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De bijdragen van Willem Godschalck van Focquenbroch en Jan 
Neuyen aan het album amicorum van Jacob Heyblocq 

 

Bauke Hekman 

Op een der tafels ter Delftsche tentoonstelling ligt een klein, in groen leder 
gebonden boekske van langwerpig formaat, onaanzienlijk van uiterlijk maar 
met een rijken inhoud.  

Zo begon C. Vosmaer in 1863 zijn artikel over het album amicorum van Jacob Heyblocq (1623-
1690).1 Het boekje in oblong-formaat meet 92 x 153 mm en telt 162 bladen. De pagina’s zijn in 
potlood genummerd van 1 tot 310. Je zou een nummering tot 324 verwachten, maar sommige 
bladen hebben een subnummering (zoals 93A en 93B) en dat verklaart het verschil. In de loop 
der eeuwen heeft het geleden onder bindershanden. Een van de gevolgen daarvan is dat de 
inhoud niet meer chronologisch is geordend. Het berust nu in de Koninklijke Bibliotheek.2 Het 
album, dat teksten en diverse tekeningen en afbeeldingen bevat, werd ‘volgeschreven’ in de 
periode 1645-1678. Ruim honderdvijftig schrijvers en beeldende kunstenaars leverden een 
bijdrage aan dit persoonlijke boekje. Onder hen de schilder en etser Jan Gerritsz. Bronchorst en 
de schrijvers Joost van den Vondel, Constantijn Huygens, Willem Godschalck van 
Focquenbroch en Jan Neuyen. Focquenbrochs aandeel bestond uit twee gedichten en een 
tweeregelig vers met opdracht, dat van Neuyen uit een relatief lang gedicht van zesendertig 
verzen en enige naschriftelijke tekst. Hun beider bijdrage geef ik aan het slot weer. 
De eigenaar van het album amicorum, Jacob Heyblocq, werd op 19 juni 1623 in Amsterdam 
geboren als zoon van Bernardus Heyblocq (c. 1597-1661) en Elsje Gerrits (c. 1599-?). Het gezin 
telde negen kinderen. Vader Heyblocq was vanaf de oprichting van het Athenaeum Illustre in 
1632 tot aan zijn dood als pedel verbonden aan deze instelling. Jacob kreeg zijn opleiding aan de 
Latijnse school op de Oude Zijde te Amsterdam. Daarna studeerde hij theologie aan de Leidse 
universiteit. Hij werd in 1648 leraar aan de Latijnse school op de Nieuwe Zijde. In 1674 volgde 
hij zijn rector Adrianus Junius op. Hij schijnt een uitstekend docent te zijn geweest maar een 
onbekwaam rector. In 1685 zou hij op verzoek van de Amsterdamse vroedschap aftreden. Op 1 
november 1650 trouwde hij met Maria de Lange, die op 24 juni 1627 werd geboren. Het paar 
kreeg vier kinderen, twee ervan stierven jong. Jacob Heyblocq schreef diverse Nederlandse en 
Latijnse gedichten waarvan in 1662 een bloemlezing verscheen getiteld: Farrago Latino-Belgica 
of Mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en 
voorvallen.3 In augustus 1683 stierf Maria de Lange. Op 6 februari 1684 hertrouwde Heyblocq 
met Debora Schoonhoven. Op 28 september 1690 werd hij in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 
begraven.4 
 
De oudste alba amicorum zijn aangelegd door studenten van de protestantse universiteit te 
Wittenberg. Letterlijk vertaald betekent album amicorum ’lijst van vrienden’. Eigenaren van een 
album amicorum hechtten veel waarde aan een autograaf van een respectabel iemand of goede 
vriend. Herhaalde ontmoetingen door de jaren heen leidden regelmatig tot nieuwe inscripties in 
het album amicorum. Dat kwam vooral voor onder de van universiteit naar universiteit of andere 
instituten trekkende studenten en geleerden. Janus Dousa bijvoorbeeld legde in Parijs zijn eigen 
                                                 
1 C. Vosmaer: ‘Uit het album van Jacobus Heijblocq’. In: De Nederlandsche Spectator 34 (1863), 266-7.  
2 KBH signatuur 131 H 26.  
3 J. Heiblocq: Farrago Latino-Belgica […]. Amsteldam, 1662. 
4 K. Thomassen and J.A. Gruys: The album amicorum of Jacob Heyblocq. Zwolle, 1998, 11-18. 
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album voor aan toonaangevende Franse schrijvers en in Leiden aan professoren en studenten. 
Ook was hijzelf voor hen een gewild inscriptor.5  
Aan Heyblocqs album leverde een aantal personen weliswaar meer dan één bijdrage, maar die 
werden in bijna alle gevallen op dezelfde dag of binnen een korte periode geleverd. Zo deden 
Johannes Fabricius, op 19 maart en 12 mei 1657, en Focquenbroch op 24 en 25 november 1664 
en op een niet genoemde andere dag in die maand. Onder de inscriptoren van Heyblocqs album 
amicorum bevinden zich oud-leerlingen van de Latijnse school, academici, kunstenaars, collega-
dichters, vrienden en familieleden. Thomassen/Gruys concluderen in The album amicorum of 
Jacob Heyblocq, 6dat dit album zich op de volgende punten onderscheidt van andere alba uit die 
tijd: de lange gebruiksduur, het grote aantal bijdragen van befaamde kunstenaars en professoren, 
de interacties tussen de inscriptoren en de markante aanwezigheid van Heyblocq met zes eigen 
teksten. Ze kwalificeren het dan ook als een cultureel monument dat geen concurrenten kent.  

Publicaties 
Er zijn diverse publicaties over Heyblocqs album en over Focquenbrochs bijdrage verschenen. 
Vosmaer benadrukt in 18637 de waarde van Heyblocqs album amicorum en beschrijft diens 
persoonlijkheid en sociale positie met de woorden: “Schier aller inschrift meldt Heijblocq’s lof 
in deugd en geleerdheid. Zelfs al wilde men een gepaste hoeveelheid daarvan stellen op rekening 
van de album-courtoisie, en het mentir comme une épitaphe [= liegen als een grafschrift] van 
Töpffer ook tot deze soort van opschriften uitstrekken, dan nog laat dit album genoegzaam een 
blik slaan in Heijblocq’s karakter om van hem te vermoeden dat hij een verdienstelijk en bemind 
man was”. 
Unger geeft in 1884 een levensschets van Heyblocq8 en gaat kort in op diens album en 
bloemlezing Farrago; hij roept de lof in herinnering die Vosmaer aan Heyblocq toezwaait.  
De Ligt9 geeft in 1969-1970 de drie bijdragen van Focquenbroch aan Heyblocqs album voor het 
eerst in druk uit. Hij gaat in op de afkomst van Focquenbroch en probeert diens verwantschap 
met Heyblocq vast te stellen, die volgens De Ligt schijnt te lopen via de stiefmoeder van 
Heyblocqs vrouw Maria de Lange, Hester du Pire.  
De Kruyter10 schrijft in 1976 dat de bijdragen in alba amicorum in het algemeen klassieke en 
bijbelse aspecten bevatten en de lof verkondigen van de eigenaars ervan; dat de meest gebruikte 
taal erin het Latijn is naast vele andere talen als Nederlands, Grieks, Hebreeuws en zelfs 
Arabisch. Hij geeft een biografie van Heyblocq, gaat uitgebreid in op de inhoud van het album, 
biedt daaruit ruim twintig illustraties van handgeschreven teksten en afbeeldingen en groepeert 
de inscriptoren. Zo brengt hij Focquenbroch onder bij de Amsterdamse dichters en memoreert hij 
diens relatie tot Heyblocq: “servant, friend and cousin”. Jan Neuyen  plaatst hij in de groep van 
medici samen met onder anderen Job van Meek’ren en Joannes van Bonevaal. 
In 1998 verscheen The album amicorum of Jacob Heyblocq. Het is een koppeluitgave: het boekje 
gaat vergezeld van een facsimile van Heyblocqs album amicorum. De uitgave, verpakt in een 
roodbruin linnen doos, bevat een inleiding op het leven en werk van Heyblocq en op dit album. 
Voorts bevat ze alle transcripties, de foto’s van de handschriften en de afbeeldingen alsmede 
korte toelichtingen op de auteurs en kunstenaars. De Latijnse teksten zijn helaas onvertaald 
gebleven.11  
                                                 
5 Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet […]. Eindredactie: K. Thomassen. ’s-Gravenhage, 1990, 
13.  
6 K. Thomassen and J.A. Gruys: The album amicorum of Jacob Heyblocq. Zwolle, 1998, 33. 
7 C. Vosmaer: ‘Uit het album van Jacobus Heijblocq’. In: De Nederlandsche Spectator 34 (1863), 266-7.   
8 J.H.W. Unger,.: ‘Vondeliana II’. In: Oud-Holland (1884), 26-32. 
9 B. de Ligt: ‘Focquenbroch, familie en kennissen’. In: Spiegel der Letteren 12 (1969-1970), 293-298.  
10 C. W. de Kruyter: ‘Jacobus Heyblocq’s album amicorum in the Koninklijke Bibliotheek at The Hague’. In: 
Quaerendo 8 (1976), 110-153.  
11 Met dank aan dr. Jeanine de Landtsheer voor haar vertalingen uit het Latijn en de toelichtingen daarbij. 
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In 1998 vertoonde Helwig12 op het internet de volgende elementen van Focquenbrochs bijdrage 
aan Heyblocqs album: (1) de prent uit 1653 van de schilder/etser Jan Gerritsz. van Bronchorst 
(1603-1661) waarop Elia in opdracht van God door raven wordt gevoed;13 (2) de transcriptie van 
het gedicht Op de afbeeldingh van Elias door J. v. Bro[n]chorst (1655); (3) in handschrift het 
gedicht Aen mijn heer Jacob Heijblock; Op sijn versoeck om een vaersjen en (4) in handschrift 
Focquenbrochs Fumus gloria mundi, een kort woord tot Heyblocq. Waarschijnlijk was het 
Helwigs bedoeling om de juist verschenen editie van Thomassen/Gruys te signaleren.  

