van Dordrecht. De twee voertalen in het Collège Wallon waren Latijn en Frans.
Focquenbroch zal beide talen goed gesproken hebben, vooral Frans.15 Na 10 uur ’s avonds
mocht er niet meer gestudeerd worden, maar ’s morgens mochten studenten bij kaarslicht
beginnen zo vroeg ze wilden. Zonder toestemming van de regent mocht geen student zich ’s
avonds na 10 uur buiten het college ophouden. Logés werden niet toegelaten, tenzij met
toestemming van de regent. Geen der studenten mocht gedurende zijn verblijf in het college
een amoureuze verhouding aangaan, zich aan losbandigheid overgeven of een huwelijk
sluiten: “il ne sera permis à aucun de nos escoliers de faire l’amour ni de s’adonner à lascivité,
ni de contracter aucun mariage durant son seiour au College.” Ook het dragen van wapens was
verboden, zowel overdag als ’s nachts, behalve op reis. Verder waren verboden: schermen, en
kansspelen zoals kaartspelen en dobbelen. Bovendien was op de studentenkamers van het
college drinken en roken verboden.16 Het aantal studenten in het Collège Wallon zal in
Focquenbrochs dagen gewoonlijk rond de twintig zijn geweest, voor de overgrote
meerderheid theologen.17
Disputaties ter oefening
Nu iets over de disputatio exercitii gratia, de disputatie om wille van de oefening. Dit was één
van de twee voornaamste onderwijsvormen van het academisch onderwijs in de zeventiende
eeuw. De andere onderwijsvorm was de lectio, het hoorcollege. In de lectio zette de
hoogleraar zijn opvattingen over een onderwerp of een brontekst uiteen. Zo gaf de hoogleraar
Hoornbeek, bij wie Focquenbroch disputeerde, in dezelfde periode lectiones of hoorcolleges
waarin hij “moeilijke passages uit het Oude Testament verklaarde”.18 Naast zulke
hoorcolleges echter werden de meeste hoogleraren geacht de studenten te trainen in het
publiekelijk debatteren over onderwerpen uit hun vak, uiteraard in het Latijn. Dit gold in elk
geval voor de hoogleraren in de theologie, de rechten en de geneeskunde, en, binnen de
faculteit der artes, voor de hoogleraren in de filosofie. Voor de beoogde training in het
14

Posthumus Meyjes, Waalse College, pp. 165-169.
Later zou Focquenbroch een groot aantal gedichten in het Frans schrijven en andere naar Franse voorbeelden in
het Nederlands bewerken.
16
Posthumus Meyjes, Waalse College, p. 107.
17
Posthumus Meyjes, Waalse College, p. 106.
18
P.C.Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit, III, ’s-Gravenhage 1918, p. *141:
Hoornbeek “loca Veteris Testamenti selecta et difficiliora explicat”, op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag van 2 tot 3 uur n.m.
15
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openbaar debat diende de disputatio exercitii gratia. Deze oefendisputatie dient te worden
onderscheiden van de disputatio pro gradu, het debat waaraan een student moesten deelnemen
om een academische graad te verkrijgen.19 Hier zal nu verder uitsluitend sprake zijn van de
oefendisputatie.
Het woord disputatie wordt gebruikt, niet alleen voor het debat, de mondelinge
gedachtewisseling tussen opponenten en repondens (of defendens), maar ook voor de gedrukte
tekst die, onderverdeeld in stellingen, de inzet van de gedachtewisseling vormde. De
hoogleraar vormde uit een groep studenten, in ons geval zes, een collegium, dat gedurende een
aantal weken of maanden op min of meer geregelde tijden samenkwam. Elk van de studenten
moest bij toerbeurt in zo’n samenkomst een aantal stellingen, samen een disputatie vormend,
verdedigen tegen de oppositie van medestudenten, soms ook van andere hoogleraren of nog
andere belangstellenden. De tekst van de disputatie werd, althans in het geval van de serie
waarin Focquenbroch optrad, door de verantwoordelijke hoogleraar geschreven.20 De teksten
van een complete serie disputaties konden tezamen een samenhangend betoog vormen, dat
zich van de eerste tot de laatste disputatie als een coherente verhandeling liet lezen, en dat
alleen ten behoeve van de oefensessies van de studenten was onderverdeeld in disputaties en
stellingen. Dit geldt ook voor de serie waarvan Focquenbrochs disputatie deel uitmaakt. Soms
gaf de hoogleraar een complete serie disputaties uit als een eigen wetenschappelijke
monografie; hiertoe kon hij de teksten laten herdrukken, maar soms gebruikte hij ook de
oorspronkelijke theses en liet die bundelen in een convoluut. In het onderhavige geval ging
het nog weer anders, zoals we later zullen zien.
Omdat de respondens, de opponenten en de verantwoordelijke hoogleraar die als voorzitter
van de disputatie fungeerde, alsmede alle andere belangstellenden, moesten kunnen
beschikken over de tekst waarover gedebatteerd zou worden, werd deze tekst tevoren gedrukt
en verspreid. Het drukken gebeurde doorgaans door de universiteitsdrukker, en in het geval
van theologische disputaties op kosten van de universiteit. In feite vervulde de
universiteitsdrukker hiermee de functie die nu door een repro-afdeling of kopieermachine
wordt vervuld; thans zouden zulke theses even snel gefotokopieerd worden. De oplage van de
theses zal tenminste 100 tot 150, misschien zelfs 200 exemplaren hebben bedragen.21 De
student moest ze een week voor de zitting rondbrengen bij de opponenten, de hoogleraren en
andere geïnteresseerden. Vier exemplaren op beter papier gedrukt gingen naar curatoren van
de universiteit. De disputaties werden ad valvas aan de academie aangeplakt, zodat iedereen
er kennis van kon nemen.
De respondens moest zelf voor voldoende opponenten bij de openbare sessie zorgen. Die
zocht hij natuurlijk allereerst onder de groep studenten die het betreffende dispuutcollege
vormden: die waren meer dan de meeste anderen vertrouwd met het onderwerp, de bronnen en
de argumenten. Maar ook hoogleraren, afgestudeerden en personen uit andere faculteiten
19

Een derde vorm van disputatie was de disputatio privata, de oefendisputatie die niet voor publiek toegankelijk
was (bijvoorbeeld omdat de studenten nog te onbedreven waren) en bij de hoogleraar thuis of in een kleinere zaal
van de academie zonder publiek plaats had.
20
Dit wordt verderop in deze bijdrage aangetoond.
21
Voor dit aantal, en in het algemeen over de disputaties te Leiden, M.J.A.M. Ahsmann, Collegia en colleges.
Juridisch onderwijs aan de Leidse universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren, Groningen 1990, pp.
274-323, speciaal p. 280, 301 (150 exx.) en 303 (200 exx.). Ahsmann spreekt over juridische disputaties uit een
iets vroegere periode, maar de verschillen met het disputeren bij theologen in 1661 zullen niet groot geweest zijn.
Haar Collegia en colleges is ook in Duitse vertaling verschenen: Margreet J.A.M. Ahsmann, Collegium und
Kolleg. Der juristische Unterricht an der Universität Leiden 1575-1630 unter besonderer Berücksichtigung der
Disputationen (Ius commune. Veröffentlichungen des Max-Plack-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte.
Sonderhefte. Studien zur Europäische Rechtsgeschichte 138), Frankfurt am Main 2000. Verwijzingen hierna zijn
naar de Nederlandstalige editie. – In 1653 klaagde de universiteitsdrukker bij curatoren en burgemeesters, dat
studenten grote aantallen exemplaren van gedrukte disputaties onbenut lieten en niet uitdeelden. De drukker
vraagt toestemming voortaan 50 exemplaren van elke oplage te mogen achterhouden om die zelf te kunnen
distribueren. Molhuysen, Bronnen III, p. 80.
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konden, voor zover de tijd het toeliet, als opponenten optreden. De zitting duurde gemiddeld
twee uur, waarbij drie tot zes opponenten aan de beurt kwamen.22 De zitting was openbaar, en
trok doorgaans veel publiek – 25 belangstellenden gold als weinig, doorgaans zullen er eerder
50 tot 100 geweest zijn. Dezen hielden zich lang niet altijd rustig: ze betuigden dikwijls op
luidruchtige, soms zelfs op gewelddadige manieren hun bijval of afkeuring.
De disputatie stond onder leiding van de hoogleraar van het dispuutcollege. Deze nam plaats
op de hoogste verdieping van het spreekgestoelte, de respondens op de lagere verdieping. Met
enkele vaste formules opende de respondens de discussie en nodigde hij de opponenten tot het
formuleren van hun tegenwerpingen uit. Het steekspel kon beginnen. Van tijd tot tijd zal de
hoogleraar, die als praeses fungeerde, in de discussie hebben ingegrepen, vooral wanneer de
respondens zich niet goed wist te redden: uiteindelijk moest die de ideeën van de hoogleraarpraeses verdedigen. Na twee uur maakte de hoogleraar-praeses een einde aan de zitting.
Gedisputeerd werd er op de twee collegevrije dagen van de week, dat wil zeggen op woensdag
en zaterdag.23 Theologische oefendisputaties werden geacht als regel eens in de veertien dagen
plaats te hebben;24 voor de theologen was als vaste tijd voor disputaties gereserveerd de
woensdagmorgen van 9 tot 11 uur.25 Theologische disputaties, ook die van Focquenbroch,
hadden plaats in het auditorium theologicum, thans het Groot Auditorium.
Iets vreemds doet zich voor in het ritme waarin de disputaties van de serie waarin
Focquenbroch optrad plaats hadden. Het gaat in dit geval om een reeks van zeven disputaties.
Die vonden plaats in de periode van 22 januari tot 30 maart 1661, dus in een tijdspanne van
ruim negen weken. Maar de tussenpozen waren in dit geval zeer onregelmatig: meestal
bedroegen ze een week, maar de tussentijden variëren in lengte van vier dagen tot vier
weken.26 Verder werden de eerste zes zittingen steeds op zaterdagmorgen gehouden, en alleen
de laatste, die van Focquenbroch, op een woensdagmorgen. Voor de onregelmatigheid in het
rooster van deze disputaties en voor de programmering op zaterdag in plaats van op
woensdag, heb ik geen verklaring. Waarschijnlijk was het Groot Auditorium op de
woensdagen al in gebruik voor andere disputaties, mogelijk onder Hoornbeeks oudere
collega’s van de theologische faculteit; disputeren was bij studenten zeer in trek en vond
veelvuldig plaats.
Hoornbeek en de Leidse theologische faculteit
Focquenbroch disputeerde onder het voorzitterschap van de hoogleraar Johannes Hoornbeek
(1617-1666). Deze was zeven jaar tevoren, in 1654, van de Utrechtse theologische faculteit,
waar hij een adept van Voetius was, naar Leiden overgekomen.27 Hier werd hij de jongste in
leeftijd en anciënniteit van de drie hoogleraren die de theologische faculteit toen telde, naast
Abraham Heidanus en Johannes Coccejus. Welbewust hadden curatoren de geleerde, maar
22