De bijdragen van Focquenbroch en Neuyen 
Focquenbroch en Neuyen zijn leeftijds- en stadsgenoten. Willem Godschalck werd gedoopt op 
26 april 1640 en Neuyen op 2 september 1640, beiden in de Oude Kerk te Amsterdam.14 Vrijwel 
zeker hebben ze samen de Latijnse school bezocht en dateert van die tijd hun ‘band’ met meester 
Jacob Heyblocq. Focquenbroch was bovendien een neef van Heyblocq. Die meester-leerling 
verhouding was niet genoeg om inscriptor te worden van Heyblocqs album amicorum. 
Focquenbroch en Neuyen werden pas interessant voor hem toen ze ook maatschappelijk iets 
betekenden. In 1662 waren beiden gepromoveerd tot doctor in de medicijnen, Focquenbroch aan 
de Utrechtse en Neuyen aan de Leidse universiteit.  
Focquenbroch schreef drie teksten voor Heyblocqs album: (1) Aen mijn heer Jacob Heijblock; 
Op sijn versoeck om een vaersjen, (2) Op de afbeeldingh van Elias door J. v. Bro[n]chorst en (3) 
Fumus gloria mundi. Alleen de eerste tekst is in Focquenbroch-edities in druk verschenen.15 
Tussen het handschrift en deze gedrukte tekst bestaan verschillen, waarvan een negental 
woordelijke. De laatste heb ik in voetnoten vermeld. Van de tweede en derde tekst uit Heyblocqs 
album zijn geen officiële drukken bekend, anders dan die in The album amicorum of Jacob 
Heyblocq (1998). In het tweede naschrift van het eerste gedicht laat Focquenbroch weten dat hij 
een “dienaer, vrindt en neef” van Heyblocq is. Jan Neuyen droeg één gedicht bij met het 
opschrift Conveniunt rebus nomina saepe suis. Dit gedicht is vóór 1998 nooit in druk 
verschenen. De transcripties van de handschriften heb ik ontleend aan The album amicorum of 
Jacob Heyblocq. 

                                                 
12 Jan Helwig: De bijdragen van Van Focquenbroch in het album van Jacobus Heiblocq (1998). Op: 
http://focquenbroch.apud.net/heyblocq.htm. Standdatum: 29-08-98.  
13 Bijbel: I Koningen 17:2-6.  
14 Ik ga uit van Johannis Neuyen die op 2 september 1640 is gedoopt en dus niet van zijn broer Joannes die op 26 
oktober 1636 werd gedoopt (zie de tekst verderop). Wolfgang Marguc gaat uit van de laatste zoals ook de STCN 
doet.  
15 W.V. Focquenbroch: Alle de werken. Tweede deel. Verzameld en uitgegeven door Abraham Bogaert. De derde 
druk. By Steven van Esveldt, boekverkoper in de Kalverstraat, het derde huis van de Roomsche Kerk de Papegaay. 
Amsterdam, 1766, 362. Daarin maakt het gedicht: “Aan N.N. Op zyn verzoek om een vaarsje” deel uit van de Tha-
lia of geurige zanggodin. Tweede deel. (UBA O 63-679). Voor de vergelijking met de tekst in het album heb ik dit 
gedicht gebruikt. Aan het gelijknamige gedicht  op p. 86 in Focquenbrochs Afrikaense Thalia, of het derde deel van 
de Geurige zang-godin. By Jan ten Hoorn, boeck-verkoper, tegen over het Oude Heere Logement. Amsterdam, 1678 
(UBA OK 62-1779) ontbreekt namelijk het achtste vers: “Die u dikwils eer geryfde”.   
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Focquenbroch 
 
Eerste inscriptie16 
 

 
Album Heyblocq. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur 131 H 26. Pagina 90. 

 

                                                 
16 Bron: The album amicorum of Jacob Heyblocq nr. 54, facsimile p. 90. [Amsterdam], 24 november 1664. 
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Aen mijn heer Jacob Heijblock;17 Op sijn versoeck om een vaersjen.  
 
  Ben je dan aen mossel-schelpen,18 
  Noch aen kladt-papier te helpen, 
  Noch aen themas uijt je school?19  
  Kunnen de begraff-nis brieven,20 
 5  O cousijn! U niet gerieven,21  
  Koopt je wijf dan nooit meer kool?22  
  Is dan meester Claes de vijfde,23 
  Die de stadt so langh gerijfde,24 
  Doot?  Of staedt sijn ambaght stil? 
 10  Of doet hij voortaen geen ceelen [= brieven] 
  Aen de goeie luij meer deelen 
  Tot gerief van meenigh bil [= aars]?25 
  Dat je mij juijst komt versoecken,26  
  Om uw secretale hoecken [= privaten], 
 15  Met wat wisschers [= toiletpapier] te versien? 
  Doch, voor een der wijste neersen [= aarzen],27  
  Schaf [= geef] ick gaeren al mijn veersen, 
  Bij exempel; Dit ’s er ien.28  
 

Finis.29 
 
P.S. Ist niet bedroeft, dat een, uijt so veel schoone blaeren [= bladen in het album], 
Om dat ick ’t heb bekladt, na Poortegael [= privaat] moet vaeren? 

                                                 
17 Tekst p. 362: Aen N.N. in plaats van Aen mijn heer Jakob Heijblock.  
18 Mossel-schelpen: werden gebruikt om na de stoelgang de billen te reinigen. 
19 Tekst p. 362: Noch aan themaas uit het school? 
20 Begraff-nis brieven: ‘rouwkaarten’. 
21 Tekst p. 362: O cousijn! U dan niet genoeg gerieven? 
22 Tekst p. 362: Koopt je wyf nu niet meer kool? Kool: met de koolbladeren veegde men zijn billen schoon. 
23 Meester Claes de vijfde: zijn ware identiteit blijft verborgen; uit de context valt op te maken dat hij aanspreker is 
geweest, een functie enigszins vergelijkbaar met die van de huidige begrafenisondernemer. Hij zorgde ervoor dat 
familie en relaties van een overledene over diens dood en over de uitvoering van de begrafenis werden ingelicht. In 
betere kringen geschiedde dat per brief. Families maakten jarenlang gebruik van dezelfde aanspreker. Toen het 
stadsbestuur van Amsterdam begin 1696 besloot het werk van de particuliere aanspreker te verbieden en diens werk 
door stadsambtenaren te laten uitvoeren, ontstond het zogenaamde “Aansprekersoproer”. De meeste Amsterdam-
mers wilden om praktische redenen de bestaande situatie handhaven: ”[…] daar ik een aanspreeker hebbe die alle 
myne vrinden kend en weet waar die woonen; dat duysend maal gemakkelycker is, als een botmuyl te moeten heb-
ben die men met grote moeyten moet onderregten, en dan nog zyn boodschap verkeerd doen”. Bron: Joris Craffurd: 
Een generaal en kort verhaal van de schrickelycke beroerte binnen Amsterdam voorgevallen en begonnen des 
savonds op den 30 january, ende volcoment ondergebragt ende gestilt op den 6de februarij 1696. Pag. 20.  
24 Tekst p. 362: Die u dikwils eer [= vroeger] geryfde. 
25 Tekst p. 362: bril in plaats van bil. 
26 Tekst p. 362: Dat gy my juist komt verzoeken. 
27 Tekst p. 362: Wel, voor een der wyste neerzen. 
28 Tekst p. 362: By provisie [= voorlopig] dit ‘s ‘er ien. 
29 In de gedrukte teksten komt noch het woord Finis, noch de tekst daarna voor. 
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Die eertijts deese veersen schreef, 
Was d’ eijgenaers dienaer, vrindt, en neef. 

 
W.G. v. Focq. Dr. med. 
Ao 1664 24 November. 
 
Focquenbrochs bijdrage bestaat uit toiletpapier. Het is een provocerend gedicht. Het ridiculiseert 
de ijdelheid, de zucht van Heyblocq en anderen om in een album amicorum bewonderd en 
geprezen te worden, en de bereidheid van de inscriptoren daaraan mee te werken. In het naschrift 
merkt Focquenbroch op dat dit ene blad door zijn ‘vuile’ bijdrage nu thuishoort op het privaat. 
Het siert Heyblocq dat hij deze tekst niet heeft laten verwijderen. Uit het album valt niet op te 
maken of dat ten koste van andere bijdragen zou zijn gegaan.  

Album Heyblocq. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur 131 H 26. Pagina 120. 
 
Tweede inscriptie30  
 
Op de afbeeldingh van Elias door J. v. Bro[n]chorst.31 
 

De raevens spijsen hier met broodt, 
Elias, in sijn hongers-noodt. 
Het alder-roofagtigst gediert 
Wordt hem van God tot hulp gestierdt. 

                                                 
30 Bron: The album amicorum of Jacob Heyblocq nr. 76, facsimile p. 120. [Amsterdam, november 1664]. 
31 Bronchorst: Jan Gerritse van Bronchorst. Geboren in 1603 te Utrecht. Op 22 december 1661 te Amsterdam be-
graven. Vermaard glasschilder en etser. Leverde een aantal grote werken voor Amsterdam o.a. vier ramen voor de 
Nieuwe Kerk (1647-1651). (Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler […]. Herausgegeben von Ulrich Thieme. 
Leipzig, 1911, 57-8.). 



 7

5  Hoewel hij langh in dees woestijn 
Van hem vergeeten scheen te sijn. 
So goet, en magtigh is Gods handt, 
Tot sijner vrinden onderstandt; 
Dat hij een vijandt, oock hoe wreedt, 

10  Haer tot een vrindt te geeven weet. 
Ja dat hij, als m’ er ’t minst op denckt, 
Haer in de doot het leeven schenckt. 
Wat wanhoopt ghij dan, troost’loos mensch! 
Als ’t u hier juijst niet gaet na wensch? 

15 Wijl God het alder-ongesienst 
U kan doen strecken tot uw dienst; 
Ja u (bid ghij sijn hulp slegs an) 
Uijt roovers, geevers senden kan. 

 
Finis.  

 
W.G. v. Focq. med. dr. 
 
Een religieuze tekst. Focquenbroch houdt de wanhopige mens voor dat God in de meest 
troosteloze situaties redding kan brengen. Dat Diens almacht zo groot is, dat Hij zelfs de 
dodelijkste vijanden tot helpende vrienden kan maken, zoals in het geval van Elia.   
 
Derde inscriptie32 
 
Fumus gloria mundi [= De glorie van de wereld is rook].  
Dat is:  
Des weerelts eer is niet dan roock: 
Maer roock is d’ eer des weerelts oock.33 
 
Intelligentibus [= Aan wie het begrijpt]. 
 
Viro eruditissimo, et cognato amicissimo, Jacobo Heijblock in amicitiae symbolum, haec pauca 
scripsi [= Voor de geleerde man, mijn zeer geliefde verwant, Jacobus Heijblock, heb ik deze 
enkele woorden geschreven als teken van vriendschap].  
W.G. v. Focquenb. dr. med. Amstelodamensis. 
Amstel. 1664. 25 Novemb.   
 
Lofprijzingen zijn ijdelheden. Ze zijn rook en zullen in rook opgaan. Voor hen die zich bewust 
zijn van de vergankelijkheid van het leven, zijn ze zonder betekenis. 