Ahsmann, Collegia, p. 285.
Ahsmann, Collegia, p. 308.
24
Ahsmann, Collegia, p. 310.
25
Molhuysen, Bronnen I, p. 132: een regeling van de senaat uit 1601. Of er in 1661 een recentere regeling van
kracht was, weet ik niet: ik ken zo’n recentere regeling niet.
26
De data van de disputaties in kwestie zijn: 22 januari, 29 (? dag niet ingevuld) januari, 26 februari, 5 maart, 12
maart, 26 maart, en 30 maart. De tussenpozen zijn resp. een week, vier weken, een week, een week, een week, en
vier dagen.
27
Zie over Hoornbeek J.W. Hofmeyer, Johannes Hoornbeek as polemikus, Kampen 1975; over zijn strijd tegen
het socinianisme, pp. 130-135. Op pp. 228-230 geeft Hofmeyer een lijst van disputaties verdedigd onder
Hoornbeek, maar de zeven disputaties De promissis Veteris Testamenti uit 1661, alle bewaard in de U.B.
Amsterdam, ontbreken hier. Voorts G.P. van Itterzon, art. “Hoornbeek, Johannes”, in D. Nauta, A. de Groot et
alii (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, 2, Kampen 1983, pp.
259-261; A. Eekhof, De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw, Utrecht 1921, pp. 54-55 en elders; zie
het register onder Hoornbeek. Hoornbeeks portret hangt in de senaatskamer van de Leidse academie. Zie R.E.O.
Ekkart, Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden, Leiden 1973, no. 93 (een
kopie naar Frans Hals).
23
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behoudende Hoornbeek, man van de nadere reformatie, benoemd als tegenwicht tegen de licht
innoverende Heidanus en Coccejus. Overigens was Hoornbeek ook een zeer competent
kerkhistoricus en linguist; men zei dat hij dertien talen kende.
Tussen Heidanus en Coccejus enerzijds en
Hoornbeek anderzijds ontstonden na enige
jaren
onvermijdelijk
diepgaande
meningsverschillen over diverse kwesties op
hun vakgebied. Heidanus sympathiseerde met
Descartes, wiens invloed in Leidse
academische kring in die tijd groeide en voor
heftige controversen zorgde.28 Het sceptisch
uitgangspunt en de rationalistische aard van
Descartes’ godsdienstwijsgerige speculaties
waren een gruwel in de ogen van de nog
Aristotelisch denkende Hoornbeek.29 Die
hield vast aan de klassieke gereformeerde
theologie van de Dordtse synode, en voelde
zich gedrongen die met kracht tegen
nieuwigheden te verdedigen.30 Coccejus
beschreef de verhouding tussen God en mens
niet meer als iets statisch, maar als een
geschiedenis, een ontwikkeling. Deze verliep
in drie fasen. God zou met Adam het verbond
der werken, met Mozes het verbond van de
genade, en in Christus het nieuwe verbond Portret van Johannes Hoornbeek door Frans Hals,
1645. Museum van Schone Kunsten, Brussel.
hebben gesloten. Met deze zogenaamde
verbonds- of foederaal theologie maakte
Coccejus een eind aan de dominantie van het thema predestinatie in de gereformeerde
theologie. Hoornbeek daarentegen wilde van ontwikkeling in de relatie tussen God en mens
niet weten, en wilde die relatie blijven zien als van eeuwig door Gods besluiten gereguleerd.
Een van de gevolgen was een jarenlange (1657-1659), zeer hoog oplopende twist tussen de
Leidse theologische hoogleraren over de vraag of de zondagsviering slechts berustte op een
ceremonieel, dus niet meer bindend voorschrift uit het genadeverbond (zo Coccejus en
Heidanus) of op een eeuwig geldig, onaantastbaar gebod, omdat de zevende dag al voor de
zondeval was ingesteld (zo Hoornbeek, gesteund door de Leidse filosoof Bornius). Om de
heftig gevoerde en wijd om zich heen grijpende twist te smoren legden de Staten van Holland
de Leidse professoren in 1659 over het onderwerp een spreekverbod op.
Niet alleen in deze kwestie, ook in het algemeen was Hoornbeek een echte controverstheoloog. Hij bestreed naast mystici, cartesianen en arminianen vooral de socinianen. Het
socinianisme beschouwde hij als de gevaarlijkste bedreiging voor de toenmalige kerk.31 Van
28

Descartes woonde in of bij Leiden in 1630-1631, 1636-1637 en van 1640 tot 1643; zie G. Rodis-Lewis, René
Descartes. Discours de la méthode (Collection Flammarion), Parijs 1966, pp. 10-11. T. Verbeek & E.-J. Bos,
Descartes en Leiden. Vrienden en vijanden, bewonderaars en bestrijders, Leiden 2003, pp. 34-36.
29
Voor de crisis die het cartesianisme te Leiden teweeg bracht van 1647 tot 1677, zie Verbeek en Bos, Descartes
en Leiden, pp. 24-30.
30
Voor een hoog oplopende ruzie van Hoornbeek met Coccejus en Heidanus over cartesiaanse invloed in de
faculteit, zie het relaas over de promotie van Theodorus Callerus (1659) bij W. Otterspeer, Groepsportret met
dame. 1, Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit 1575-1672, Amsterdam 2000, pp. 384-386.
31
Het socinianisme was een sterk rationalistische stroming in het protestantisme die eind zestiende eeuw vanuit
Polen in de Nederlanden doordrong en hier in de zeventiende eeuw veel weerklank vond, o.m. bij doopsgezinden
en remonstranten. Aanhangers van deze richting loochenden de drieëenheid, de goddelijke natuur van Christus,
de voldoening bewerkt door Christus’ dood, de predestinatie, de opstanding der doden, en nog veel meer. Het
socinianisme moet echter niet slechts als een protestbeweging, maar vooral als een stroming die streefde naar
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1650 tot 1664 publiceerde Hoornbeek in drie delen zijn op uitgebreide studie berustende
Socinianismus confutatus, “Het socinianisme weerlegd”. In 1662 kwam het tweede deel van
de pers. Hoornbeek bood een of meer exemplaren aan aan de curatoren van de Leidse
universiteit en kreeg daarvoor een verering van 60 gulden,32 een toenmalige vorm van subsidie
voor wetenschappelijk onderzoek. Ten tijde van de disputatie van Focquenbroch was
Hoornbeek ongetwijfeld bezig aan zijn strijdschrift tegen het socinianisme. De antisocininiaanse strekking van de serie De promissis Veteris Testamenti, de serie waarin
Focquenbroch optrad, correspondeerde volledig met de strekking van het werk Socinianismus
confutatus dat Hoornbeek toen onder handen had.
Focquenbroch disputeerde dus onder de traditioneelst ingestelde hoogleraar van de
theologische faculteit. Maar de keuze voor Hoornbeek was hoogstwaarschijnlijk niet die van
Focquenbroch zelf. Voor die keuze was Daniel Massis, de regent van het Collège Wallon
verantwoordelijk. Die bepaalde immers welk onderwijs de aan hem toevertrouwde studenten
in de universiteit moesten volgen.
De disputatie van Focquenbroch
De disputatie van Focquenbroch is de zevende en laatste in de serie. De reeks als geheel was
naar inhoud zo coherent, dat Hoornbeek dit geheel aanduidt als Disputatio theologica de
promissionibus Veteris Testamenti, en de zeven afleveringen respectievelijk als pars prima,
pars secunda, etcetera, tot en met de pars septima die verdedigd moest worden door
Focquenbroch. De promissis Veteris Testamenti betekent “Over de beloften in het Oude
Testament.” Bedoeld zijn beloften door God aan personen in het Oude Testament gegeven,
waardoor die personen de voorkennis hadden dat te zijner tijd God zijn heil voor mensen zou
realiseren door het optreden en de dood van Christus.33
De zevendelige serie als geheel had tot doel de volgende opvatting te verdedigen: uit bepaalde
woorden van Jezus in het Nieuwe Testament blijkt, dat ook volgens Jezus het Oude Testament
beloften bevat van het eeuwig heil dat later door Jezus zou worden bewerkt. Ook volgens
Jezus spreekt het Oude Testament duidelijk over de redding die door Christus voor mensen
zou worden bewerkstelligd. Anders gezegd: dat het Oude Testament duidelijke beloften bevat
volgens welke in de toekomst God zijn heil voor mensen zou realiseren door het werk van
Christus, is reeds door Christus zelf geleerd.
De reden waarom Hoornbeek deze traditionele theologische opvatting met zoveel klem
wenste te handhaven, was dat ze bestreden werd door Faustus Socinus (1534-1604) en
verscheidenen socinianen, onder wie Valentinus Smalcius (1572-1624). Passages in de
evangeliën waarin Jezus zegt dat het Oude Testament over hem en zijn exclusieve functie als
brenger van Gods heil spreekt, interpreteerden de socinianen zo, als zou Jezus niet bedoeld
hebben, dat het Oude Testament over hem als toekomstige redder gesproken had.
De disputatie van Focquenbroch richt zich in het bijzonder tegen Smalcius’ uitleg van Joh.
8:56. In dit vers zegt Jezus: “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien, en
ernstige, redelijke en zedelijke geloofsbeleving worden beschouwd. Ondanks de strenge maatregelen waarmee de
Staten-Generaal en de Staten van Holland het socinianisme herhaaldelijk trachtten te weren, werden er in de
zeventiende eeuw telkens weer sociniaanse boeken in de Nederlanden gedrukt en verspreid; kennelijk vonden die
heel wat aftrek. De Leidse theologische faculteit, inclusief Heidanus en Coccejus, heeft in de zeventiende eeuw
het socinianisme op diverse manieren krachtig bestreden. De strijd van Hoornbeek tegen het socinianisme gold
dus een zijns inziens actueel en serieus gevaar, te meer omdat in zijn ogen het recentere remonstrantisme, sinds
Episcopius, de invloed van het het socinianisme vertoonde. Zie J.C. van Slee, De geschiedenis van het
socinianisme in de Nederlanden, Haarlem 1914, en Eekhof, Theologische faculteit, pp. 62*-66* en het register
onder Socinianisme.
32
Molhuysen, Bronnen III, p. 177.
33
De adequate voorkennis over het heil dat met Christus zou worden gebracht, dankten oudtestamentische
personen aan “beloften” door God “aan de vaderen gedaan”, Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 18. Vergelijk
art. 17 over “de belofte” van God aan Abraham om later zijn zoon (Jezus) te geven.
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hij heeft die gezien, en hij heeft zich verblijd.” Smalcius interpreteerde dit vers als zou het
betekenen: “Uw vader Abraham zou zich hebben verheugd, of hebben verlangd, mijn dag te
zien, en indien hij hem gezien had, zou hij zich hebben verblijd.”34 In de disputatie van
Focquenbroch wordt nu het volgende verdedigd. Blijkens Jezus’ woorden in Johannes 8:56
was Jezus wel degelijk van mening dat reeds Abraham duidelijk geweten heeft, dat ooit Jezus
als definitieve bewerker van Gods heil voor mensen zou optreden. Met andere woorden,
volgens Jezus wist reeds de aartsvader Abraham dat Jezus te zijner tijd het eeuwig heil voor
mensen zou bewerken. Dit betoog was een illustratie van de algemene stelling, dat ook
volgens Jezus oudtestamentische personen geweten hebben dat het heil van God voor mensen
eens door Jezus zou worden bewerkstelligd. En de personen die dit correct geweten en
geloofd hebben, zijn net zo gered als christenen die in Jezus hebben geloofd ná zijn optreden.

34

Smalcius had deze uitleg voorgesteld in zijn Refutatio thesium Wolfgangii Franzii de praecipuis christianae
capitibus, Disputatio VI de bonis operibus, en uitvoeriger in Disputatio III, responsio ad 101, welke laatste
passage in extenso geciteerd wordt door Joh. Hoornbeek, Socinianismus confutatus, 2, Leiden 1662, pp. 343345.
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De sociniaanse afwijzing van het idee dat Jezus en zijn unieke rol als redder al in het Oude
Testament bekend zouden zijn geweest, vloeide voort uit de visie van de socinianen op de
religie van Israël in het algemeen. De religie van Abraham en Mozes was volgens hen
onvolmaakt geweest, omdat ze niet de hoop op onsterfelijkheid kende, en op de vervulling
van de geboden aandrong met de belofte van niet meer dan aardse gelukzaligheid.35 Daarom
was een betere religie nodig geweest, die mensen met meer kracht tot liefde voor God zou
bewegen, en wel door daarvoor een hogere beloning, het eeuwig leven in het vooruitzicht te
stellen. De religie van Israël wordt door het christendom overtroffen doordat Christus namens
God betere geboden en betere beloften heeft gegeven. Het Oude Testament heeft christenen
dan ook niets meer te bieden. Het is voor hen geen bron van openbaring. Het is hooguit nog
van historische waarde. Het is voor christenen nuttige, maar geen noodzakelijke lectuur.
Met deze sociniaanse visie op de godsdienst van Israël en het Oude Testament was het idee
onverenigbaar, dat oudtestamentische personen de juiste kennis zouden hebben gehad van de
toekomstige rol van Jezus en zijn verlening van onsterfelijkheid aan gelovigen. De notie
onsterfelijkheid had in de oudtestamentische religie geheel ontbroken. Maar als volgens de
socinianen oudtestamentische personen de heilzame functie van Jezus niet hadden gekend,
konden zij natuurlijk ook niet erkennen, dat Jezus zulke kennis aan oudtestamentische
personen had toegeschreven. Vandaar dat socinianen ook ontkenden, dat Jezus in Johannes
8:56 adequate kennis omtrent zijn (Jezus’) eigen, onsterfelijkheid bewerkende rol, bij
Abraham aanwezig achtte. Om dit te ontkennen moesten ze van de betreffende passage de
juist vermelde, uiterst gewrongen en zeker onjuiste interpretatie geven. Overigens is het onder
uitleggers van het evangelie naar Johannes enigermate omstreden, waarop de woorden in
Johannes 8:56 “hij (Abraham) heeft die (de dag van Jezus) gezien” precies slaan. Maar
doorgaans wordt aangenomen, dat de evangelist inderdaad bedoelt, dat Abraham correct
voorzien heeft dat Christus zou verschijnen.36 Dit was trouwens tot in de zestiende eeuw de
bijna unanieme opvatting over Johannes 8:56.
Focquenbroch en Hoornbeek houden aan deze traditionele interpretatie vast, omdat zij zo
kunnen volhouden, dat de christelijke religie dezelfde is als die welke sinds het begin van de
mensheid heeft bestaan. Deze religie is niet slechts die van de kerk sinds Christus, maar reeds
die van de aartsvaders. Het enige verschil is, dat er vóór Christus nog slechts de beloften van
zijn komst en heilswerk waren, terwijl die sinds zijn komst zijn vervuld. Maar het gaat in
beide stadia, vóór en na Christus, om dezelfde religie, dezelfde verhouding tussen God en
mens. Voor de relatie tussen God en mens is ooit maar één regeling getroffen. Met Christus is
niet een nieuwe religie begonnen. De enige ware religie is er sinds de oertijd. Gods beleid
heeft zich niet gewijzigd; zijn beleid is van eeuwigheid hetzelfde geweest.
Het is wellicht goed op te merken, dat het in de vraag of het christendom een andere
godsdienst is dan die van Israël, om een serieuze, nog altijd relevante kwestie gaat. Van huidig
godsdiensthistorisch standpunt worden jodendom en christendom gemakkelijk als
verschillende religies naast elkaar gesteld. Maar de eerste-eeuwse christenen zelf zagen hun
godsdienstige overtuiging wel degelijk als de directe en enig juiste voortzetting van de
godsdienst van Israël, ook toen de kerk leden kreeg van niet-joodse afkomst. En ze hadden
daar goede redenen voor; zie bijvoorbeeld Rom. 9;22-29; Hand. 2:16; 15:13-18. Deze
christenen zagen niet zichzelf als deviant ten opzichte van Israëls religie; ze vonden dat nietchristelijke joden afvallig waren. De vraag wie hier gelijk heeft, is niet van objectief standpunt
te beslissen. Duidelijk zij slechts, dat Hoornbeek en Focquenbroch het over een serieus
probleem hadden.

35

J.J. Herzog, art. “Socin”, in J.J. Herzog & G.I. Plitt (red.), Real-Encyklopädie für protestantische Theologie
und Kirche 14, Leipzig 1884, pp. 376-401, speciaal p. 389.
36
R.E. Brown, The Gospel according to John (I-XII), New York 1966, p. 359.
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Hoornbeek als auteur van de disputatie
De tekst van de door Focquenbroch verdedigde disputatie is zeker van de hand van
Hoornbeek. Daarvoor zijn de volgende argumenten aan te voeren.
Het zevende deel is de onmiddellijke voortzetting van het voorafgaande. De eerste stelling
van het zevende deel begint zelfs midden in een al lopende redenering, met de opmerking
“Hierop antwoorden wij als volgt” (Respondemus). Datgene waarop het dan volgende
antwoord een reactie is, staat in het voorafgaande, zesde deel van de disputatie. Zo begint deel
zeven dus abrupt midden in een al bestaand betoog. Maar dan moet dat een betoog van
Hoornbeek zijn. Was Focquenbroch de auteur geweest, dan had hij een ordentelijk nieuw
begin gemaakt.
Met de bestrijding van het socinianisme was Hoornbeek, als boven gezegd, in 1661 juist zelf
druk bezig, gezien de verschijning van deel 2 van zijn Socinianismus confutatus in 1662.
De disputatie bevat behalve een onderverdeling in zestien stellingen nog een
tweede, iets grovere en niet functionele
onderverdeling in negen paragrafen. Die
is kennelijk wat achteloos overgenomen
uit een voorafgaande redactie van de
tekst. Indien dit zo is, is die
voorafgaande redactie waarschijnlijk van
Hoornbeek. Had Focquenbroch zelf deze
stellingen geschreven, dan had hij de
andere
onderverdeling
achterwege
gelaten. Veeleer heeft Hoornbeek een bestaande, reeds in paragrafen verdeelde
tekst, op nieuw in stellingen “geknipt”
om hem als disputatie te laten dienen.
In deze disputatie, deel zeven, worden
bijbelvertalingen in diverse oosterse
talen geciteerd, zoals Ethiopisch, Arabisch, en Syrisch en de parafrase van het
Oude Testament in het Aramees (de
targum). Van Hoornbeek is bekend dat
hij al deze talen kende. Dat
Focquenbroch ze kende is onbekend en
onwaarschijnlijk.
Niets in deze disputatie wijkt naar
inhoud af van de opvattingen van Hoornbeek.
Het Latijn van dit deel zeven verschilt niet met dat van bijvoorbeeld het eerste deel van de
serie. Daarvan trad als defendens een Hongaar, Michael Rima Szombathi, op. De eenheid van
stijl wijst op een identieke auteur, en dat kan slechts Hoornbeek zijn.
Pas nadat ik dit alles had geconstateerd, heb ik Hoornbeeks Socinianismus confutatus, deel 2,
van 1662, ter hand genomen. Het verbaasde mij niet al snel te kunnen vaststellen, dat de tekst
van Focquenbrochs disputatie daarin vrijwel zonder afwijking in extenso afgedrukt staat, op
pp. 343-347, als onderdeel van een veel langer betoog. Daarmee is de kwestie van het
auteurschap met honderd procent zekerheid beslecht. We hebben hier een geval waarin de
auteur van een disputatie zonneklaar de hoogleraar-praeses is, niet de student-defendens.37
37

Zie over deze kwestie in het algemeen H. Wansink, Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit 1575 –
ca. 1650, Utrecht 1981, p. 23: “Vrijwel altijd was de praeses de werkelijke auteur van de theses”; J. Roelevink,
“‘Gepromoveerde ezels.’ Enkele kanttekeningen bij de origine en de originaliteit van dissertaties en disputaties”,
Batavia academica. Bulletin van de Nederlandse werkgroep universiteitsgeschiedenis 4 (1986) 2, pp. 25-37, die
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Hoornbeek heeft uit een bestaande tekst van zijn hand, waarin al een onderverdeling was
aangebracht, een stuk afgezonderd om daarover te laten disputeren. Hij heeft dit stuk tekst
verdeeld in zeven gedeelten en elk van die gedeelten in stellingen. De oude onderverdeling,
waarmee de verdeling in stellingen niet correspondeert, liet hij gewoon staan. De grovere
onderverdeling van de tekst blijkt inderdaad te functioneren in het boek van Hoornbeek, niet
in de tekst van de disputatie verdedigd door Focquenbroch. Het is duidelijk, dat Hoornbeek
zichzelf en de studenten de moeite van het schrijven van een nieuwe tekst voor hun
disputaties heeft willen besparen.

betoogt dat tot 1815 doorgaans de hoogleraar de auteur was, vanaf 1815 meer en meer de student. Zie voorts G.
Schubart-Fikentscher, Untersuchungen zur Autorschaft von Dissertationen im Zeitalter der Aufklärung, Berlijn
1970; E. Horn, Die Disputationen und Promotionen an den deutschen Universitäten, vornehmlich seit dem 16.
Jahrhundert, Leipzig 1893. Ahsmann bestrijdt niet, dat veelal de hoogleraar de auteur was. Zij heeft echter
enkele keren aanwijzingen gevonden dat in de vroege zeventiende eeuw bij bepaalde typen disputaties de student
de auteur kon zijn; zie o.m. haar Collegia, pp. 311-323, en haar “Willem de Groot (1597-1662) en zijn studie te
Leiden”, Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis 50 (1982), pp. 371-401, spec. p. 398. Voor het auteurschap van de
hoogleraar, niet de student, nog in de negentiende eeuw, zie mijn “Kuyper en de disputaties geleid door Cobet”,
Gereformeerd theologisch tijdschrift 81 (1981), pp. 22-35.
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In Socinianismus confutatus maakt de tekst van Focquenbrochs disputatie deel uit van een
behandeling van de vraag “Of de belofte van eeuwig leven en de vergeving van zonden, de
Heilige Geest en het heil in Christus, ook aan de vaderen in het Oude Testament gedaan en
aangeboden is, door hen geloofd is, en zij bij gevolg op dezelfde manier gered zijn als wij
gered worden?”38 Hier blijkt, dat het grote vraagstuk waarvan de disputatie een onderdeel
behandelt, is, of de godsdienst van de kerk niet ook al bestond bij aartsvaders en profeten.
Hoornbeeks antwoord is bevestigend.
We moeten in de disputatie van Focquenbroch niet de ideeën van Focquenbroch willen
vinden. Hij verdedigde slechts de ideeën van Hoornbeek.
Besluit
De disputatie verdedigd door Focquenbroch is van groot belang voor zijn biografie. We leren
eruit, dat hij student in de theologie in Leiden is geweest, minstens in de cursus 1660-1661,
maar waarschijnlijk al vanaf ca. 1658. We vernemen eruit, dat hij bursaal van het Fonds
Rombouts was; en dat hij dus weinig bemiddeld zal zijn geweest. We vernemen dat hij als
student inwoonde in het Collège Wallon aan de Groenhazengracht. Daardoor kunnen we ons
een tamelijk goed beeld vormen van zijn levenswijze en levensomstandigheden in Leiden. Die
werden bepaald door de discipline en de gereformeerde levensopvattingen die in het Collège
Wallon vanzelfsprekend heersten. We mogen aannemen dat Focquenbroch behoorlijk Latijn
en Frans kon spreken en regelmatig ter kerke ging in de Waalse kerk.39 We leren verder dat hij
in de universiteit bij een oefendisputatie als defendens optrad onder de leiding van de meest
behoudende hoogleraar van de theologische faculteit, Johannes Hoornbeek. Vermoedelijk is
Focquenbroch bij andere disputaties in dezelfde reeks opgetreden als opponens.
Maar we kunnen uit de disputatie volstrekt geen conclusies trekken ten aanzien van
Focquenbrochs eigen theologische positie, aangezien vaststaat dat de tekst van de disputatie
geschreven is door de hoogleraar Hoornbeek. Ook komen we niets te weten over de vraag hoe
enthousiast Focquenbroch was over de studie in de theologie, omdat hij de studie gekozen kan
hebben wegens de beschikbaarheid van een beurs voor deze opleiding. Voorts zegt het feit dat
hij onder leiding van Hoornbeek disputeerde niets over de vraag of Focquenbroch toen in
theologische kwesties behoudend of vernieuwingsgezind was. Onder wie hij disputeerde werd
beslist door de regent van het Collège Wallon, Massis, niet door de student Focquenbroch.
We leren uit de disputatie van Focquenbroch veel, maar we leren hier ook veel niet.

Gebouwen ooit behorende tot het Collège
Wallon anno 2003.
38

“Liber secundus. De fide patrum sub Veteri Testamento”.
De Waalse kerk te Leiden gebruikte toen twee gebouwen. Ten eerste de Onze Lieve Vrouwekerk aan de
Haarlemmerstraat, tegenover de Vrouwesteeg (afgebroken in 1820). Ten tweede, samen met de Nederlandstalige
gereformeerde kerk, de Catharina-gasthuiskerk, nu Breestraat 62-64 (ook nu Waalse kerk). Beide kerken zal
Focquenbroch van binnen gekend hebben. S.J. Fockema Andreae, “Uit de geschiedenis van de Waals-Hervormde
kerk te Leiden”, Jaarboekje voor de geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 47 (1955), pp. 108130, met afbeeldingen van beide gebouwen van binnen en van buiten.
39
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Van rondeel naar verdubbeld rondeel
Opmerkingen naar aanleiding van Focquenbrochs ‘lichtvaerdige Clorimene’

Karel Bostoen

Van Focquenbroch zijn zeven rondelen in druk bewaard gebleven, waarvan er twee
verdubbelde rondelen zijn: één in het Frans en één in het Nederlands. De technische eisen die
aan een verdubbeld rondeel worden gesteld, zijn de volgende: het moet zes kwatrijnen
bevatten, waarbij de versregels van het eerste kwatrijn successievelijk als laatste regel van de
vier volgende kwatrijnen worden herhaald. Het zesde kwatrijn moet vervolgens worden
afgesloten met een zogenaamd rentrement, dat bestaat uit de beginwoorden (beperkt tot een
halve versregel of hemistichon40) van het gedicht. Ook typerend is dat er slechts twee
rijmklanken worden gebruikt. Dit laatste was trouwens eveneens de eis bij het traditionele
rondeel.
In zijn gedicht keert Focquenbroch zich tegen Clorimene, die in de drie delen van de
Thalia voorkomt, maar het vaakst in het tweede deel
(1668). Ze wordt hierin aanvankelijk beschreven als
een grote schoonheid die niet op de avances van de
dichter ingaat. Naast de teint van haar wangen
verbleken lelies en rozen. Ze flirt met de dichter en
wakkert zo zijn liefde aan. In proza en verzen bezingt
hij haar, maar ze lacht hem uit. Erger nog, haar
vroegere genegenheid voor hem, is bekoeld. Ze is
niet serieus, daarom neemt hij zich voor haar te
vergeten. Deze geile Clorimene heeft een minnaar
opgedaan die zich als een beest gedraagt, terwijl de
dichter die zich als een mens gedraagt, bij haar heeft
afgedaan. Daarom moet deze laatste de herinnering
aan haar verdelgen.
De beschreven affaire met Clorimene wortelt
mogelijk in een waargebeurde liefdesgeschiedenis,
maar ze kan evengoed slechts literair spel geweest
zijn. Immers ook de gedichten voor andere geliefden
als Amarante, Phillis, Silvia, Clorenie, Ameronte,
Cloris, Climene (en de juffrouwen N.N. niet te
vergeten) zijn in Focquenbrochs werken niet van de
lucht en evenmin zeer concreet. Het verdubbelde
rondeel is evenwel het mooiste van alle Clorimenegedichten en dit is zeker voor een deel aan het hoge
eisen stellende genre te danken, zoals we zullen zien.
Hieronder volgt een transcriptie van de tekst van Focquenbrochs Nederlandstalige
geesteskind:

40

Bij een vers commun zijn dat vier lettergrepen, maar bij een alexandrijn zijn het er zes.
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Aen de lichtvaerdige.
CLORIMENE.
Verdubbelt Rondeel
1

Dat hy uw minnaer was, ô dartle Clorimene!
Die tot mijn nadeel u ghesproocken heeft, van my,
En die veroorsaeckt heeft quansuys, mijn blauwe scheenen,
'k Souw lachen in mijn geest, met deese jalousy.