                                                 
32 Bron: The album amicorum of Jacob Heyblocq nr. 111, facsimile p. 167. Amsterdam, 25 november 1664. 
33 Een variant op dit motto staat op de titelpagina van Focquenbrochs Afrikaense Thalia, of het derde deel, van de 
geurige zang-godin. Spreuk: Fumus gloria mundi. Of des werelts glory is maer roock: / En, roock is ’s werelts glory 
oock. Vermeerdert en verbetert. By David Lindenius, en Andries Vinck, boeckverkoopers. Amsterdam, 1679. UBA 
OK 73-408: 3. 
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Neuyen 
Het handgeschreven en ongedateerde gedicht van Neuyen in Heyblocqs album met het incipit: 
“Out Romen (eerst Latinus rijk” is voor het eerst in 1998 in druk verschenen.34 Neuyen 
koesterde grote liefde voor het oude Rome en Latium. In 1664 schreef hij het treurspel Eneas of 
Vader des Vaderlants, dat in 1669 gevolgd werd door zijn tweede treurspel De gewroke 
Lucretia, of Romen in vryheit. In het incipit van het gedicht maakte hij Rome en Latium tot 
vertrekpunt voor de lofprijzing op Heyblocq. In het naschrift daarvan gebruikte hij de kenspreuk: 
“Romanam condere linguam tantae molis erat” [= Zo’n zware opdracht was het om de Romeinse 
taal tot stand te brengen]. Op de titelpagina van de Eneas-editie van 1667 gebruikte hij de 
kenspreuk: “Tantae molis erat Romanam condere gentem!” [= Zo zwaar was het om het 
Romeinse volk te stichten]. De overeenkomst tussen beide spreuken is evident. Ging zijn 
voorkeur in dat jaar uit naar dit type spreuk? Misschien wel, maar daaruit te concluderen dat het 
gedicht dateert van 1667 gaat te ver. Hoewel? In de Eneas-edities van 1664 en van na 1667 komt 
deze kenspreuk niet voor, wel die van “Sat Patriae, populoque datum” [= Er is genoeg gegeven 
aan het vaderland en aan het volk]. Te wankel is de veronderstelling dat het gedicht in 1674 of 
later zou zijn geschreven op grond van het meervoud in “Heiblocqs scholen” in vers 24 van het 
gedicht. Heyblocq werd in 1674 rector van de beide Latijnse scholen in Amsterdam. Neuyen kan 
hier ook hebben gedoeld op de scholen waaraan Heyblocq voor die tijd als docent was 
verbonden. 
Op pagina 172 van The album amicorum of Jacob Heyblocq staat een toelichting op Joan 
Neuyen. Hij zou arts geweest zijn en waarschijnlijk dezelfde zijn als de Johannes Neuyen van 
Amsterdam die omstreeks 1637 werd geboren en op 4 september 1657 aan de Leidse universiteit 
werd ingeschreven. Aan deze onopgeloste kwestie heb ik aandacht besteed in mijn artikel: 
Bijzondere betrekkingen tussen Willem Godschalck van Focquenbroch, Jan Neuyen, Arnold 
Moonen en Joannes van den Bergh.  
 
Neuyens inscriptie 
 
Conveniunt rebus nomina saepe suis 35 [= Vaak stemmen de namen met de dingen overeen].  
 
  Out Romen (eerst Latinus rijk 
  Waer uit de Fenix-tael der volken,36 
  De spraeck-kunst sonder ga, gelijk 
  Haer strijtb’re naem drong door de wolken) 
 5  Lagh reddeloos, als Babilon 
  Verwart. De moeder aller talen, 
  Doordringende als een uchtend son 
  Uit ’t oost na ’t westen, en de palen [= grenzen] 
  Van ’t noort naekt, en onkunde zuit, 
 10  Scheen recht een baiaert sonder orden. 
  Rechtschapenheit [= zuiverheid] in spraek had uit, 
  Men wist nau wat hier van sou worden, 
  Als een verwarring door elkaer. 
  De hooft en hof-taal aller talen, 
 15  De spraeck-kunst liep groot hals-gevaer; 
  Toen ‘s uit Latinus lant en palen 
  Verstrekt een dwael-spraek in Euroop, 
                                                 
34 Thomassen/Gruys: The album amicorum of Jacob Heyblocq. Zwolle, 1998, 170-1. 
35 Bron: The album amicorum of Jacob Heyblocq nr. 190, facsimile p. 272-3. [Amsterdam]. 
36 Fenix-tael: de diamant onder de talen.  
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  Daer sy vervremt, ontaert in woorden 
  Haer glans derft, als in d’ommeloop 
 20  De son haer luister mist in ’t noorden, 
  Soo lang by Sweed, en Goth, en Deen, 
  En Brit, en Gallier in ’t dolen 
  Gehanthaeft, tot ’s in suiverheen 
  Van uitspraeck groeid’ in Heiblocqs scholen. 
 25  De stad, die midden in de stroom 
  Van Y en Amstel, als den Tiber 
  Verstrekt de hof-tael van out Room 
  Een toevlucht, en bevrijt voor d’Iber, 
  Dee op haer Holle-lant en gront 
 30  Een school op twalef-hooftpilaren 
  Gesticht, door Heiblocqs hant en mont 
  De gront-pael heien en bewaren. 
  Waer uit de wetenschap van God, 
  (Als sy in Jakob woonde) en wetten, 
 35  Rechtvaerdigheit, en heilgenot 
  Des heel-kunst sigh komt voort te setten. 
 
  Dus [= zo] leert men uit de schranderheen 
  Van Jakob d’ Amstelkerk37 opbouwen; 
  En Heiblocq ’t school-begin vertrouwen. 
  De naem en daet komt overeen.38  
 

Romanam condere linguam  
Tantae molis erat [= Zo'n zware opdracht was het 
de Romeinse taal tot stand te brengen].  

 
In omen et nomen [= In voorteken en naam]. 

 
Do[mino] Jakob Heiblocq eruditiorum ordini adjungebam Joan Neuijen Med. doctr. [= Ik, Johan-
nes Neuyen, doctor in de medicijnen, voegde de heer Jakob Heiblocq toe aan de reeks geleer-
den]. 
 
Neuyen schetst het eeuwenlange verval van de Latijnse taal waarvan de uitspraak is verbasterd 
en waarin vreemde woorden hun intrede hebben gedaan. Aan die situatie komt een einde als 
Heyblocq op de Latijnse scholen waaraan hij als docent was verbonden, de zuivere uitspraak en 
kennis van het Latijn – ‘de hof-tael van out Room’ – tot nieuw leven wekt en zijn leerlingen on-
der strenge tucht vanuit Latijnse bronnen onderwijst in godsdienst, geneeskunde en recht, ter 
loutering van Amsterdam. 39 

                                                 
37 Amstelkerk: metonymisch voor Amsterdam.  
38 De naem en daet komt overeen: Neuyen drukt hiermee uit dat Jacob Heyblocq het fundament heeft gelegd – ‘de 
palen heeft geheid onder het onderwijs’, met toespeling op Heybloqcs naam – voor gedegen (spraak)onderwijs in 
het Latijn.  
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Liefde maakt jaloers 
Hoe vrij vertaalde Focquenbroch de Sganarelle van Molière? 

 

Frans Wetzels 

Op 28 mei 1660 beleefde het blijspel Sganarelle ou le cocu imaginaire zijn première in het thea-
ter van le Petit-Bourbon te Parijs. Enkele maanden lang konden de Parijse burgers genieten van 
de verwikkelingen van de ingebeelde hoorndrager, zo luidt de vertaling van Le cocu imaginaire. 
Een hoorndrager is een man die door zijn vrouw bedrogen wordt. Daarom werd er in sommige 
landen gegniffeld om de achternaam van Philippe Cocu, de bekende speler van het Nederlands 
elftal. Lodewijk XIV, die op 9 juni 1660 met zijn nicht Maria Theresia, de Spaanse infante, in St. 
Jean-de-Luz in het huwelijk trad, zag pas op 31 augustus een voorstelling van Le cocu imaginai-
re, waarbij Molière de hoofdrol van Sganarelle speelde. In hetzelfde jaar verscheen die komedie 
van Molière, pseudoniem van Jean Baptiste Poquelin (1622-1673), in druk.1 
Drie jaar later, in 1663, verscheen bij Jacob Lescaille, boekverkoper te Amsterdam, het blijspel 
De verwarde jalousy. Dat Lescaille op de Middeldam woonde ‘naest de Vismarckt’ stond wel op 
de titelpagina vermeld maar niet de naam van de schrijver. Op de laatste pagina kwamen slechts 
de initialen W.G.V.F. voor van Willem Godschalck van Focquenbroch. Uit de vele herdrukken 
van dat blijspel blijkt wel het succes ervan. Wolfgang Marguc kent vijf drukken (Einzeldrucke) 
van die tekst en nog eens vijf in het verzameld werk.2 In het overzicht dat Jan Helwig samenstel-
de van de 17de en 18de – eeuwse edities van het literaire werk van Focquenbroch komt De ver-
warde jalousy negen keer voor.3 Feller vermeldt in de inleiding van zijn uitgave van Focquen-
brochs blijspel dat het vanaf de eerste opvoering in de Amsterdamse schouwburg een groot suc-
ces was.4 Maar hij geeft niet aan wanneer die voorstellingen plaatsvonden. Bij Wybrands kon ik 
er een vinden – waarschijnlijk de eerste - op 23 april 1663 in de Amsterdamse schouwburg.5 
 

Wat vermelden de handboeken over De verwarde jalousy?  
Gerard Knuvelder staat niet lang stil bij de blijspelen van Focquenbroch.6 In één bijzin raffelt hij 
het succes van Focquenbrochs (toneel)werken af, die zeer in de smaak vielen bij ,,het toenmalige 
publiek, dat klaarblijkelijk ook zijn andere navolgingen (naar Molière, Lucianus en Ovidius) 
waardeerde”. Met die navolging van Molière moet hij wel De verwarde jalousy bedoelen. Aan 
het spel zelf en aan Sganarelle besteedt hij geen enkel woord! 
Gerrit Kalff beperkte zich in zijn handboek tot één opmerking over Focquenbrochs toneel-werk, 
namelijk dat hij daarmee zijn schrijverscarrière was begonnen. Waarschijnlijk ergerde hij zich zo 
aan de zinnelijkheid van Meester Fock dat hij diens literaire producten hartgrondig afwees en 
hem plastisch beschreef als een auteur die ,,zich behagelijk wentelt in zinnelijkheid en vuilheid 
als het zwijn in de modder”.7 
                                                 
1 Théâtre complet de Molière, met inleiding en aantekeningen van Robert Jouanny, deel 1, Parijs, 1962. Ook op 
internet: www.toutmoliere.net/oeuvres/sganarel/index.html 
2  W. Marguc - Willem Godschalck van Focquenbroch, Ergänzende Prolegomena, Leuven, 1982, p. 109-110. 
3 J. Helwig, ‘Plato of Pluto? De zeventiende–eeuwse edities van Focquenbrochs werken’. In:  Fumus. Mededelingen 
van de stichting Willem Godschalck van Focquenbroch, 3 (2005), p. 20-21. 
4 J.C. Feller, De verwarde jalousy, Gorinchem, 1968. 
5 C.N. Wybrands, Het Amsterdamsche tooneel van 1617-1722, p. 262. 
6 G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, deel 2, p. 318, ’s-Hertogenbosch, 1958. 
7 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Groningen, deel 4 (1909), p. 580. 
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Willem Jonckbloet wilde al helemaal ,,niet veel woorden verspillen over den burlesken poëet” 
W.G. van Focquenbroch, toch vermeldde hij een paar blijspelen zoals De Verwarde Jalouzy (sic) 
en De Min in ’t Lazarushuis (sic).8 Bovendien voegde hij hieraan toe dat het laatste een bewer-
king was van Lope de Vega’s Los Locos de Valencia en - het kan niet op - verwees hij ook nog 
in een voetnoot naar zijn bron: een artikel van Worp uit 1884. De ‘vieze aardigheden’ uit de 
klucht van de Duitse kwakzalver waren volgens Jonckbloet zeker niet geestig en het stuk had 
gerust onvoltooid op de plank mogen blijven liggen. Het is duidelijk dat de criticus hier op de 
Klucht van Hans Keyenvresser doelde. 
Je kunt wanhopig worden over de geringe informatie die de handboeken over Focquenbrochs 
toneelwerken verstrekken. Is er dan niemand onder de hooggeleerde samenstellers van litera-
tuurgeschiedenissen die een goed woord of een aantal alinea’s over heeft voor de toneelschrijver 
Focquenbroch? Ja hoor, Jan te Winkel weet ons aangenaam te verrassen met zijn mededelingen 
over de kluchten en blijspelen van de Amsterdamse medicus-dramaturg.9 
Laten we even Te Winkel citeren:  
,,Als tooneeldichter was hij, behalve met een paar onbeduidende kluchten en eene verdienstelijke 
berijming van Lucianus’ Tymon, tooneelsche-wys uytgebeelt met zestien uytkomsten, reeds in 
1663 opgetreden met een blijspel ‘De verwarde Jalousy’, dat eene getrouwe vertaling is van ‘Le 
cocu imaginaire’ (van 1660), het eerste blijspel van Molière, dat op ons tooneel te zien is ge-
weest. Eerst sedert 1670 begonnen er bij ons meer stukken van Molière vertaald te worden.” Een 
getrouwe vertaling? Daar komen we op terug! 

Van Helten en Feller over De verwarde jalousy 
W.L. van Helten komt de eer toe als eerste dit spel 
van Focquenbroch te hebben uitgegeven met verkla-
rende noten.10 Zoals blijkt uit de titelpagina – bij 
Van Helten p.61 – gebruikte hij daarvoor de editie 
gedrukt T’Amsteldam, by de Wed. van Gysbert de 
Groot, op den Nieuwendyk, in de groote Bybel, 
1696, Met Privilegie. Jan Helwig geeft in zijn Bibli-
ografie Focquenbroch een editie onder het BF-
nummer 30, die hierop lijkt.11 Maar er zijn nogal wat 
verschillen. Bij BF-nummer 30 staat de plaatsnaam 
Amsterdam en ontbreekt een jaartal (z.j.) en is de 
Wed. van Gysbert de Groot, boekverkoopster op de 
Nieuwen-dijk tusschen de twee Haarlemmer Sluizen. 
Dat lijken details, het grootste verschil is dat bij Van 
Helten de naam van de auteur op de titelpagina 
prijkt: W.V. Focquenbrochs Verwarde Jalouzy. 
In 1871 gaf Van Helten het blijspel van Focquen-
broch samen met twee toneelstukken van Pieter Ber-
nagie uit onder de titel Drie kluchtspelen der 17e 
eeuw. In zijn inleiding schetst hij kort het leven van 
beide geneesheren en dichters. Over De verwarde 
jalouzy (sic) merkt hij op dat het geen zeden- of karakterschildering is maar een van de vele 

                                                 
8 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Groningen, deel 4 (1890), p. 448-449. 
9 J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Haarlem, deel 4 (1907), p. 278. 
10 W.L. van Helten, Drie kluchtspelen der 17e eeuw. Bernagie’s Studente-leven en Goê Vrouw. W.G. v. Focquen-
broch’s Verwarde Jalouzij, met aantekeningen voorzien, Rotterdam, 1871. 
11 J. Helwig, ‘Plato of Pluto? De zeventiende-eeuwse edities van Foccquenbrochs werken’. In: Fumus (3) 2005, p.20. 
Ook op internet: http:// www.focquenbroch.apud.net/ 

 
Quasi facsimile titelpagina in Van Helten 
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‘zoogenaamde verwarrings-comediën’, die eeuwenlang geschreven zijn met bijna geen ander 
doel dan om de lezers en kijkers te doen lachen. In dit toneelstuk waardeert hij Focquenbrochs 
poëtische gaven, die blijken uit zijn ,,met losheid gepaarde vrij zuivere versificatie”.12 Over een 
Frans voorbeeld rept hij met geen woord. Zou hij Sganarelle ou le cocu imaginaire niet gekend 
hebben? Blijkbaar niet, anders zouden hem de overeenkomsten wel zijn opgevallen. 
In 1877 wist Justus van Maurik Junior, die Van Heltens uitgave gelezen had, als eerste(?) te 
melden dat Focquenbroch de tekst van Molière vertaald had en dat die vertaling ,,de grenzen van 
het middelmatige” niet overschreed. Hij constateerde dat De verwarde jaloezij (sic) niets anders 
is dan ,,eene bijna letterlijke vertaling” van Le cocu imaginaire.13 
Bijna een eeuw later verscheen een door J.C. Feller geannoteerde uitgave van De verwarde ja-
lousy – waarvoor we hem dankbaar moeten zijn – en die beleefde in 1978 een herdruk. Helaas 
zijn de fouten uit de eerste druk bij de herdruk niet gecorrigeerd. Maar daarover straks meer. Nu 
gaan we eerst in Fellers inleiding op zoek naar infomatie over de relatie tussen De verwarde ja-
lousy en Molières Sganarelle. 
Volgens Feller is De verwarde jalousy een typisch voorbeeld van wat Worp ,,den letterkundigen 
diefstal onzer voorvaderen” noemde. Het blijkt namelijk ,,een bewerking te zijn van Molières 
Sganarelle, ou le cocu imaginaire, terwijl Focquenbroch nergens zijn voorbeeld noemt”.14 Te-
recht merkt Feller op dat het in de zeventiende eeuw vrij normaal was om bij een bewerking niet 
eens te vermelden waar de stof gevonden was. Hij heeft groot gelijk als hij constateert dat Foc-
quenbrochs bewerking het nauwe contact bewijst tussen Nederland en Frankrijk. Zoals ik al eer-
der opmerkte, vond de eerste opvoering van Molières spel plaats in 1660 en  rolde drie jaar later 
al De verwarde jalousy van de drukpers.  
Met Fellers constatering dat Focquenbroch een van de eerste Nederlanders was die het toneel 
van deze Fransman bekendheid gaven, heb ik nogal wat moeite. Hoe kan Mr. Fock aan het werk 
van Molière bekendheid geven zonder de naam van die Fransman te vermelden? 

Is De verwarde jalousy een bewerking (Feller) of een getrouwe vertaling (Te Winkel)? 
Om een antwoord te kunnen geven op die vraag moet ik de komedie van Molière naast het Ne-
derlandse blijspel leggen. Dus terug naar de bronnen! Het eerste wat de lezer opvalt, is de titel en 
die heeft Focquenbroch beslist niet vertaald. Bij de Fransman staat Sganarelle, de ingebeelde 
hoorndrager en held op sokken, centraal, maar voor de Nederlander draait alles om de verwar-
ring en jaloezie. Zou de volgende pagina onze eerste indruk dat het geen vertaling is, kunnen 
bevestigen? Wat blijkt? De Acteurs heten bij Focquenbroch Vertoonders. Correct vertaald. En 
ook in de volgorde van de spelers lijkt de Nederlander de Fransman te volgen.15 Zetten we de 
spelers even keurig naast elkaar, dan springen de verschillen echter meteen in het oog. 
 
Acteurs.      Vertoonders. 
Gorgibus, bourgeois de Paris.   Rogier, Burger van Amsterdam. 
Célie, sa fille.      Leonora, sijn Dochter. 
Lélie, amant de Célie.     Katrijn, haer Dienstmaeght. 
Gros-René, valet de Lélie.    Leander, Minnaer van Leonore. 
Sganarelle, bourgeois de Paris, et cocu imaginaire. Dorel, sijn Knecht. 

                                                 
12 W.L. van Helten, Drie kluchtspelen der 17e eeuw. Rotterdam, 1871, p. VII. 
13 J. van Maurik, ‘Focquenbroch ~ Molière’. In: De Nederlandsche Spectator, 1877, p. 365-366. 
14 J.C. Feller, De verwarde jalousy, Gorinchem, 1968, p. 14. Feller citeert hier een passage uit Worps artikel over 
Focquenbroch in De Gids, 45 (1881), p. 501. 
15 Ik citeer naar BF 01 De verwarde jalousy, Blyspel. Amsterdam: Jacob Lescaille, 1663. Exemplaar UB Leiden 
1096 H63.  Op internet te raadplegen: www.focquenbroch.nl/bibliotheek/primair/UBL1096H36/index/html 
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Sa femme.  Iasper, Burger van Amsterdam, en ingebeel-
de hoorndrager. 

Villebrequin, père de Valère.    Margriet, sijn wijf. 
La suivante de Célie.     Bertrant, Oom van Margriet. 
Un parent de Sganarelle.    Boudewijn, Vader van Krispijn. 
       Een swijgende Buurman. 
 
Het is duidelijk: Focquenbroch heeft geen enkele Franse naam gehandhaafd. Het lijkt mij trou-
wens een hele toer om Sganarelle en Gorgibus te vertalen. Zijn dat wel echt Franse namen? Ook 
de volgorde wijkt af. Lélie moet zijn derde plaats afstaan aan de dienstmeid Katrijn. Die laatste 
heeft van Focquenbroch een voornaam gekregen evenals de echtgenote van de ingebeelde 
hoorndrager. 

Molière had negen acteurs in zijn toneelstuk no-
dig, daar hoorde de ‘swijgende’ buurman niet 
bij. Focquenbroch koos voor tien personages. 
Minder opvallend dan die toevoeging van een 
tiende speler is zijn wijziging (en niet de verta-
ling) van un parent de Sganarelle in Bertrant, een 
oom van Margriet. Het zal niemand ontgaan zijn 
dat Focquenbroch het spel van Parijs naar Am-
sterdam verplaatst heeft. Rogier en Iasper (de 
hoofdletters I en J stonden zowel voor een ‘I’ als 
voor een ‘J’ en in sommige edities en in mijn 
artikel verschijnt dit personage als Jasper) zijn 
Amsterdammers. Molière noteerde onder de lijst 
van spelers:,, La scène est à Paris.” Ook nu is 
zijn Nederlandse collega wat uitvoeriger, want 
bij hem lezen we: ,,Het Tooneel is op straet, voor 
de deur van Rogier en Iasper.” 
Nog even terug naar Fellers uitgave van De ver-
warde jalousy. Op zijn spelerslijst staan de na-
men niet cursief, ontbreken komma’s en punten. 
Daarmee spreekt Feller tegen wat hij in zijn 
Woord vooraf beweerde, namelijk dat de tekst 
nauwkeurig is afgedrukt naar de eerste uitgave. 