5

Want 'k souw dan hoopen, door de tijt, dees schelmery
Wel eens ontdeckt te sien, en al mijn spijt verdweenen;
Wanneer ick mercken souw, uyt deese snappery,
Dat hy uw minnaer was, ô dartle Clorimene!

10

15

Maer wijl ghy selver seght, ick sulcks niet hoef te meenen,
Maer dat een ander my speelt sulck een quae party:
Soo wensch ick dat die vent magh breecken hals, en beenen,
Die tot mijn nadeel u gesproken heeft, van my.
'k Wensch dat hy voelen magh de Turcksche slaeverny;
'k Wensch dat hy eeuwen langh aen 't podagra magh weenen;
Die op my heeft gebraeckt dees valsche klapperny,
En die veroorsaeckt heeft, quansuys, mijn blauwe scheenen.

20

Ick wensten hem te sien gedompelt in de veenen,
Of midden in een sloot vol swart en moddrigh bry;
En soo hem sijn Rivael dan, hand, noch hulp, wouw leenen,
'k Souw lachen in mijn geest, met deese jalousy.

25

Of dat hy aen de steen van Ixion magh steenen;
'k Wensch dat hy een Tantael, of een Prometheus zy;
Of eerder noch ick wensch, (om al de tyranny
Van dese drie Messieurs te saemen te vereenen)
Dat hy uw minnaer was.
FINIS.

Aantekeningen:
13 Turcksche slaeverny: in Focquenbrochs tijd zat de angst voor de Noord-Afrikaanse zeerovers er goed in. De
bemanning en passagiers van gekaapte schepen werden veelal op de markt van Algiers als slaaf verkocht en
kenden – in afwachting van vrijkoping door het thuisfront – een bijzonder hard bestaan dat vaak meer dan tien
jaar duurde. Er is berekend dat ruim 50.000 mensen uit West-Europa dit lot hebben ondergaan in de zeventiende
eeuw. De enige manier om aan de ellende van de slavernij te ontkomen, was je te bekeren tot de islam, wat dan
ook regelmatig is gebeurd; 14 podagra: een rijkemensenkwaal veroorzaakt door te weinig lichaamsbeweging en
herhaaldelijk te zwaar tafelen. Is in feite een soort jicht: de opeenhoping van urinezuur in het gewricht tussen
middenvoetsbeentje en grote teen veroorzaakt snijdende pijnen in de voet; 21 de steen van Ixion: volgens de
mythe werd Ixion door Zeus (omdat hij had gepoogd Hera te verleiden) in de onderwereld gestraft door hem aan
een brandend rad te binden dat eeuwig ronddraaide. Focquenbroch heeft mogelijk de mythe van Sisyfus met die
van Ixion verward. Sisyfus moest als straf een rotsblok tegen een berg oprollen. Zijn kwelling bestond eruit dat
het blok steevast naar beneden donderde, voordat hij de top bereikt had; 22 Tantael: Tantalus werd door Zeus
gestraft omdat hij zich had misdragen op de Olympus. Zijn kwelling bestond eruit dat hij tot zijn hals in een meer
in de onderwereld werd vastgezet onder de heerlijkste fruitbomen, maar als hij wilde drinken, ebde het water
terug en als hij het fruit wilde grijpen, weken de zwaarbeladen takken terug; Prometheus: zijn kwelling was dat
hij door Zeus aan een rots werd geketend en dat elke dag een arend een deel van zijn lever wegscheurde (dat
prompt elke nacht weer aangroeide); 23 tyranny: kwelling (die de drie bovengenoemden ondergaan); 24 te
saemen te vereenen: samen te voegen, te bundelen.
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Naast de twee ‘verdubbelde rondelen’ heeft Focquenbroch vijf rondelen geschreven. Dat is
opmerkelijk, want een rondeel gaat bij ons door voor een typisch middeleeuws genre. Daar
hoort een zeventiende-eeuwer zich niet aan te bezondigen, want reeds de zestiende-eeuwse
Pléiadedichters hadden het rondeel als genre in de grond geboord.41 Voorts kent de
Nederlandse literatuur het subgenre verdubbelde rondelen niet. Vóór Focquenbroch zijn er
geen geschreven en na hem is dit subgenre niet echt productief. De enige die tegelijk met
Focquenbroch verdubbelde rondelen heeft geschreven, is Johannes Ulaeus, Focquenbrochs
vriend en literaire medestander. Het is merkwaardig zoals het verdubbelde rondeel in de
zeventiende eeuw bij ons uit de lucht komt vallen. Ik zal proberen aan te tonen dat dit genre
meer eisen stelt aan iemands dichttechniek dan het gewone rondeel. Het gewone rondeel mag
dan tamelijk goed bekend zijn, over het verdubbelde rondeel zijn de gegevens eerder
schaars.42 Evidente vragen zoals waar en wanneer dit genre is ontstaan, aan welke
voorschriften het precies diende te voldoen, wie de coryfeeën ervan zijn geweest enz., zijn
niet zonder meer te beantwoorden. Antwoorden hierop zal ik wel proberen te geven. Maar laat
ik eerst de kennis opfrissen aangaande het rondeel, om daarna pas het verdubbelde rondeel
aan de orde stellen.
Het rondeel
Iedereen kent het mooiste Nederlandse rondeel: het stamt uit de verre veertiende eeuw en is te
vinden in het Gruuthuse-handschrift. Het is het Egidiuslied. Daarin beweent een zanger
(wellicht een beroepszanger) op smachtende toon de dood van zijn vriend Egidius.
1

5

10

15

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn.
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.43
Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn,
Alle vruecht es di ghegheven.
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors de doot, du liets mi tleven.
Nu bidt vor mi: ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:44
Ic moet noch zinghen een liedekijn.
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.45
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven.46

41

Dit genre werd met name afgewezen door Du Bellay in het derde hoofdstuk van zijn Deffence (1549), onder
het kopje: ‘Quelz genres de Poëmes doit elire le Poëte Francoys.’ (Du Bellay 1892, 113.) Zie ook hierover Castor
1964, 28-29.
42
Een gunstige uitzondering vormt Von Wilpert 2001, 709 die het verdubbelde rondeel terecht beschouwt als een
ingewikkelde, soortvormende variant op het rondeel (´komplizierte Abart des Rondeau´.) Zie voor een definitie
ook Génetiot 1990, 44 en Aquien & Molinié 1996, 661.
43
Blijkbaar was er een van ons voorbestemd te sterven! Voor deze interpretatie, zie Duinhoven. In:
www.neerlandistiek.nl/01/02/01.html
44
Houd mijn plekje naast je vrij
45
Toch ben ik voor altijd gestorven.
46
Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift 1966, 319.
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Kenmerkend voor het rondeel is dat het slechts twee rijmklanken kent en dat het een refrein
bevat (hier de herhaling van de eerste drie versregels in vers 9-11 en 17-19).47 Dit refrein
krijgt, telkens weer een nieuwe en onvermoede lading vanwege de context. Het rondeel is een
gedicht van de korte vorm, maar het kent overigens geen specifieke lengte zoals moge blijken
uit een evenzeer beroemd vijftiende-eeuws rondeel van acht regels (ook triolet genoemd) door
de Brugse rederijker Anthonis de Roovere (ca. 1430-1482).
1

5

Die door de wereldt sal gheraken
Die moet connen huylen metten honden
Ende moet oock connen diuerssche spraken
Die door de wereldt sal gheraken,
Hier waerheit segghen / en ghinder *missaecken
Vooren saluen / en de achter wonden
Die door de wereldt sal gheraken
Die moet cunnen huylen metten honden.48

*liegen

Opnieuw zien we slechts twee rijmklanken en het refrein is nu iets kunstiger toegepast: vs. 1 =
4 = 7; vs. 2 = vs. 8. Het lijkt erop dat in dit satirische rondeel het refrein steeds stekeliger
wordt naarmate het gedicht vordert: wie in deze wereld wil overleven, moet met de wolven in
het bos huilen. Hij moet ook verschillende talen kennen, die in deze wereld wil overleven. Die
talen blijken niet Frans, Duits en Latijn te zijn, maar de waarheid spreken of liegen, een ander
in zijn gezicht complimenteren, maar achter zijn rug om lasteren. De laatste regels geven dan
ook een cynische levenswijsheid als slotconclusie weer. Opvallend is hoe de refreinen op een
natuurlijke manier in het geheel zijn ingevlochten. Het rondeel was in de middeleeuwse
Nederlanden een succesvol en productief genre. Nog in de zestiende eeuw komt het uitvoerig
aan de orde in De Const van Rhetoriken (voltooid in 1548, gedrukt in 1555) van Matthijs de
Castelein, waar het aan de hand van vele voorbeelden wordt behandeld,49
In Frankrijk was het rondeel, dat daar rondeau werd
genoemd, in de veertiende en vijftiende eeuw enorm
productief. Vooral dichters als Christine de Pisan,
François Villon en Charles d’Orléans lieten zich op dit
terrein niet onbetuigd. In de zestiende eeuw was Clément
Marot een belangrijke producent van het rondeel: van hem
zijn maar liefst meer dan 60 rondeaux overgeleverd.50 Het
genre bleef in Frankrijk in de zeventiende eeuw productief
bij dichters als Vincent Voiture en Paul Scarron, 51 die zich
niet stoorden aan de kritiek van Du Bellay en Malherbe.
Kortom, het rondeel is in de Franse poëzie nooit
weggeweest tot in de moderne tijd toe.52 Bijzondere
vermelding hier verdient een achttiende-eeuws boekje met
observaties over de korte lyrische genres, waarin het
rondeel uitvoerig wordt behandeld en geprezen. De
Reflexions sur la Poësie en general zijn geschreven door
Clément Marot
47

´Le rondeau littéraire est caractérisé par sa construction sur deux rimes a et b et sur la répitition d´un ou
plusieurs vers´ (Françon 1973, 245.) In het betoog van Françon komt het verband tussen het muzikale en het
literaire rondeau uitvoerig aan de orde (Françon 1973, 245, 247, 257.) Zo beschouwt hij mede op grond daarvan
het rondel en het triolet niet als nevenvormen van het rondeau, maar als ondersoorten of subcategorieën ervan
(Françon 1973, 258.)
48
De Roovere 1955, 319.
49
Castelein 1986, 63-66.
50
Marot Dl. 1 (1990), 130-177.
51
Van Voiture zijn 80 rondelen overgeleverd (zie Voiture 1971, 169-282.) Scarron komt verderop ter sprake.
52
Zie hierover Françon 1957, 235-243.
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Toussaint Rémond de Saint-Mard. Zijn boekje verscheen voor het eerst in 1734, daarna werd
het in de eigen tijd nog één maal herdrukt, namelijk in 1742. Kennelijk pas in de jongste tijd is
het belang van deze vroege genrekritiek erkend, gezien de herdrukken in 1970 en 1995. De
observaties van Rémond de Saint-Mard over het rondeel zijn een goed voorbeeld van vroege
genrekritiek. Hij vindt het rondeel vergelijkbaar met het sonnet wat betreft de technische
moeilijkheidsgraad. Zo moet het rondeel onopvallend starten terwijl de een of twee woorden
waarmee het begint, tevens de slotwoorden zullen moeten zijn. Die woorden moeten daarbij
zo´n natuurlijke indruk maken dat men geen andere of betere had kunnen verzinnen.
Refreinen of herhalingen moeten de lezer genoegen verschaffen, want zonder dat plezier is het
effect ervan negatief of buitengewoon flauw. Refreinen hebben daarentegen een prikkelend
effect wanneer ze de indruk maken dat ze vanzelf hun niet voor de hand liggend plekje hebben
gevonden. Dat strenge regels iets elegants kunnen produceren wekt, volgens de Franse
literatuurcriticus, bij de lezer enige bewondering. Die lezer is dan ook enigszins verbaasd en
verheugd om te merken dat woorden, hoewel ze dezelfde zijn, zich aan een andere context
aanpassen, met een gemak alsof ze er speciaal voor waren verzonnen.53
In tegenstelling tot de Franse situatie treft men in de Nederlandse letterkunde van na de
Middeleeuwen praktisch geen rondelen meer aan. Een uitzondering vormt de
Renaissancedichter Jan vander Noot, van wie in Het Bosken (1570-1571) een rondeel is
afgedrukt op de Vrede van Cateau-Cambrésis.54 Het is geschreven aan het eind van de jaren
vijftig en is natuurlijk typisch jeugdwerk van deze Brabander, die toen nog in het spoor van
Marot zat en kort daarna Petrarca en de Pléiadedichters zou ontdekken. Hierbij volgt de tekst:
Vanden Peys tusschen Ph. Coninck van Spaengien, Hertoch van Brabant, &c. en
Hendr. Coninck van Vranckryck ghesloten int iaer 1558.
Rondeel.
1