In de druk van 1663 stond niet Leonora [spatie] Sijn dochter maar Leonora, sijn Dochter. Inder-
daad met een punt! Het lijkt alsof ik nu het spelletje Zoek de zeven verschillen speel, maar wan-
neer iemand de pretentie heeft een uitgave te bezorgen die ook gebruikt kan worden voor verdere 
studie dan moet hij zeer zorgvuldig de tekst van zijn bron weergeven en aangebrachte wijzigin-
gen verantwoorden. Ook kleine fouten kunnen storen, zoals et (r. 412) i.p.v. te; miji (r. 422) 
i.p.v. mijn; verdaeder (r. 461) i.p.v. verraeder. In regel 452 had het zetduiveltje vrij spel:,, Wa 
maeckt u dus ontsint? en was voor beestig klagen ……” Er had volgens de editie van 1663 moe-
ten staan: ,, Wat maekt u dus ontsint ? en wat voor beestig klagen …”. Nog één voorbeeld: Le-
ander prijkt op de spelerslijst als Minnaer van Leonore en niet van Leonora. Hier ging waar-
schijnlijk de zetter in de fout, maar ook editeur Feller.  
Nu onze twijfel omtrent een nauwkeurige vertaling nog sterker gegroeid is, nemen we de eerste 
scène onder de loep. Op het toneel verschijnt Célie, tranen met tuiten huilend, gevolgd door haar 
vader Gorgibus. Célie snikt:  

Ah! n’espérez jamais que mon coeur y consente.  
Gorgibus: Que marmottez-vous là, petite impertinente? 

 
Illustratie bij Molières Sganarelle 
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En hier volgt het eerste TOONEEL van De verwarde jalousy, waarin Katrijn de dialoog opent:  
  HOe Iuffrouw ! wijgert ghy met soo veel straffigheyt, 
  ’t Geen al de werelt acht soo vol van soetigheyt? 
Zelfs zonder al te grote kennis van het Frans kan men vaststellen dat Focquenbroch hier geen 
vertaling van Molière levert. Bij de een staan trouwens vader en huilende dochter tegenover el-
kaar, bij de ander de dochter en haar meid. Onze twijfel verandert in de stellige zekerheid dat van 
een nauwgezette vertaling geen sprake is. Wel een vrije bewerking? 
De tweede scène van Sganarelle ou le cocu imaginaire is voor ons een prettige verrassing, want 
nu staan Célie et Sa suivante op het toneel (vader Gorgibus is al dat gebazel beu en loopt boos 
weg) en we herkennen ogenblikkelijk de tekst waarmee de dienstbode vraagt: 
  Quoi refuser Madame, avec cette rigueur 
  Ce que tant d’autres gens voudraient de tout leur coeur,  
Focquenbroch heeft dus Molières eerste scène weggelaten en begint met nogal vrij de tweede te 
vertalen. De verwarde jalousy (567 verzen) telt 90 versregels minder dan Sganarelle ( 657 vs.). 
Dat is logisch, maar dan is het vreemd dat het aantal scènes (24) bij beide stukken gelijk blijft. 
Hoe kan dat? 

Vergelijking van Sganarelle met De verwarde jalousy  
Laten we eerst maar eens naar de inhoudelijke kant van beide stukken kijken. Wat gebeurt er 
allemaal in Sganarelle ou le cocu imaginaire? Gorgibus heeft besloten om zijn dochter Célie niet 
meer uit te huwelijken aan Lélie, maar aan de rijke Valère. Overweldigd door verdriet en smart 
valt Célie in zwijm en laat het portret van de mooie Lélie uit haar handen glippen. Op het hulp-
geroep komt buurman Sganarelle af en neemt haar in zijn armen om haar te reanimeren. Zijn 
vrouw wordt stikjaloers als ze buiten dat tafereeltje ziet zonder echter de echte reden te kennen. 
Wanneer ze op straat komt, raapt ze het portretje van Lélie op. Sganarelle ziet haar met dat schil-
derijtje, voelt zich op zijn beurt bedrogen, en pakt haar het portretje af. Dan komt Lélie daar 
voorbij en ziet hem met dat portret. Hij trekt daaruit de verkeerde conclusie dat Célie met Sgana-
relle getrouwd is. Door wanhoop overmand en vermoeid van de dagenlange reis valt hij flauw. 
Sganarelles vrouw vangt hem op, waardoor ze zich uiterst verdacht maakt in de ogen van haar 
jaloerse echtgenoot. Zijn verdenkingen worden nu zekerheid. Sganarelle durft zich niet krachtig 
te wreken en verkondigt luidkeels zijn ongeluk. Daardoor overtuigt hij Célie van de ontrouw van 
haar geliefde. De verwarring is compleet! De dienstbode slaagt erin de verwarde situatie te ont-
warren. En wanneer blijkt dat Valère, de beoogde rijke huwelijkskandidaat, al een tijd getrouwd 
is, staat niets meer een huwelijk tussen Lélie en Célie in de weg. 
De inhoud van De verwarde jalousy komt hiermee in grote trekken overeen. Ook in dit spel is de 
intrige gebaseerd op een serie misverstanden. Leonore wil niet met de lompe, rijke Crispijn 
trouwen, ofschoon Katrijn, de dienstmeid, haar alle genoegens van een huwelijk voorspiegelt. Zij 
wil geen afstand doen van Leander ondanks de dreigementen van haar vader en het advies van 
Katrijn. Nu horen we de echo van de discussie die er tussen vader en dochter heeft plaats-
gevonden (vers 35-46). De auteur weet daar handig de eerste scène van Molière - weliswaar in 
verkorte vorm - tussen de verdediging van Leonora’s standpunt in te vlechten. Daarna volgt de 
vertaler-bewerker vrij trouw zijn voorbeeld Molière: Leonora’s flauwvallen en de eerste hulp 
door Jasper; de jaloezie van Margriet, zijn vrouw; de terugkeer van Leander en de opvang door 
Margriet; de wederzijdse beschuldigingen van ontrouw tussen de beide ‘paren’ en de ontwarring 
van de verwarde situatie door de dienstbode Katrijn. Eind goed al goed: het huwelijk tussen Le-
onora en Leander zal worden gesloten en de vrede tussen Jasper en Margriet is getekend. 
Focquenbroch heeft niet alleen in de eerste scène een verandering in vergelijking met het origi-
neel aangebracht door een groot deel weg te laten, maar hij doet dit ook in het “Seventiende 
Tooneel”. Hij brengt Molières verzen 407-474 in de Nederlandse versie terug tot de regels 367 
t/m 380. Dat is een behoorlijke ingreep in Sganarelles overpeinzing. Molière liet het publiek de 
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tweestrijd van Sganarelle meebeleven. Moest hij zich wreken en kans lopen op een flink pak 
slaag, of erger nog de dood? Of  moest hij het gevecht vermijden en de belediging maar slikken? 
Kennelijk vond Focquenbroch die monoloog te lang en de tweestrijd overbodig, en gooide hij 
tientallen Franse verzen in de prullenbak. Voor hem is het voldoende dat Jasper een besluit heeft 
genomen: 
    En tot begin hier van, 
 Gae ick so daedelijck my steecken in het waepen, 
 En roepen ooveral, hy heeft mijn wijf beslaepen. 
 
In de Franse versie kondigt Sganarelle in scène 17 alleen aan dat hij zich zal wreken en hoe hij 
daarmee zal beginnen. 

Déjà pour commencer dans l’ardeur qui m’enflamme, 
Je vais dire partout qu’il couche avec ma femme. 

Plotseling verschijnt hij vier scènes later armé in beeld en schreeuwt:,, Guerre, guerre mortelle à 
ce larron [=dief] d’honneur.” 
   
Tenslotte nog een wijziging in de tonelen. Molière dichtte een lange zestiende scène waarin Sga-
narelle nadenkt over een opmerking die Lélie gemaakt heeft over zijn vrouw:,,Oh! trop heureux 
d’avoir une si belle femme.” Ondertussen nadert hem van terzijde Célie, die hij niet opmerkt zo 
diep is hij in gedachten verzonken. Focquenbroch knipt deze scène in tweeën en zo krijgen we 
een vijftiende toneel waarin Jasper in z’n eentje zit te peinzen over de woorden van Leander, die 
hij in de verte ziet verdwijnen. In het volgende tafereel (Sestiende Tooneel) komt Leonora op. 
De regie-aanwijzing luidt: Leonora hebbende Leander sien wegh gaen. Iasper. Zodoende ont-
stond er een scène extra en dat verklaart het gelijke aantal scènes in de beide toneelstukken. 
 
Over de regie-aanwijzingen wil ik nog iets opmerken. In de Franse versie staan die in cursief 
achter de naam van de speler, bijvoorbeeld SGANARELLE, en lui passant la main sur le sein 
(scène 4). Het equivalent in De verwarde jalousy van 1663 luidt Iasper haer de handt over de 
boesem strijckende. Tussen twee haakjes, Fellers uitgave wijkt in dit opzicht af van de oorspron-
kelijke editie: Iasper (haer de handt over de boesem strijckende) 
Soms laat Focquenbroch een regie-aanwijzing achterwege die het Franse origineel wel gaf.   
Bijvoorbeeld in de zesde scène Elle lui arrache le portrait et s’enfuit. SGANARELLE courant 
après elle. Focquenbroch geeft slechts één aanwijzing Sy ontneemt hem het schildery, en loopt 
wegh. Jasper moet kennelijk zelf beslissen of hij haar achterna rent. Een andere keer splitst hij de 
aanwijzing voor de speler in tweeën, bijvoorbeeld in de scène dat Sganarelles vrouw het portretje 
opraapt: ,,En ramassant le portrait que Célie avait laissé tomber.” Bij Focquenbroch staat als 
aanwijzing bij vers 99 dat Margriet het schilderijtje ziet liggen en drie regels verder Sy raept het 
op. Ook bij de vertaling van die drie regels gaat de ‘vertaler’ erg vrij te werk: 

 Mais quel est ce bijou que le sort me présente, 
L'émail en est fort beau, la gravure charmante, 
Ouvrons. 

Over het geëmailleerde miniatuurtje zelf vernemen we bij Focquenbroch minder details, over het 
openen ervan horen we niets: 

Maer wat voor een juweel sie ick hier voor mijn voeten? 
Het werck dat schijnt seer fraey: ’k moet hier mijn lust eens boeten, 
En sien eens wat het is.       Sy raept het op.     

 
Tot slot ga ik nog even in op de scheldwoorden die de diverse spelers elkaar naar het hoofd slin-
geren. Kampioen schelden is overduidelijk Jasper, die zijn kuysche vrouw uitmaakt voor een 
varcken (r.111,150, 294 en 310), ritse varcken (125), gulsigh swijn (131), teef (156), beest (225), 
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karoonje (120) en Caronje  [=kreng] (475). Het lijkt wel of Focquenbroch de scheldwoorden van 
Molière nog versterkt heeft. Leander, aangeduid als die schijtvalk van het hof (333), weet Jasper 
juist te kwalificeren als het puyck der beestigheyt (254). Dan is Sganarelle toch minder beestach-
tig bezig met zijn Madame la carogne (r. 190), mâtine [=kleine heks] (r. 158), truande [=boef] 
(r. 265). De vele scheldwoorden typeren Jasper en zijn vrouw Margriet als mensen van een lager 
niveau. Daartegenover staan Leander en Leonora, die in hun boosheid wel eens een hard woord 
in de mond nemen, maar Verraeder (347) en Bedrieger, valschen drogh, ontrouwen Eedenbreec-
ker kinken minder bot en onbeschoft. 
Is na die lange scheldpartij wel echt een lange vrede tussen de ‘verliefde’ paren aangebroken? 
Margriet heeft nog steeds haar twijfels en Jasper lijkt mij ook niet helemaal overtuigd. Jaspers en 
Sganarelles woorden kunnen daarop wijzen en zijn een wijze les ook voor de huidige kijker en 
lezer. 
 Et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien. 
 En schoon ghy ‘t alles siet, gelooft vry nietmetal.  
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Bijzondere betrekkingen tussen Willem Godschalck van Focquen-
broch, Jan Neuyen, Arnold Moonen en Joannes van den Bergh.1  

Bauke Hekman 

Vooraf 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw speelde het sociale en culturele leven van de beter 
gesitueerden zich in Amsterdam af binnen een straal van ongeveer een halve kilometer rond de 
Dam. Men verplaatste zich hoofdzakelijk te voet. Er was frequent onderling contact. Familiebe-
trekkingen, maatschappelijke en culturele netwerken met diverse overlappingen zorgden voor 
lijnen en contacten in diverse richtingen. De mannen troffen elkaar tijdens hun werk, in het He-
renlogement en op plaatsen waar nieuwsverspreiding plaatsvond. Boekproducenten en auteurs 
waren op elkaar aangewezen. Families ontmoetten elkaar elke zondag in de kerk. De leerlingen 
uit de gegoede burgerij zaten tot hun dertiende jaar op de Latijnse school die als voorbereiding 
diende op een studie aan de universiteit.2 De meesten van hen waren intern gehuisvest. Dat insti-
tuut was een kweekschool voor vriendschappen. Het was voor al die mensen in die tijd onmoge-
lijk om binnen een dergelijke beperkte, stedelijke ruimte onbekend te blijven. Om aan te tonen 
wie met wie omging en hoe intensief dat gebeurde, zouden onderzoekers veel meer rekening 
moeten houden met dit normale, interactieve, sociale en economische leven in het hart van een 
stad in de zeventiende eeuw. Johannes Ulaeus laat de lezer iets voelen van die intermenselijkheid 
in het gedicht: “De geest van Focquenbroch, ziende zyne werken op nieuws herdrukt, vermeer-
dert, en verbetert.”3 Het zijn overpeinzingen van de dode meester Fok – zo noemde Ulaeus zijn 
vriend - tijdens een stadsommetje: 
 

Noch draafde ik licht langs straat en wyken,  
Noch wandelde ik door Amsterdam,  
En dampte by myn oude vrinden,  
By wien ik nimmer t’onpas kwam, 
En duizend geuren wist te vinden.  

 
Johannes Ulaeus (1640-1734) en Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1675) waren 
boezemvrienden die regelmatig nauw samenwerkten aan literaire scheppingen. Jan Helwig, 
Wolfgang Marguc en Karel Bostoen hebben aan die relatie ruime aandacht geschonken.4 Ik wil 
hier de bijzondere betrekkingen beschouwen die er hebben bestaan tussen Jan Neuyen (1640-na 
1680), Focquenbroch (1640-1675), Arnold Moonen (1644-1711) en de Amsterdamse drukker-
boekverkoper Joannes van den Bergh (ca. 1636- na 1679). Daartoe vat ik kort samen wat Helwig 
over de betrekkingen tussen dit viertal heeft gezegd. Zijn eerste bewering onderschrijf ik. De vijf 

                                                 
1 Met dank aan dr. Jeanine de Landtsheer voor haar vertalingen uit het Latijn en de toelichtingen daarbij.  
2 Marieke van Doorninck en Erika Kuijpers: De geschoolde stad. Onderwijs in Amsterdam in de Gouden Eeuw. 
Amsterdam, 1993, 66. 
3 W. V. Focquenbroch: Alle de werken. Eerste deel. Verzamelt en uitgegeven door Abraham Bogaert. By de wed. 
van Gysbert de Groot, boekverkoopster op den Nieuwen Dijk in de groote Bybel. Amsteldam, 1696, *5v.  
4 (1) Jan Helwig: Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam. Internet: 
http://home.planet.nl/jhelwig/focquenbroch/bergh. (2) Willem Godschalck van Focquenbroch: Afrikaense Thalia. 
Uitgegeven door Jan Helwig. Deventer: 1986, I-XIX. (3) Wolfgang Marguc: Willem Godschalck van Focquenbroch. 
Ergänzende Prolegomena. Leuven [1983]. (4) Karel Bostoen: ‘Mogelijk een vroom gelaat en een vroom gewaad, 
maar beslist onvrome praat […]’. In: Fumus 3 (2005), nr. 1, 22-38.  
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overige zijn toe aan revisie. Recent onderzoek heeft geleid tot nieuwe inzichten. Hier volgt de 
genummerde lijst met Helwigs beweringen: 
 

1. Focquenbroch en Van den Bergh hadden een meer dan louter zakelijke relatie, wat uit 
enkele gedichten van Focquenbroch blijkt.  

2. Er zijn nooit aanwijzingen voor een band tussen Focquenbroch en Moonen gevonden. 
3. Het schijnt dat Moonens lofdichten op Focquenbrochs Thalia op verzoek van Van den 

Bergh zijn geschreven.  
4. De enige lijn die Moonen en Neuyen aan Focquenbroch bindt, loopt via Van den Bergh. 
5. Waarschijnlijk is het Van den Bergh geweest die voor de lofdichten van Neuyen en 

Moonen heeft gezorgd of daarvoor heeft bemiddeld. 
6. Het is niet zeker dat Van den Bergh over een eigen drukpers beschikte.  

Wie van de twee? 
Al jaren volg ik elk spoor dat naar Jan Neuyen kan leiden. Deze weinig bekende dichter en doc-
tor in de medicijnen kreeg geen of nauwelijks aandacht in de Nederlandse literatuurgeschied-
schrijving van de zeventiende eeuw. In mijn proefschrift in bewerking getiteld De affaire De 
Lalande-Lestevenon – over  een schandaal dat zich in 1661 in Amsterdam voordeed en dat ge-
paard ging met veel commotie - speelt Jan Neuyen echter een prominente literaire rol. Hij werd 
daarin bijgestaan door de Amsterdamse drukker-boekverkoper Joannes van den Bergh, die dui-
delijk gecharmeerd was van Neuyens dichterlijke kwaliteiten.5 In de periode 1653-1675 schreef 
Neuyen tenminste drie treurspelen, een berijmde chorografie en negenentwintig gedichten, 
waaronder een gedicht in Jacob Heyblocqs album amicorum.  
De STCN hanteert een fout geboortejaar voor Neuyen: ca. 1637 en laat diens sterfjaar oninge-
vuld. Thomassen/Gruys, de auteurs van The album amicorum of Jacob Heyblocq (Zwolle, 1998, 
172) doen hetzelfde. In werkelijkheid is het nog steeds onduidelijk om welke Jan Neuyen het in 
de literatuurgeschiedenis gaat, om de JOANNES die gedoopt is op 26 oktober 1636 of om de 
JOHANNIS die gedoopt is op 2 september 1640. Beiden stammen uit het elf kinderen rijke gezin 
van vader Harmen Neuyen en moeder Sara Denijs. Beiden hebben vrijwel zeker de Latijnse 
school te Amsterdam bezocht en daar mogelijk onderwijs genoten van Jacob Heyblocq. Beiden 
zijn ingeschreven aan de Leidse universiteit. De oudste op 4 september 1657 voor de studies fi-
losofie en medicijnen, de jongste op 4 november 1661 voor alleen de studie medicijnen. Een van 
de twee is op 23 maart 1662 te Leiden gepromoveerd tot doctor in de medicijnen. Maar wie dat 
is geweest, blijft onzeker doordat de geboortejaren in de documenten ontbreken en de schrijfwij-
ze van de voornamen varieert.  
Op 27 juni 1681 ging Joan Neuyen in ondertrouw met Christina van Zeller.6 De akte vermeldt 
dat hij eenenveertig jaar oud was en “doctor in medicina”. Dat betekent dat het hier om Johannis 
(*1640) gaat. Hij ondertekende de akte met Dr. Joan Neuyen, waarbij hij zijn voornaam afkortte 
met een tilde boven de –an. Het gedicht in Heyblocqs album met het opschrift: “Conveniunt re-
bus nomina saepe suis” [= Vaak stemmen de namen met de dingen overeen] is ondertekend met: 
Joan Neuijen med. doctr., echter zonder tilde boven de –an. Er zijn punten van overeenkomst in 
de handschriften maar geen doorslaggevende. Ik ga ervan uit dat Johannis (*1640) de dichter Jan 
Neuyen is. In mijn proefschrift geef ik daarvoor de argumenten. Persoonsnamen kenden in die 
tijd geen consistente schrijfwijze. Een zoektocht op naam is vaak een labyrintische kwelling, 
zoals in het geval van de Neuyens, wier naam in de doopregisters van het gemeentearchief te 
Amsterdam voorkomt in de varianten: Neuye, Nuijen, Neuijen, Neijsen, Nouijen en zelfs als Re-
vijen.  
                                                 
5 Het proefschrift zal naar verwachting eind 2007 verschijnen. Zie voor de korte inhoud ervan de website 
www.pallas.leidenuniv.nl onder de rubriek “externe promovendi”. 
6 GAA DTB ondertrouwdatum 27-06-1681 (692-239). 
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Van den Bergh en Moonen  
Joannes van den Bergh is de zoon van Jan Jansz. van den Bergh en Trijntje Pieters.7 Vader Van 
den Bergh was metselaar van beroep. Joannes werd onder de doopnaam Jan op 28 februari 1636 
in de Oude Kerk gedoopt. Hij ging op 27 november 1659 in ondertrouw met de negentienjarige 
Joanna Wattelier (ook geschreven als Wastelier en Watelier).8 Het jonge paar ging wonen op de 
Warmoesgracht. Joannes’ boekhandel werd aangeduid als ‘By ’t Blauw-huys’. Joanna werd op 
19 juni 1641 als Jenne gedoopt in de Oude Waalse Kerk te Amsterdam. Zij was de dochter van 
Louis Wattelier en Barbe Moene (ook geschreven als Barbara Moonen).9 Barbara was een tante 
van Arnoldus Moonen. Die familierelatie wordt bevestigd in het geboortedicht dat Moonen in 
1667 schreef: De zeventigste verjaerdagh myner moeje [= tante] Barbara Moonen, aen haere 
dochter, joffrou Joanna Wastelier”.10 Uit de laatste strofe ervan zijn nog meer genealogische 
bijzonderheden over de Moonens af te leiden. Het gedicht is ondertekend met het jaartal 1667.  
 