5

10

Deur peys en vrê ist nv goet in ons landen,
Twist, orlogh’ mé moeten vlieden met schanden:
Ianus tempel is nv vast toe ghesloten,
Rhetorica sal nv vry onverdroten
Met Musicam in reynder liefden branden,
Want Mars leyt nv vast ghebonden met banden,
De furien bijtende op heur tanden,
Moeten nv weer gaen duycken in heur coten.
Deur peys en vrê.
Deur peys en vrê ons van God toe ghesonden,
Heeft hy vermourt55 onse felle vyanden,
En ons herten van allen druck ontbonden.
Deur peys en vrê. 56

53

‘En effet, Monsieur, le Rondeau est, à sa façon, aussi assujeti que le Sonnet: on veut d’abord qu’il fasse entrer
sans violence, dans son milieu, le premier ou les deux premiers mots par les quels il commence, & qu’ensuite il
fasse sa derniere Strophe par ces deux mêmes premiers mots qui doivent se trouver à la fin du Rondeau, & y être
amenés si heureusement, qu’il semble qu’on ait pas pû en mettre d’autres, & que la nécessité ait, pour ainsi dire,
produit l’agrément; sans quoi les Refrains du Rondeau & tous les Refrains en général font un mauvais effet &
deviennent extrémement insipides: mais vous ne sçauriez concevoir combien ils deviennent picquans quand au
lieu d’avoir l’air contraint, ils paroissent s’être mis d’eux-mêmes à une place ou il étoit difficile qu’ils fussent, &
où pourtant on les trouveroit à dire, s’ils n’y étoient pas. On a alors un petit mouvement d’admiration de voir
sortir des Graces du sein de la contrainte; on est frapé d’un petit étonnement; on sent une joie douce de voir des
mots, quoique les mêmes s’ajuster à des Idées différentes avec la même facilité que s’ils étoient tous faits pour
elle’. (Rémond de Saint-Mard 1734, 260-262.)
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Die vrede werd in 1558 gesloten tussen de jonge Spaanse koning Filips II en koning Hendrik II van Frankrijk.
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Vermourt: vermurwd
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Van der Noot 1953, 78.
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Vander Noot wijkt af van de traditionele Nederlandse rondelen door op een gelukkige manier
rentrements of partiële refreinen te gebruiken.57 Zijn voorbeeld in dezen was naar alle
waarschijnlijkheid de zestiende-eeuwse Franse dichter Clément Marot.
In De Const van Rhetoriken van Matthijs de Castelein hebben de vele rondelen die hij
opneemt, geen Marotiaanse trekken zoals dat het geval is bij het rondeel van Vander Noot. De
Casteleins rondelen passen nog helemaal in de middeleeuwse traditie. Men zou daarom
verwachten dat het genre in de zeventiende eeuw in die rederijkerskringen waar De Casteleins
poëtica nog steeds een rol speelde, nog steeds geliefd is geweest. Dat dit mogelijk het geval is
geweest, blijkt wellicht uit het gedicht, getiteld ‘Aen sommighe rondelers’ van Henrick Bruno
(1620/21-1664), die onder meer bekend is vanwege zijn goeverneurschap van de kinderen van
Constantijn Huygens. Dichters van rondelen worden daarin ‘rijm en kitte-broêrs’ genoemd.58
Dit wijst zeker niet op veel respect voor de kundigheden van de beoefenaren van het genre.
Iets dergelijks blijkt ook uit een gedicht van de Bataviase dichter Lourens van Elstland, die
min of meer de draak steekt met de rondelen die in een van de Haarlemse rederijkerskamers
werden gefabriceerd als onderdeel van een afscheidsritueel.
Van Elstland beschrijft in 1693, verteerd door heimwee, een droomwandeling van twee
dagen door het geliefde Haarlem dat hij uit zijn jeugd kende. Tijdens die wandeling gaat hij
op een gegeven ogenblik op bezoek bij de rederijkerskamer van de Wijngaertrancken. Hij ziet
de leden onder leiding van hun factor druk hun rol oefenen voor de opvoering van het ‘Ontset
van Leyen’ van Reinier Bontius en maakt ironische opmerkingen over hun acteerprestaties.
Als tussen negen en halftien ’s avonds de Damiaatjes beginnen te luiden om aan te geven dat
de stadspoorten gaan sluiten, moet hij afscheid nemen en dan volgt de uitspraak (als gold het
de normaalste zaak van de wereld): ‘men mach soo niet sonder Rondelen gaan’. Van Elstlandt
neemt in deze passage natuurlijk de brave Wijngaertrancken op de hak, maar voor ons is het
ook interessant te leren dat er toen kennelijk een afscheidsritueel bestond, waarbij de
rederijker die de kamer uitgaat een rondeel moet opzeggen dat dan weer wordt beantwoord
met een rondeel van de achterblijvers. In Van Elstlands geval luidt het:
De vrienden goeden nagt
goe rust, en wel te varen
'k heb lang na u getragt
Apollo59 heeft sijn vragt
in Thetis60 schoot gebragt
om morgen op te klaren
de vrienden goeden nagt
goe rust, en wel te varen.

Wij dancken u voor 'd Eer
dat gij ons komt besoecken
en wenschen, dat gij weer
Haast neemt u wederkeer
dat liefd u meer en meer
doet boven al61 verkloeken
wij dancken u voor 'd Eer
dat gij ons komt besoeken.62

De twee rondelen van Van Elstland lijken nog goed op het eerder geciteerde triolet van de
vijftiende-eeuwse rederijker Anthonis de Roovere: ze kennen slechts twee rijmklanken en een
refrein aan het eind dat bestaat uit de eerste twee versregels (waarbij het refrein in vs. 4
ontbreekt in tegenstelling tot in het triolet van De Roovere.) De verslengte verschilt (bij Van
Elstland is die korter) en de rijmen die bij De Roovere allemaal vrouwelijk of slepend zijn,
vertonen bij Van Elstland een afwisseling van mannelijk en vrouwelijk, c.q. staand en slepend
rijm.
Van Elstland laat zien dat in rederijkerskringen in de zeventiende eeuw het traditionele
Nederlandse rondeel nog niet was uitgestorven. Maar daarnaast verschijnt uit het niets het
57

Zie over het rentrement: Françon 1973, 244, noot 1.
Komrij 1987, 434.
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Apollo: de zonnegod, hier overdrachtelijk voor: de zon.
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Thetis: een zeenimf, hier overdrachtelijk voor: de zee.
61
liefd boven al: het devies van De Wijngaardranken
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Bostoen 1993, 26-27, 35.
58

Fumus 1 (2003), nr. 1

21

rondeel in de trant van Marot, zoals ook Vander Noot er één heeft geschreven. Marotiaans en
niet-traditioneel zijn de vijf rondelen die we bezitten van Focquenbroch, dit wil zeggen:
waarschijnlijk heeft Focquenbroch in dezen niet Marot of Vander Noot, maar Scarron gevolgd
die op zijn beurt Marot als voorbeeld had genomen.63 Vier van Focquenbrochs rondelen zijn
in het Frans zijn gesteld, slechts één is in het Nederlands. Het is een gelegenheidsgedicht voor
een bruiloft:
Bruylofts Rondeel.

5

10

15

't IS voor de Bruyt en u ô Bruygom meede,
Dat ick hier kom met een Rondeel getreden,
Met hoop, dat ghy sult hooren hoe het luyd
't Roept over u geluck, en zegen uyt,
Na dien ghy nu met even blye schreeden,
Treet na de plaets soo vol van vrolijckheden,
Daer g' hebt, so langh ô Bruygom! om gestreden,
So dat ghy nu met recht roept overluyt,
Ick leef vernoegt: Want 't geen ick heb geleden
't Is voor de Bruydt.
Nu wordt g' alleen besitter van die leeden,
Die ghy wel eer van elck saeght aengebeden,
Uyt wiens genot nu al uw wellust spruyt;
Gaet wil dan vry tot 't heyligh Outaer treeden
En Offert daer aen haer bevalligheen,
Al 't geen ghy hebt, en schenckt het haer tot buydt,
Want al het geen ghy morgen hebt, en heden
[‘t] Is voor de bruydt.64

Het valt op dat Focquenbroch zich weet te beperken tot twee rijmklanken, terwijl het
rentrement bij Vander Noot niet op één van die twee rijmklanken eindigt. Ook slaagt
Focquenbroch erin om het vrouwelijk rijm met een mannelijk af te wisselen, terwijl bij
Vander Noot alle rijmen vrouwelijk zijn. Focquenbrochs rentrements zouden in de ogen van
de eerdergenoemde criticus Rémond de Saint-Mard ongetwijfeld de vereiste elegantie hebben
vertoond, maar ook Vander Noot deed het – wat dit aspect betreft – zeker niet slecht.
Het is nu zaak niet langer bij het rondeel stil te staan en onze aandacht te richten op het
verdubbelde rondeel, zijn herkomst en ontwikkeling. Dit genre is immers een nieuw
verschijnsel in de Nederlandse letterkunde vanaf Focquenbroch en Ulaeus.
Verdubbelde rondelen
Vóór Clément Marot (1496-1544) is er geen enkel rondeau redoublé bekend. Marot, van wie
minstens zestig rondelen overgeleverd zijn, heeft slechts één verdubbeld rondeel gepubliceerd,
en ook na hem is het rondeau redoublé eerder schaars in de Franse letterkunde. Dat is op zich
begrijpelijk, gezien de hier reeds gememoreerde tegenstand tegen het rondeel vanwege de
Pléiade-dichters. In de verzamelde gedichten van Paul Scarron (1610-1660) zijn er drie te
vinden.65 Van de bekende fabeldichter Jean de La Fontaine (1621-1695) is er slechts één
bekend.66 Deze geestige liefdesklacht aan Phillis, zoals ook Focquenbroch er vele heeft
geschreven, is voor het eerst in 1671 verschenen, vermoedelijk één jaar dus nadat
63

Voor de twee rondelen van Scarron, zie Scarron Dl. 2, deuxième partie, (1961), 373.
Focquenbroch 1986, 74.
65
Scarron Dl. 1 (1947), 78-82.
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La Fontaine 1958, 600-601.
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Focquenbroch in Afrika is overleden.67 Verder is in de zeventiende eeuw nog slechts één
rondeau redoublé bekend, 68 geschreven door Antoinette de Ligier de la Garde Deshoulières
(1638?-1694), meestal bekend als Madame Deshoulières, die ook verscheidene rondelen heeft
gepubliceerd. Hieruit moge al blijken dat dit subgenre van het rondeel niet bijzonder populair
was in Frankrijk.
Terug nu naar het verdubbelde rondeel van Marot. Het is te vinden in zijn Adolescence
clémentine (1534). Geen enkele poëtica uit die tijd – de Arts de seconde rhétorique – waarvan
Matthijs de Casteleins Const van Rhetoriken een Nederlandse tegenhanger vormt, noemt dit
genre.69 Een ander probleem is dat Marot zelf zijn gedicht niet een rondeau redoublé noemt.
Het is getiteld: Rondeau parfaict à ses Amys apres sa delivrance (Volmaakt rondeel aan zijn
vrienden na zijn verlossing.)70 We zullen zo meteen zien dat aan de nadere omschrijving uit de
titel, namelijk ‘perfect rondeel’, bezwaren kleven. Maar het is zaak eerst de ‘verlossing’ uit de
titel toe te lichten om een idee te krijgen van de context waarin het gedicht steeds is gelezen.71
In februari 1526 werd Marot, die als kamerknecht (‘valet de chambre’) aan het koninklijk hof
was verbonden, in de beruchte Parijse Châtelet-gevangenis gegooid op instigatie van de
theoloog Nicholas Bouchard, ‘docteur en Sorbonne’. Marot’s onbetrouwbare en wraaklustige
vriendin Isabeau zou hem hebben aangegeven, omdat Marot spek had gegeten. Met andere
woorden: hij had in volle vastentijd een overdadige maaltijd tot zich genomen. Men beweerde
dat hij dit had gedaan om duidelijk te maken dat hij met het rooms-katholicisme had gebroken
en dat hij zich tot de reformatie had bekeerd, maar in feite lijkt het eerder een uit de hand
gelopen grap te zijn geweest. Wat er ook van zij, de zaak werd toen serieus genomen omdat
paus Clemens VII een jaar eerder, in mei 1525, een bul had uitgevaardigd waarin de
vastenplicht in felle bewoordingen onder de aandacht werd gebracht van de goegemeente,
onder vermelding van strenge sancties op de niet naleving ervan. Marot had de pech dat
koning Frans I, zijn beschermer, nog steeds gevangen zat in Spanje na de nederlaag te Pavia
tegen Karel V. De Sorbonne zag nu haar kans schoon om alle ergerlijke lichtzinnigheden aan
te pakken. Marot probeerde nog in enkele brieven het hart van theoloog Bouchard te
vermurwen, maar dat hielp niet. Wat wel hielp, was het beroep dat Marot deed op zijn vriend
Lyon Jamet. Dankzij de tussenkomst van deze laatste liet Louis Guillard, de bisschop van
Chartres, nauwelijks één maand later Marot overbrengen naar zijn eigen penitentiaire
inrichting. In feite plaatste de goedmoedige bisschop Marot te Chartres onder lichte bewaking
in een comfortabele herberg. Daar kon hij rustig werken aan een verssatire, getiteld L’Enfer
(De hel), waarin de rechters van het Châtelet-gerechtshof flink over de hekel werden gehaald
vanwege hun martelpraktijken en het afdwingen van bekentenissen. In de lente van 1526
keerde de koning uit zijn Spaanse gevangenschap terug. Spoedig daarna (per 1 mei) werd
Marot niet alleen een vrij man, maar hij kwam bovendien meteen in dienst van de koning. Uit
Marot’s ‘verdubbeld rondeel’ spreekt in de eerste plaats opluchting over zijn verlossing, maar
ook bevat het allerlei details over die onfortuinlijke episode uit zijn leven. Hierbij volgt de
tekst met een Nederlandse vertaling:
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Rondeau parfaict à ses anis après sa délivrance
1

En liberté maintenant me pourmaine,
Mais en prison pourtant je fuz cloué.
Voylà comment Fortune me demaine!
C’est bien & mal. Dieu soit de tout loué.

5

Les envieux ont dit que de Noé
N’en sortirois; que la Mort les emmaine!
Maulgré leurs dentz, le neud est dénoué.
En liberté maintenant me pourmaine.

10

15

20

Pourtant, si j´ay fasché la Court Rommaine,
Entre meschants ne fuz oncq alloué.
Des bien famez j´ay hanté le dommaine;
Mais en prison pourtant je fuz cloué.
Car aussi tost que fuz desavoué
De celle là qui me fut tant humaine,
Bien tost apres à sainct Pris fut voué.
Voylà comment Fortune me demaine.
J´eus à Paris prison fort inhumaine;
A Chartres fuz doulcement encloué.
Maintenant voys où mon plaisir me maine;
C’est bien & mal. Dieu soit de tout loué.
Au fort, Amys, c´est à vous bien joué
Quand vostre main hors du parc me ramaine.
Escript et faict d´un cueur bien enjoué
Le premier jour de la verte Sepmaine

25

En liberté.

Vertaling:
In vrijheid wandel ik nu, toch werd ik in het gevang vastgezet. Zie hoe de Fortuin met mij omspringt! Het is goed
en kwaad, God zij altijd geprezen. Mijn vijanden vertelden dat ik vóór de Kerst de gevangenis niet zou verlaten.
Dat ze de moord steken! In weerwil van hun scherpe tanden is de knoop toch los gemaakt. In vrijheid wandel ik
nu. Al heb ik het Roomse gerecht vertoornd, men heeft mij nooit tot de boeven gerekend. Ik ging om met mensen
van goede reputatie, toch werd ik in het gevang vastgezet. Maar zodra ik werd verlinkt door een vrouw die mij al
te menselijk was, werd ik meteen daarna aan Sint Prison toegewijd. Zie hoe de Fortuin met mij omspringt! Te
Parijs was mijn gevangenschap zeer onmenselijk, te Chartres was ze licht. Zie hoe genoeglijk vandaag de dag
mijn bestaan verloopt. Het is goed en kwaad, God zij altijd geprezen. Kortom, mijn vrienden, jullie hebben het
uitstekend gespeeld, toen jullie hand mij uit dit perk haalde. Geschreven en gemaakt in opperbeste stemming op
de eerste dag van de Groene Week, in vrijheid.

Marot’s gedicht kent slechts twee rijmklanken en zes kwatrijnen, enkele refrains en een
rentrement aan het eind dat bestaat uit twee woorden (de vier lettergrepen waarmee het
gedicht begint). Het telt dus 25 versregels, maar de belangrijkste nieuwigheid is wel dat elke
versregel van het eerste kwatrijn successievelijk terugkeert als laatste regel van de
daaropvolgende kwatrijnen: vs. 1 = 8; vs. 2 = 12; vs. 3 = 16; vs. 4 = 20. Zoals in 1984 is
opgemerkt door de seizièmist Gérard Defaux, onder meer een Marot-specialist, is het vreemde
nu dat een van de weinige tijdgenoten die deskundig moet worden geacht op poëticaal gebied,
namelijk Thomas Sébillet in 1548 in zijn Art Poétique Françoys over Marots rondeel schrijft
dat het is ‘une autre espéce de Rondeau dit parfait, ou redoublé, a cause que de moitié ou plus
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il surmonte le double’.72 De term ‘rondeau redoublé’ of verdubbeld rondeel hebben we dus
aan Sébillet te danken, die ook vermeldt dat het de helft of meer langer is dan het traditionele
‘dubbele rondeel’. Voor de rest staan Sébillet’s uitspraken bloot aan de kritiek van Defaux. Zo
schrijft Sébillet over dit rondeeltype dat het ‘estoit estimé souverain entre les anciens’ en dat
het daarom ‘parfait’ wordt genoemd, terwijl het – volgens Defaux – zeer de vraag is of er wel
‘anciens’ zijn geweest die deze rondeelvorm hebben gekend, aangezien Marot er
waarschijnlijk de uitvinder van is geweest.73 Daarvóór heeft Sébillet trouwens Marot’s rondeel
slordig behandeld door te schrijven dat dit type rondeel (na de eerste strofe) evenveel strofen
heeft als het versregels telt in de eerste strofe.74 Deze slordigheid is meteen vast te stellen,
want Sébillet citeert het gedicht in kwestie volledig, dus niet vijf, maar alle zes strofen met het
rentrement. Vandaar dat Defaux twijfelt aan Sébillets bewering dat dit type rondeel zo werd
gewaardeerd omdat het perfect was. Tenslotte gaat het hier om een rondeel dat sterk afwijkt
van alle tot dan toe bestaande rondeeltypes. Het is dus allesbehalve ‘perfect’, maar het lijkt –
volgens Defaux – eerder een type dat door Marot speciaal is verzonnen om zijn verlossing uit
gevangenschap te vieren. Misschien moeten we de titel als volgt lezen, stelt hij: ‘Rondeau à
ses amis, parfaict (voltooid) apres sa delivrance’? Wellicht wilde Marot aanvankelijk zijn
rondeel beperken tot vijf strofen, waarbij de vier refrains werden gebruikt zoals dit ook aan
Sébillet logisch leek. Maar bij nader inzien voegde Marot uit dankbaarheid jegens de vrienden
die hem hadden gered, nog een stofe toe met het gelukkig gekozen rentrement ‘En liberté’.75
Wat er ook van zij, het lijkt geruime tijd te hebben geduurd eer er opnieuw een rondeel van
dit – hoge verstechnische eisen stellende type – is geproduceerd. Ik althans kon er niet zo
gauw een vinden, bijvoorbeeld niet in het werk van de
zeventiende-eeuwse rondelenspecialist Vincent Voiture
(1597-1648). Wel zijn daar de reeds vermelde drie
verdubbelde rondelen in Scarron’s werk. Ze zijn helemaal
gemodelleerd naar het ‘rondeau parfaict’ van Marot, maar
Scarron heeft ze niet de benaming van Marot meegegeven,
maar die van Sébillet, namelijk ‘rondeau redoublé’. Het
oudste gedicht stamt uit 1642 en is getiteld Rondeau
redoublé A Mademoiselle Descars & à son Secretaire. Met
Mademoiselle Descars wordt bedoeld: Charlotte
d’Haultefort (1610?-1712). Ze werd Descars genoemd,
omdat haar vader Charles d’Haultefort (?-1616) graaf van
Les Cars was. Ze was een gewezen hofdame (fille
d’honneur). Scarron droeg het gedicht aan haar op toen ze
haar jongste zuster te Le Mans bezocht. Haar zuster was de
beroemde Marie d’Haultefort (1616?-1691), die een
Platonische vriendin van koning Lodewijk XIII is geweest
Paul Scarron
en lange tijd Scarron’s beschermvrouwe. Sinds 1639 in
ongenade gevallen, woonde Marie d’Haultefort in Le
Mans.76 In dit badinerende gedicht complimenteert Scarron haar oudste zus met haar
dichterschap. Hij kent de knappe Mademoiselle blijkbaar minder goed dan hij zou wensen en
hij probeert tevens deze Charlotte d’Haultefort haar naam te ontfutselen. Het gedicht met
vertaling volgt hierbij:
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Rondeau redoublé
A Mademoiselle Descars & à son Secretaire.
1

BELLE DESCARS, & vous son Secretaire77
Qui faites Vers comme un Malherbe ou deux,78
Vous avez tort de le cacher & taire,
Ce nom qui doit sans doute estre fameux.

5

Le Mans seroit un sejour bien hideux
Sans vostre sœur, sans vous, sans vostre frere;
Il ne vous doit ennuyer avec eux,
BELLE DESCARS, & vous son Secretaire.

10

15

Tel reprend Vers, qui ne les sçait pas faire:
Les faire bons est cas bien hasardeux;
Mais c’est à vous chose fort ordinaire,
Qui faites Vers comme un Malherbe ou deux.
A quel propos, envers moy dedaigneux,
De vostre nom faites vous un mystere?
Vous estimer est tout ce que je veux:
Vous avez tort de le cacher & taire.

20

Dittes-le moy: j’en seray glorieux,
Et, pour le prix d’acte si debonnaire,
Je publiray, quoy que de voix peu claire,
Ce Nom qui doit sans doute estre fameux.