Geluk, o spruit der Wastelieren, 
O puikbloem, moeders eenigh kint; 
’t Gebeurt ons noch dees’ dagh te vieren, 
Die met een’ nieuwen glans begint, 
En kroont de zuster van myn’ vader. 
Die vreugt raekt ons, en niemant nader.  

 
Van den Bergh heeft ruim een jaar op de Warmoesgracht gewoond en daar zijn boekhandel ge-
dreven. In de eerste helft van 1661 verhuisde hij naar het pand met de naam “In de boeckwinc-
kel” op de hoek van de Kalverstraat en Gasthuissteeg. 
Frans Schaars vermeldt in zijn biografische schets van Arnold Moonen11 dat deze op 12 juli 1644 
in Zwolle is geboren als oudste zoon van Isaak Moonen en Anneken Arends. Isaak Moonen 
(1600-1685) verliet omstreeks 1633 in gezelschap van zijn oudere zus Barbara om religieuze 
redenen zijn geboortestad Aken. Arnold volgde onderwijs aan de Latijnse school in Zwolle. In 
1666 werd hij ingeschreven in het studentenalbum van de Groningse universiteit. Lindeboom 
beweert dat Moonen daarvóór in Utrecht heeft gestudeerd, hoewel hij niet in het album studioso-
rum van de Utrechtse universiteit voorkomt.12 Daarin komen wel Focquenbroch en Johannes 
Ulaeus voor, respectievelijk onder het jaartal 1662 en 1665. 
Arnold Moonen woonde van 1668 tot 1671 in Zwolle en in de periode 1671-1674 enige tijd in 
’s-Gravenhage. In 1671 bezocht hij Vondel te Amsterdam. Waarschijnlijk was dat op 29 februari 
1671, de dag waarop Vondel een inscriptie in Moonens album amicorum schreef.13 Daarna had 
hij nog enige ontmoetingen met Vondel, onder andere ten huize van Antonides van der Goes, 
begin 1672.14 In juli 1674 werd Moonen als predikant beroepen te Hardenberg. In 1676 trouwde 
hij met Catharina Adelheid Isicius. In 1679 werd hij beroepen te Deventer. Arnold Moonen 

                                                 
7 GAA DTB 1661 (1068-85). Met dank aan Monique Peters van het Gemeentearchief Amsterdam die mij de infor-
matie over vader Van den Bergh verstrekte. 
8 GAA DTB 1659 (480-290). 
9 GAA DTB 1641 (131-57). 
10 A. Moonen: Poëzy. By François Halma en Willem vande Water. Boekverkooper. Amsterdam en Utrecht, 1700, 
287-292. 
11 Frans Schaars: De Nederduitsche spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644-1711). Wijhe, 1988, 2-4. Diss. 
Nijmegen.  
12 J. Lindeboom: Arnold Moonen, 1644-1711. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappĳ, 1958, p. 4. 
Mededeelingen der Koninklĳke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde, 0168-6968 ; 
N.R., dl. 21, no. 3 (1958).  
13 Moonen, Arn.: Album amicorum van Arnold Moonen. [z/p.] [z/j]. Exemplaar UBA Hs. XXIII A 11. 
14 Frans Schaars: De Nederduitsche spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644-1711). Wijhe, 1988, 4. Diss. 
Nijmegen.  
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schreef poëzie en hield zich bezig met filologisch en taalkundig onderzoek. Een vrucht daarvan 
was zijn: De Nederduitsche spraekkunst (1706). Hij stierf in 1711 te Deventer. 
Hoe vaak Arnold Moonen in Amsterdam op bezoek is geweest bij tante Barbara, nicht Joanna en 
neef Joannes, blijft onzeker. Hoe groter de frequentie van die bezoeken, des te groter de kans dat 
hij Focquenbroch en Neuyen ten huize van Joannes van den Bergh heeft leren kennen. Voor de 
veronderstelling dat Moonen in 1662 Focquenbroch op de Utrechtse universiteit heeft ontmoet 
en hem sedert die tijd kent, ontbreekt het bewijs. De contacten tussen Jan Neuyen en Van den 
Bergh dateren van medio 1661 en mogelijk van nog eerder.15  
Het is opvallend dat in Moonens Poëzy16 geen enkel gedicht voorkomt waarin hij zich richt op 
Focquenbroch of Neuyen. Wel schenkt hij daarin ruime aandacht aan Neuyens oom, dominee 
Simon Simonides (1629-1675), die vanaf 1664 tot aan zijn dood in 1675 predikant te `s-
Gravenhage was. Jan Neuyen zou Arnold Moonen bij zijn oom geïntroduceerd kunnen hebben. 
Zowel Simonides als Moonen waren theoloog en dichter. Moonen en Simonides zijn enige tijd 
stadsgenoten geweest. Er was sprake van hartelijke betrekkingen tussen hen. Die blijken uit de 
inscripties van Simonides en zijn dochter Maria op respectievelijk 27 en 28 november 1673 in 
Moonens album amicorum en uit een drietal gedichten in Moonens Poëzy. In 1673 schreef hij 
een herderszang op Simonides’ dochter Maria (p. 102-109) getiteld: Alwaerdy [= Hooggeëerde]. 
Herderszang, ter eere van juffrou Maria Simonides. In datzelfde jaar schreef hij een lijkdicht op 
de dood van Simonides’ oudste zoon (p. 102-109) met de titel: Troost aen den heere Simon Si-
monides, over ’t verlies van zynen oudsten zoone. En in 1675 volgde een herdersklacht op de 
dood van Simonides zelf, getiteld: Waermont [Oprechte]. Herdersklaght, over de doot van den 
heere Simon Simonides, leeraer van Godts kerke in ’s Gravenhage (p. 109-114).  

Moonen en Neuyen  
Ik heb nergens een concrete aanwijzing gevonden voor het bestaan van een vriendschapsrelatie 
tussen Arnold Moonen en Jan Neuyen. Toch veronderstel ik die. De beide jonge dichters zullen 
tussen 1661 en 1664 zo nu en dan rond de huiskamertafel in huize Van den Bergh hebben geze-
ten en over hun werk hebben gesproken. Moonen was negentien jaar of jonger toen hij zijn Kers-
zangh schreef. Neuyen dichtte al op dertienjarige leeftijd. In 1662 verscheen zijn vroegste werk 
voor het eerst in druk bij Van den Brgh in de bundel Cupidoos lust-hof17 waarin tien gedichten 
van hem zijn opgenomen. Het jaa daarop verscheen het liedboek Apolloos minne-sangen18 bij 
Van den Bergh, waarin Neuyen vijf keer vertegenwoordigd is. Moonen schreef een lofdicht op 
Neuyens Eneas getiteld: Op Eneas of vader des vaderlandts.19 Uit de laatste acht verzen spreekt 
zijn respect voor de vierentwintigjarige dichter en diens treurspel: 
 

Gy sult met uwe Eneas pralen, 
Soo verr’ de Mantuaner glans20 
De dichtren voorlicht, en een krans, 

                                                 
15 Dit zal aan de orde komen in mijn proefschrift De affaire De Lalande-Lestevenon, dat naar verwachting eind 2007 
zal verschijnen. Zie voor de korte inhoud ervan de website www.pallas.leidenuniv.nl onder de rubriek “externe 
promovendi”. 
16 A. Moonen: Poëzy. Amsterdam [enz.], 1700.  
17 (1) Cupidoos lust-hof, bestaende in verscheyde nieuwe voysen, minne-klachten […] en andere vermakelickheden. 
Noyt voorhenen in druk geweest. By Ioannes van den Bergh. Amsterdam, 1662. (2) Zie ook de advertentie van 9 
mei 1662 in de Oprechte Haerlemse Courant over de druk en uitgifte van deze bundel. Internet: http://home.wxs.nl/-
jhelwig/ohc/ohc62.htm. p.4.   
18 Apolloos minne-sangen. Bestaande in veelderhande nieuwe voisen, bruilofs-sangen, knip-vaarsjes, verjaars-
dichten, minne-klachten, […] en anderen vermaaklikheden. By Iohannes van den Bergh. Amsterdam, 1663.  
19 [Jan Neuyen]: Eneas of vader des vaderlants. Treurspel. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeckverkooper ter 
zijden ’t stadthuys, in altijdt wat Nieuws. Amsterdam, 1664, *6v - *7r.  
20 Mantua: geboorteplaats van Vergilius, auteur van de Aeneïs.  
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Doorluchte dichter ook behalen 
Tot uwen roem. Zoo ‘k waardigh ben, 
Sal ick, soo verre uw heldendichten 
De werelt met haer glans verlichten, 
U loven met een vlugge pen. 

 
Uit de laatste vier verzen van dit slot zou kunnen worden afgeleid dat Neuyen aspiraties heeft 
gehad een epos te schrijven en dat hij zijn ideeën daarover heeft gedeeld met Moonen. Dat zou 
impliceren dat er sprake was van een vertrouwens- of vriendschapsrelatie. Moonen schrijft dat 
hij graag zijn lof over die epen zou willen laten klinken. Zover is het nooit gekomen. Er zijn 
geen heldendichten van Neuyen bekend en aan diens latere treurspel De gewroke Lucretia heeft 
Moonen geen bijdrage geleverd.  