25

Contentez donc mon esprit curieux,
Et que ce nom connu soit le salaire
De ce Rondeau, qui devroit estre mieux
Pour meriter la gloire de vous plaire,
BELLE DESCARS.79

Vertaling:
Mooie Descars, en u haar secretaris, die dicht als een of twee Malherbes, u hebt ongelijk om hem te verbergen en
te verzwijgen, de naam die zonder twijfel verdient beroemd te zijn. Le Mans zou een vreselijke plek zijn, ware
het niet van uw zuster, u en uw broer. Hun aanwezigheid maakt het tot een prettige plaats voor u, mooie Descars,
en u haar secretaris. Sommigen corrigeren gedichten terwijl ze zelf niet kunnen schrijven. Het is een groot risico
om gedichten te verbeteren, maar het is een koud kunstje voor u die gedichten schrijft als een of twee Malherbes.
Waarom – jegens mij blijk gevend van geringe dunk - maakt u een geheim van uw naam? U mijn respect
betuigen is alles wat ik wil. U hebt ongelijk om hem te verbergen en te verzwijgen. Noem hem mij, ik zal er
groots op gaan en als tegenprestatie voor zo´n blijk van welwillende goedgunstigheid zal ik - hoewel ik geen stem
als een klok heb - bekend maken de Naam die zonder twijfel verdient beroemd te zijn. Voldoe dus mijn
nieuwsgierigheid en moge die bekend geworden naam de beloning zijn voor dit rondeel, dat eigenlijk van meer
kwaliteit zou moeten zijn om de eer te verdienen van aangenaam te zijn aan u, mooie Descars.
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Deze ‘Secretaire’ is niet getraceerd.
François de Malherbe (1555-1628) is berucht gebleven als uiterst streng criticus van de Franse taal, stijl en
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Aangezien er in de periode tussen Marot en Scarron – voor zover mij bekend – geen andere
verdubbelde rondelen zijn overgeleverd, lijkt het me waarschijnlijk dat vooral dankzij Scarron
het speciale type rondeel dat ooit door Marot is verzonnen, is beoefend blijven worden, zij het
minimaal. Toch is het niet onmogelijk dat er ooit verdubbelde rondelen zullen opduiken die
dateren uit de periode tussen Marot en Scarron, namelijk tussen 1534 en 1642.
Wie heeft het verdubbelde rondeel als genre ingevoerd in de Nederlandse letterkunde:
Focquenbroch of diens vriend en kunstbroeder Johannes Ulaeus? Deze laatste heeft er immers
maar liefst 27 op zijn naam staan en Focquenbroch slechts twee. Op grond daarvan zou men
Ulaeus rustig de grootmeester van het Nederlandse verdubbelde rondeel kunnen noemen,
maar het is onwaarschijnlijk dat hij de eerste is geweest die dit genre bij ons heeft toegepast.
Sommige verdubbelde rondelen van Ulaeus zijn gedateerd, acht in 1674 en van nog eens elf is
op inhoudelijke gronden eveneens vast te stellen dat ze in dat jaar zijn geschreven
(Focquenbroch was toen al vier jaar overleden) en er is slechts één gedicht dat in 1676 is
gedateerd.80 Het merendeel is dus van latere datum dan de verdubbelde rondelen van
Focquenbroch. Een argument om Focquenbroch als innovator te verkiezen boven Ulaeus is
diens actieve beheersing van het Frans. Uit de bijdrage van Henk Jan de Jonge blijkt immers
dat Focquenbroch op het Leidse Collège Wallon doordrenkt werd met Frans.81 In de drie delen
van de Thalia zijn vele Franse gedichten van Focquenbrochs hand te vinden, waaronder vier
rondelen en één verdubbeld rondeel. Van Ulaeus, die niet zoals Focquenbroch tot de Waalse
gemeente behoorde, is geen enkel Frans gedicht bekend. Verder is ook bekend hoe
Focquenbroch verzot was op het werk van Scarron, die in zijn eigen tijd werd beschouwd als
een van de briljantste geesten te Parijs. Wie de moeite neemt de bijdrage van Jan van Klink te
raadplegen op het Internet over de ‘Franse bronnen voor bewerkingen’ kan vaststellen dat
Focquenbroch niet alleen belezen was in Scarron, maar in nog meer Franse dichters.82 Zo is
het opvallend dat het ‘Rondeau redoublè à Silvie’ onmiddellijk daarop wordt gevolgd door
een reactie, getiteld ‘Response de Sylvie Sur le rondeau precedent’. Een dergelijk tweespan
vindt men ook bij Scarron, waar het ‘Rondeau redoublé, A Mademoiselle Descars & à son
Secretaire’ meteen wordt gevolgd door de reactie: ‘Response au precedent Rondeau’. Dit
laatste is – in tegenstelling tot Focquenbrochs antwoord van Silvie – eveneens een verdubbeld
rondeel. Het vermoeden lijkt gewettigd dat zowel het antwoord bij Focquenbroch als bij
Scarron niet is geschreven door ene Silvie of door Mademoiselle Descars, maar door
respectievelijk Focquenbroch en Scarron.
Op grond van deze argumenten moeten we ertoe besluiten dat voorlopig althans
Focquenbroch, en niet Ulaeus, moet worden beschouwd als degene die het verdubbelde
rondeel heeft ingevoerd in de Nederlandse letterkunde. Paul Scarron was niet alleen voor de
burleske, maar ook voor het verdubbelde rondeel hun voorbeeld. Anders dan in Frankrijk,
waar het genre in de negentiende eeuw weer opgang maakte, raakte het bij ons in de
vergetelheid. Zo kon aan het begin van de achttiende eeuw Lukas Schermer (1688-1711), die
factor van de Haarlemse Pellicanisten zou worden, een dichterlijke bewerking maken van
enkele bekende versregels uit de Tristia, onder de titel ‘Klinkdicht of verdubbelt rondeel, uit
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Deze gedichten zijn te vinden in een autograaf van Ulaeus’, die berust in het Gemeentearchief Alkmaar,
Collectie aanwinsten, 375 (Zie hierover Focquenbroch 1986, X). Hierin staan in feite slechts 26 verdubbelde
rondelen, want eentje staat er twee maal in. Ze zijn in twee afdelingen verdeeld: de eerste telt zestien verdubbelde
rondelen en is getiteld Verdubbelde Rondeelen angaende Huwelijken, Vrijerijen, en besondere Voorvallen in
allerhande gelegentheit. In het Collegij van Alkmaer, de tweede afdeling telt er twaalf en gaat onder de titel
Verdubbelde Rondeelen angaende d’Oorloghen, en Staetse saecken van deese Tijt. In het Collegij van Alkmaer.
Het vijftiende rondeel uit de eerste afdeling is identiek aan het twaalfde van de tweede afdeling. Verder bevat het
derde deel van de Afrikaense Thalia nog een verdubbeld roneel van Ulaeus hand, getiteld: ‘Op een Pruyck. Die
Focq opgekruldt in een Venesoens korst aen de Backer gegeven had, om in den Oven te setten, meenende (op het
aenraden van een seker Personagie) dat de selve als dan beter sijn krul soude behouden: doch deerelijck
misluckt.’ (Focquenbroch 1986, [202]).
81
De Jonge (20 mei 2003). http://www.focquenbroch.nl/fumus/fumus001.pdf
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Van Klink (19 mei 2003). http://home.wxs.nl/~jhelwig/focquenbroch/focquenbroch.htm
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Pub. Ovidius Nazo.83 Tot welk genre Schermers gedicht met zijn twee kwatrijnen en twee
terzetten ook moge behoren, een verdubbeld rondeel is het beslist niet. Als het iets is, is het
een sonnet. Kan dit gelden als bewijs dat de innovatie van Focquenbroch en Ulaeus
nauwelijks de zeventiende eeuw heeft overleefd? Misschien kan een lezer van deze bijdrage
het tegendeel aantonen door met een – mij onbekend – rondeel op de proppen te komen.
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Berichten
van bezoekers van de Focquenbroch website

Sinds Jan Helwig een aan Focquebroch gewijde
website beheert (die nu grotendeels onder auspiciën
van de stichting Focquenbroch is gebracht), zijn er
vele reacties via e-mail binnengekomen. Ze variëren
van verzoeken om een uittreksel van middelbare
scholieren tot waardevolle tips. Hier volgt een
kleine bloemlezingen van de aardigste reacties.

meer? Voor mijn artikel (Leemans is bezig met het
schrijven van een artikel over de ‘Spiegel’; red.) zou ik
natuurlijk graag naar het gedicht van Ulaeus verwijzen,
waarin Klimene genoemd wordt. Zou u mij de signatuur
van dit handschrift kunnen geven (ligt het in het archief
van Alkmaar, of is het particulier bezit?).”
Spiegel der schoonste courtisanen in hare
kleedingen, en veranderingen van deszelfs
versierselen naar yders tyt. Gedrukt na de Copye
van Parys 1708.
Opdragt aan Klimene, Haagse Cortisane.

Dito op sijn Rus gedaen…
Nadat hij het biografisch overzicht van
Focquenbroch op de website heeft gelezen, stuurt
Jaap van der Veen een e-mail met een verwijzing
naar een archiefstuk uit het Gemeente Archief van
Amsterdam (Arch. nr. 5072, inv. nr. 355, fol. 25-29,
d.d. 20 augustus 1649) waarin onder andere wordt
gesproken
over
diverse
portretten
van
Focquenbroch senior en zijn vrouw Catharina:
“2 dito op sijn Rus gedaan” (twee portretten, beide in
Russische kledij), een ander portret “op sijn harderins
gedaen” (portret van een vrouw of meisje in
herdersdracht), en nog “een schilderey van de
huysvrouw van Fockenburch, jonck sijnde gedaen” (als
jong meisje). Misschien zijn er nog meer
bijzonderheden over de Focquenbrochs in dit stuk te
vinden.
Gedichten en een grafschrift van W.G. van
Focquenbroch als relatiegeschenk
In het begin van het jaar 2000 ontvingen wij een
bericht van Hans Stupers, waarin hij melding maakt
van de uitgave van een boekje met enkele gedichten
van Focquenbroch. Het boekje werd rond de
jaarwisseling
1999-2000
verstrekt
als
relatiegeschenk door het bureau waar Stupers
werkzaam is. “Het gaat om drie gedachten en een
grafschrift”, aldus Stupers.
Klimene
Inger Leemans is in een uitgave van 1708 van de
Spiegel der schoonste Courtisanen van Jan van
Hoogstraten de naam Klimene tegengekomen in een
gedicht. Het gedicht is ondertekend met Focquenbrochs
motto: Fumus Gloria Mundi. Leemans vraagt zich af of
deze Klimene dezelfde Klimene is waarover
Focquenbroch schreef: “De Klimene van Focquenbroch
komt vrij echt over, evenals de Klimene uit deze
opdracht, maar of de twee een en dezelfde persoon zijn?
Er zijn aanwijzingen in Focquenbrochs gedichten te
vinden dat Klimene hem ontrouw was (met ene
Vulkaan) en dat zij hem verliet, maar waar ging zij
heen, en had zij iets met Den Haag te maken? Ik heb
daar niets over kunnen vinden, misschien weet u nog
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Wien zal de kunst haar Courtisanen wyden
Dan u, wel eer, bekoorlykste Klimeen?
Maar nu verlept, door uw vervloge tyden.
U passen best al deze uitsporigheen
Te zien in deze ontmaagde schoone vrouwen:
Die op uw jeugd voorheen, en schoonheit stout
Den Adel plag op de eyge wyz te trouwen,
Daar ‘t Haagje stoft op ‘t bladerryk voorhout
Op ‘t lustig Bos, en groene Lindedreven.
Daar Venus met haar snelgewiekten zoon
De dartle jeugd na hare wet doet leven:
U past vooral, u past deze eerekroon
Gelyk een schets van uw voorgaande leven.
Wat u gedenkt van uwe dubble min
En kunsjes met het Jonkerdom bedreven.
Dat vind gy hier (zie maar deez spiegel in)
Op uw bedryf gepast in weynig bladen.
Verstoor u niet, als gy u zelven ziet
Gesiert, gekleed in dartele gewaden:
‘t Is ‘t uwe al wat de Teekenkunst hier bied.
Hier dunkt me zie’k u moedig henen treden
Na ‘t groen Voorhout, daar ‘s Keyzers afgezant
Verslingert op uw welgemaakte leden,
U siert met goud, en glinsternd Diamant
Voor ‘t lief vermaak in uwen schoot genoten:
Toen om dees min, uw Minnaar op dien tyd
Haast kaal geplukt, afkeerig wierd verstooten
En uw bedryf gelastert wyd, en zyd.
Daar dunkt me, zie’k u Lisidas behagen
Niet, toen hy van zyn gelt berooft, en oud,
Maar daar hy in zyn Hofkaros gedragen
Zyn goudbeurs aan uw roofzugt laf betrouwt
En stelt zig zelf ten spot van alle grooten
Van u gedient, die voor het algemeen
U niet ontzaagt, om goude munt, te ontblooten
‘t Geen aan zyn min, en beurs behoorde alleen.
Maar waarom dus uw oude wonden open
Gekrabt? daar gy nu mede in egten staat
Het glas van uwe jeugd ziet afgelooopen
En Venus met haar dartelheen verlaat.
Als was die noyt in uw salet gekomen.
Braveerde uw jeugd op eereloos gewin?
Dat’s uit, en gy zyt nu me van de vromen.
Want alles heeft, een eynde, en een begin.
Geen hoveling zal u tans meer behagen.
Gy hebt uw hart, zin, en genegentheit
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Alleenig nu aan Bagchus opgedragen.
Dat toont de gloed, die op uw wangen leid,
Voorheen gesiert met aangename rozen
En, lelien, zoo zagt gemengt in een
Dat Citere van schaamte plag te blozen
Als uw gelaat voor haar gezigt verscheen
Daar Juno’s trots uitstraalde in zoet vermogen.
ô Parel van de Jufferen wel eer!
Waar is uw glans zoo schielyk heen gevlogen?
Is schoonheit dan voor Bagchus min zo teer!
Dat die dus op een sprong kan henen varen?
Zoo slyt de tyd al wat hier pronkt en praalt.
Zoo luttel kan u ‘t oude zeer bezwaren.
Wat met de tyd vervliegt blyft onherhaald,
Aanvaard aldus den spiegel u gegeven;
Wilt gy u zelf beschouwen naar het leven.

Ik werk met horten en stoten aan het vergaren van
meer biografisch materiaal van Focquenbroch. Het
identificeren van zijn vrienden en vriendinnen is
daar onderdeel van. De enige vrouw waarvan wij
weten dat zij amoureuze gedichten van
Focquenbroch heeft ontvangen is Maria van
Sypesteyn. Zij woonde ondermeer in Haarlem, maar
ik heb verder geen aanwijzingen waaruit men zou
kunnen afleiden dat zij Climene is. Wat dit
onwaarschijnlijk maakt is dat de Van Sypesteynen
prominent lid waren van de Gereformeerde kerk. De
Climene uit de gedichten van Focquenbroch had
namelijk een penning met de beeltenis van St.
Ingnatius! (Ignatius van Loyola, 1491-1556.
Stichter van de orde der Jezuïeten. red.).
Het is niet veel, maar ik hoop dat je hier toch wat
aan hebt. (…)”.

Fumus Gloria Mundi
In zijn antwoord aan Leemans trekt Jan Helwig de
mogelijkheid dat we bij Van Hoogstraten en
Focquenbroch met dezelfde Klimene te maken te
hebben, sterk in twijfel:
“Die Climene van Focquenboch heeft inderdaad
zeer reële trekken. Hij heeft zelf twintig gedichten
en twee brieven geschreven die expliciet naar haar
verwijzen en redelijk consistent zijn. De beste
aanwijzing dat de naam Climene naar een specifieke
persoon in de werkelijkheid verwijst, zijn de twee
gedichten van vrienden van Focquenbroch waarin
zij genoemd wordt en dan ook nog op een wijze die
voor het gedicht zelf niet noodzakelijk is. Het
gedicht van Johannes Ulaeus geeft voor mij de
doorslag.
Ik neem aan dat je dit gedicht op mijn website hebt
gevonden. Daar ontbreekt inderdaad de verwijzing
naar de bewaarplaats in het archief. In mijn editie
van de Afrikaense Thalia wordt deze wel genoemd.
Het is: Gemeente Archief Alkmaar, collectie
aanwinsten 375, olim 411. Dit archiefstuk bestaat
uit twee zeer interessante handschriften, die ik
hopelijk ooit nog eens compleet zal uitgeven.
Ik wist natuurlijk dat Focquenbrochs moto meer is
gebruikt. Maar dit specifieke gedicht van Van
Hoogstraten kende ik niet. Het lijkt mij echter zeer
onwaarschijnlijk dat deze Klimene dezelfde
feitelijke persoon is als bij Focquenbroch. Ik heb de
indruk dat Focquenbrochs liefde juist vrouwen van
de betere families gold. Dat een huwelijk in die
kringen wegens zijn financiële status niet goed
denkbaar was, zou wel eens de voornaamste reden
kunnen zijn geweest om fortuin te zoeken in dienst
van de West-Indische Compagnie. Punt twee maak
ik uit de gedichten op dat Climene weliswaar niet in
Amsterdam verbleef, maar in een stad die een veste
had vanwaar men scheep kon gaan naar Amsterdam.
Ik denk dan in eerste instantie aan Haarlem, maar
Utrecht is ook mogelijk. Den Haag was geen stad
met een veste. Bij mijn weten lag de eerste
mogelijkheid om een boot richting Amsterdam te
nemen bij Voorburg.
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In haar antwoord aan Helwig geeft Leemans toe dat
Utrecht en Haarlem aannemelijker zijn als
woonplaats van Klimene dan Den Haag. Wat de
naam St. Ignatius betreft, vraagt zij zich af of we
deze niet als metafoor kunnen opvatten. Misschien
was de persoon waar Focquenbroch op doelde ook
een ‘leidsman’ en vervulde hij een specifieke (hoge)
functie. Maria van Sypesteyn zou dan heel goed als
Climene kunnen dienen en zie: je hebt de rijke
familie waar Focquenbroch geld voor moet gaan
verzamelen.
Twijfels over de Disputatio Theologica De
Promissis V.T.
Een medewerker van de Theologische Universiteit
Kampen twijfelt sterk aan de serieuze opzet van de
kort geleden door Paul Dijstelberge in het archief
van
de
Leidse
Universiteitsbibliotheek
teruggevonden disputatie van Focquenbroch voor
de Leidse Academie, d.d. 30 maart 1661. Hij heeft
het vermoeden dat de disputatie een grap is. Hij
schrijft: “Toevallig kwam ik op uw website en die
van het Focquenbrochgenootschap terecht, en het
verbaasde me een beetje dat niemand daar opmerkte
dat zijn disputatie blijkbaar een grap is: kijk maar
naar de datum! Ik kan niet zeggen dat ik de hele
inhoud doorzie, al is wel duidelijk dat de stellingen
aan het eind wel rechtzinnig, maar ook erg flauw
zijn (waar komen ze vandaan?), maar voor een
kerkhistoricus die in die periode gespecialiseerd is
moet het niet al te moeilijk zijn. Of heb ik het bij
het verkeerde eind? Ik ben benieuwd naar uw
reactie.”
Helwig begint in zijn antwoord op dit schrijven met de
vaststelling dat zijn medeonderzoekers en hij er tot op
heden van uitgegaan zijn dat de disputatie van
Focquenbroch een proeve van bekwaamheid voor de
Leidse universiteit was. Zij hebben daar geen moment
aan getwijfeld. Helwig stelt dat zijn partners, ondanks
dat zij literatuurhistorici zijn en geen kerkhistorici, wel
de indruk hebben dat de disputatie zich geheel aan de
eisen van die tijd conformeert. De stelling waarnaar de
scepticus verwijst, is hoogstwaarschijnlijk van
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Focquenbroch zelf. De tekst van de disputatie is gericht
tegen de Sociniaanse leer. Focquenbroch verdedigt in
het stuk de Orthodoxie tegen het Socinianisme. (Het
Socianisme was een theologische en kerkelijke stroming
in de 16de en 17de eeuw, genoemd naar Fausto Sozzini,
die wortelde in het christelijk humanisme en een
redelijke godsdienst voorstond. De stroming was
unitarisch; zij wees de leer van de drieëenheid en de
incarnatie af. red.). De Sociniaanse leer blijkt een
stokpaardje van de hoogleraar Hoornbeek geweest te
zijn die daar zelf meer over heeft gepubliceerd. Er zijn
in dezelfde collegereeks meer disputaties van studenten
over dit onderwerp geschreven. De disputatie van Van
Focquenbroch was de zevende (Pars septima). (Zie
voor uitgebreide informatie over de disputatio het
artikel van H.J. de Jonge op pag. 4).
De scepticus verklaart dat hij de volgende
aanwijzingen heeft dat de disputatie een grap is:
1. De datum van twee dagen voor 1 april
2. Het veranderen van de naam van de auteur
3. De ‘rare namen’ die aan het begin van de
disputatie genoemd worden.
4. De stellingen, die wel erg elementair zijn.
Herhalingen
van
frasen
uit
belijdenisgeschriften.
Hij zegt verder geen theoloog of kerkhistoricus te
zijn maar dat hij voldoende heeft aan zijn
gereformeerde lagere-schoolkennis om deze dingen
thuis te kunnen brengen. Hij is wel benieuwd naar
de andere disputaties van de serie, maar heeft deze
nog niet kunnen achterhalen.
Een schrijven van meester Fok?
In een kort schrijven meldt Hans Kloos, dat in het
nieuwe nummer van Raster een brief van Focquenbroch
‘van gene zijde’ vermeld staat (Kloos, H.: Een
schrijven van meester Fok’. In: Raster 98 (2002),
p. 84-91; redactie.). Als we het betreffende artikel
hebben gevonden, blijkt Kloos zelf de schrijver van
deze brief te zijn. Die is nu door de auteur ook op
internet gezet. U kunt de brief lezen op:
http://home.hetnet.nl/~kolos/Meester_Fok.htm
Johannes Ulaeus en zijn treurdichten
Op de webpagina www.historietilburg.nl, leest Jan
Helwig in het blad: Tilburg, tijdschrift voor
geschiedenis, monumenten en cultuur, een artikel
waarin twee treurdichten van Johannes Ulaeus zijn
opgenomen. Ulaeus schreef deze gedichten in 1716 en
1717, in zijn ambt als predikant van Tilburg en Goirle,
ter nagedachtenis aan kolonel Philippe Claude de Saint
Amant (1646-1717) en zijn vrouw Elisabeth de Claer
(?-1716), in leven eigenaren van het Tilburgse landgoed
Moerenburg. Het gaat om de gedichten Treur-dicht Op
Het Christelijk Ontslapen Van Me-Vrouw M. Vr.
Elisabeth de Claar en Treur-dicht op het onverwagt, en
schielyk overlyden Van den Eedelen, en manhaften
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heer De Heer Philippus Sintamant maioor generaal en
collonel van een regement marine. De gedichten zijn
respectievelijk uitgegeven in 1716 en 1717 bij Charles
Palier in ’s-Hertogenbosch.
De auteur van het artikel, Ronald Peeters, schrijft
dat er niet zoveel bekend is over het leven van
Johannes Ulaeus. Hij noemt wel enkele werken van
de predikant en haalt zijn vriendschap met
Focquenbroch aan.
Helwig reageert op Peeters’ artikel: “Zo juist vond
ik uw webpagina (…) met een artikel over Johannes
Ulaeus en zijn treurdichten. Het bevat voor mij wat
interessante aanvullende informatie over het
onderwerp van zijn treurnis. Er is echter heel wat
meer over Johannes Ulaeus bekend dan u daar doet
voorkomen. Het artikel in NNBW (Peeters’ bron
voor de biografische gegevens; red.) is toch wel
achterhaald.”
Voor meer informatie over Ulaeus verwijst Helwig naar
de inleiding van zijn uitgave van Focquenbrochs
Afrikaense Thalia en naar de Focquenbroch-site.
Peeters heeft die verwijzing ter harte genomen: hij heeft
de biografische gegevens van Ulaeus in zijn artikel
uitgebreid met een extra ‘aanvulling’.
Katrijne Hensbroek
Leo Heinsbroek laat zien dat de Focquenbroch-site
om uiteenlopende redenen bezocht wordt. Hij was
bezig met een genealogisch onderzoek naar zijn
familienaam en stuitte daarbij op de naam Katrijne
Hensbroek, de vrouw van Johannes Ulaeus. Via de
site kwam hij terecht bij het gedicht ‘Kupidoos
Vogelvangst’ dat Focquenbroch schreef voor het
huwelijksfeest van Johannes Ulaeus en Katrijne
Hensbroek.
Heinsbroek vraagt om toezending van de tekst van
dit gedicht, ter aanvulling van zijn genealogie
Heinsbroek / Hensbroek. Helwig stuurt hem de tekst
en vraagt of hij iets meer weet over de afkomst van
Katrijne.
Heinsbroek antwoordt dat hij geen hard bewijs heeft
van haar afkomst. Ze zou een dochter kunnen zijn
van Garbrant Janszoon Hensbroek en Amerentia
Ewouts Vertest, alias Stor. Garbrant had al drie
dochters die ieder met een predikant gehuwd waren,
misschien was er ook nog een vierde. “Ook het kind
Garbrant wijst in die richting”, aldus Heinsbroek.
“Er is nog wel een Catharina Hensbroek geweest
die tussen 1646 en 1649 is geboren in Alkmaar, als
dochter van een andere Garbrant Hensbroek, n.l.
Garbrant Adriaensz Hensbroek en Maria Jacobs van
der Geest. Die zou echter ongehuwd overleden zijn
in Alkmaar, op 30 april 1678.” Maar Heinsbroek
heeft daar zijn twijfels over want Catharina had ook
een dochter die mogelijk naar deze moeder
genoemd is. Hij zou dat nog eens na moeten kijken
in Alkmaar. Als bijlagen stuurt Heinsbroek twee
overzichten, een van Catharina en een van Garbrant
Janszoon.
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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: Christine Boon
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
e-mail aan te melden en € 10,- over te maken op rekeningnummer
37.99.75.947 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 abonneneren door een e-mail te
sturen aan fumus@focquenbroch.nl. Fysieke exemplaren worden naar
relevante bibliotheken gezonden.
Fumus wordt twee maal per jaar uitgegeven, in juni en december. De
kopijdata zijn: 1 mei en 1 november. Bijdragen aan Fumus kunnen
aangeleverd worden via onderstaand e-mailadres in een gangbare versie van
het tekstverwerkingsprogramma Word.

Redactie Fumus

Hans te Slaa

ISSN

ISSN 1567-2964

Auteursrecht

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of reproduceren van (artikelen uit)
Fumus is zonder voorafgaande toestemming toegestaan, mits dit met correcte
bronvermelding en zonder winstoogmerk geschiedt.
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