Focquenbroch, Neuyen en Moonen in druk bij Van den Bergh  
Van den Bergh heeft alle werken van Focquenbroch die bij diens leven zijn verschenen, gedrukt 
en uitgegeven. Dat geldt ook voor het grootste deel van Neuyens werk. Ze waren Van den 
Berghs belangrijkste auteurs. Moonen heeft alleen zijn Kerszangh (1663) bij zijn neef laten 
drukken.21 Zijn tweede werk Verbastert Nederlant, of klaghte over de verdorve zeden van onze 
vaderlant (1665) bracht hij onder bij de in geestelijke werken gespecialiseerde drukker/uitgever 
Henrick Versteegh te Utrecht. Zijn derde werk de Herdersang ter bruilofte van den heere Bern-
hart Vollenhove […] en joffrou Elisabeth Braem (1670) kwam weer van een Amsterdamse pers. 
Niet van die van zijn neef – die was in 1670 met zijn drukkerij gestopt – maar van Herman 
Aeltsz. aan de Nieuwezijds Voorburgwal.  
Van den Bergh wist steeds als eerste dat Focquenbroch en Neuyen aan een manuscript werkten 
dat onder zijn drukpers zou terecht komen. Het drukken van het voorwerk vormde een latere stap 
in de productie, wat hem enige reactietijd bood. Overleg over de inhoud ervan tussen auteur en 
drukker lijkt mij gebruikelijk te zijn geweest. Het lofdicht – op de auteur of op het werk zelf - 
diende niet alleen ter meerdere eer en glorie van de auteur maar ook om de lezer voor het werk te 
interesseren. Dat tijdens dat overleg Van den Bergh zijn neef Arnold Moonen naar voren schoof, 
is aannemelijk. Het lijkt ook gerechtvaardigd te veronderstellen dat Moonen voldoende bekend-
heid en kwalitatieve status als dichter genoot om voor Neuyen en Focquenbroch acceptabel te 
zijn. Voor zover mij bekend is er nooit algemeen onderzoek verricht naar de positie van de lof-
dichter ten opzichte van de auteur en de drukker-boekverkoper. Van wie kreeg de dichter het 
verzoek om een lofdicht te schrijven op het werk of op de auteur daarvan? Nam hij zelf het initi-
atief daartoe of kwam dat van de drukker-boekverkoper? Dezelfde vragen gelden overigens voor 
de auteurs van titeldichten, drempeldichten, proëmia en opdrachten. 

Focquenbroch en Moonen 
Welke waarde moet worden gehecht aan respectbetuigingen en beleefdheidsuitingen in boven-
genoemde epistels? Wijst het gebruik van het woord “vriend” in die situaties of in de na- of op-
schriften op echte vriendschap? Ik ga ervan uit – hoe prematuur dat misschien ook is - dat het 
gebruik van “vriend” wederzijdse vriendschap inhield. Dat betekent dat zowel Moonen als 
Neuyen bevriend zijn geweest met Focquenbroch. Moonen ondertekende zijn lofdicht, getiteld: 
“A monsieur G.G. de Fockenborgh sur son Typhon Flamand” op het komische gedicht Typhon 
of reuse-stryd met: “Amico suo scripsit A.M.” [= Arnold Moonen heeft dit aan zijn vriend ge-
schreven].22 Het mag de lezer duidelijk zijn dat ik heb aangenomen dat de initialen A.M. voor 
Arnold Moonen staan. Ik heb geen reden om hierbij aan iemand anders te denken, hoewel ik 
                                                 
21 Arnoldus Moonen: Kerszangh. Gedrukt by Joannes van den Bergh, boekverkooper aan den Dam, in den Boek-
winkel. Amsterdam, 1663.  
22 W.G.V.F.: Thalia, of geurige sang-goddin. By Joannes van den Bergh […]. Amsterdam, 1665, A10r.  



 24

geen ander Frans gedicht van zijn hand heb aangetroffen. Dat hij de Franse taal beheerste, blijkt 
uit het feit dat hij collationist van een Frans woordenboek is geweest.23 Moonen dichtte hoofdza-
kelijk in het Nederlands en in beperkte mate in het Latijn.24 Waarschijnlijk heeft hij hier bij uit-
zondering in het Frans willen aansluiten op het direct voorafgaande: Pour les lecteurs de Typhon, 
c’est à dire, pour ceux qui ont veu celuy de monsr. Scarron. In 1675 gaf Moonen opnieuw blijk 
van zijn sympathie voor - de reeds gestorven - Focquenbroch met het lofdicht “Aen de juffertjes” 
in diens Tweede deel van Thalia.25 De vriendschap tussen Focquenbroch en Neuyen is explicie-
ter geduid.  

Focquenbroch en Neuyen 
Focquenbroch, Neuyen en Ulaeus zijn leeftijds- en stadsgenoten. Focquenbroch werd gedoopt op 
26 april 1640, Neuyen op 2 september 1640 en Ulaeus op 11 oktober 1640 allen in de Oude Kerk 
te Amsterdam.26 Vrijwel zeker hebben ze gedrieën de Latijnse school bezocht en dateren van die 
tijd de onderlinge vriendschappen. Neuyen noemde zich een vriend van Focquenbroch in het 
naschrift van zijn lofdicht met de titel: In Eclogas, Virgilii Maronis, Belgico Carmine, duplicique 
Tono decantatas à I.U. & W.v.F., dat deel uitmaakt van het voorwerk van Focquenbrochs: De 
herders-sangen van Virgilius Maro.27 Niet-latinisten gaan aan deze tekst voorbij. Dat is jammer, 
niet alleen wordt de uitgesproken vriendschap van Neuyen voor Focquenbroch gemist, maar ook 
Neuyens onverholen bewondering voor hem als hij hem de Bataafse Apollo (vs. 4) en Bataafse 
Vergilius (vs. 12) noemt. Ik geef de Latijnse tekst en de Nederlandse vertaling ervan hieronder 
weer. 
De herders-sangen van Virgilius Maro zijn een co-productie van Ulaeus en Focquenbroch. De 
eerste vertaalde de Eclogae van Vergilius en de tweede maakte daarop een parodie. Na elke zang 
van Ulaeus volgt ‘Op een andre toon’ de zang van Focquenbroch. Die andere toon moet worden 
opgevat als een andere manier van zeggen, namelijk op een burleske wijze tegenover de serieuze 
van Ulaeus. Het is niet zeker dat Neuyen bij het schrijven van zijn lofdicht al wist dat Ulaeus de 
vertaling van Vergilius’ eclogen op zich had genomen.  In het lofdicht staat de tegenstelling tus-
sen de melancholische, wenende Heraclitus en de lachende Democritus - een bekende topos in de 
literatuur van de Oudheid en van de Renaissance - centraal. In de eclogen van Vergilius en dus in 
de vertaalde herderszangen van Ulaeus komt humor en ernst voor. Met zijn verwijzing naar 
Heraclitus doelt Neuyen op de vertaalde eclogen en met zijn verwijzing naar Democritus op de 
burleske variant daarvan. Neuyens lofdicht is een zogenaamd liminair gedicht – een drempel-
dicht - dat hij heeft geschreven om De herders-sangen en Focquenbroch zelf, aan te prijzen. Het 
is geschreven in elegische disticha, dat wil zeggen een hexameter en een pentameter, respectie-
velijk een vers van zes en vijf voeten, hoewel de Eclogen of Bucolica van Vergilius, waarnaar 
expliciet wordt verwezen, in hexameters staan. Het valt buiten het bestek van dit artikel de in-
houd van Neuyens lofdicht hier breed te bespreken. Wel heb ik enkele verklarende aantekenin-
gen in voetnoten opgenomen. 

                                                 
23 Frans Schaars: De Nederduitsche spraekkunst (1706) van Arnold Moonen (1644-1711). Wijhe, 1988, 7-8. Diss. 
Nijmegen. 
24 Moonen: Poemata Latina. Groningen, 1916.  
25 W.G.V.F.: Thalia, of geurige sang-goddin. Tweede deel. By Baltus Boeckholt […]. Amsterdam, 1675, 4.  
26 Ik ga uit van Johannis Neuyen die op 2 september 1640 is gedoopt en niet van zijn broer Joannes die op 26 okto-
ber 1636 werd gedoopt (zie de tekst verderop). Wolfgang Marguc gaat uit van de laatste zoals ook de STCN doet.  
27 De herders-sangen van Virgilius Maro. In Neerduyts gesongen, op twee verscheydene toonen. Door I.U. en 
W.v.F. Gedrukt by Johannes van den Berg, boekverkooper, bezijden ’t stadthuys. Amsterdam, 1666, A7v.   
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In Eclogas Vergilii Maronis, Belgico Carmine dupli-
cique Tono decantatas à I.U. & W.v.F. 
 
 
Deploret Batavam28 Spectator Heraclitus Orbem, 
Dum bellis Belgos29 flere, Britanne, jubes. 
Tristitiae satis est; non semper nubibus ora 
Abscondis lacrymis, Phoebe Batave, tuis. 
|5| Laeta subinde juvant (licet aurea sêcla30 perîrint); 
Haec tua Democriti Musa faceta docet. 
Nunc age Virgilium, (qui scripta jocosa Thaliae 
Et Focquenbrochti poscis) & hujus eme31  
Tityr ut Amsteliis Amarillida cantet in arvis 
|10| Alternasque vices, ut Melibaeus32 amat.33 
Quid bello patiantur agri; quid pace fruantur, 
Et Batavus Maro & Musa jocosa docet. 
Mantua34 deserta est Latiumque;35 fit Amstela, Roma; 
Roma caput Musis, Graecia, mille tuis. 
|15| Hic tuus è Thraciâ renovus Democritus (alter 
Alterius socius) Diogenesque redit. 
Quò peragret Pastoris amor, quae rustica vita; 
Quid ploret Corydon, qualis Alexin amat;36 
Et quid Damaetam37 fecit38 certare Menalcâ, 
|20| In Belgis versa39 haec Ecloga versa dabit: 
Quidve ipsi Galathea juvat;40 quem41 fistula cantet,  
Quidve queat Romae Pollio,42 Batave, vide 
Et vos (quae mores, Hagaeque assuescitis Aulam)       
|25| Democriti legite hos risusque, jocósque canentis; 
Ac Carilenae43 vocibus haec canite. 
Haec canite, & (Batavam44 deplore, Heraclitus, or-
bem, 
Tristitiae satis est) plaudite. 
 
 
DEMOCRITUM Amico dabam J. NEUYEN. 
 
 

Bij de ecloges [= herderszangen] van Vergilius Maro, in 
het Nederlands en op twee tonen45 gezongen door Io-
hannes Ulaeus en Willem van Focquenbroch. 
 
Laat Heraclitus als toeschouwer Holland betreuren, 
Terwijl jij, Brit, de Nederlanders in tranen doet uitbar-
sten.  
Genoeg treurigheid; jij verschuilt je gezicht niet altijd 
met je tranen voor de wolken/hemel, Bataafse Apollo.  
|5| Geregeld komen ook blijde gebeurtenissen ons ver-
maken (ook al is de gouden eeuw reeds lang voorbij) 
Uw Muze zal de amusante dingen van Democritus leren 
Kom op nu, (jij die de vrolijke verzen van Thalia en 
Focquenbrocht eist), koop nu ook diens Vergilius! 
Opdat Tityr Amaryllis kan bezingen in het weiland rond 
de Amstel 
|10| in een tweespraak,46 zoals waar Meliboeus van 
houdt.47 
Hoe de velden te lijden hebben in de oorlog, hoe ze 
genieten in vredestijd, 
Dat zal onze Bataafse Vergilius met zijn vrolijke muze 
leren. 
Mantua is verlaten, evenals Latium; moge Amsterdam 
[een tweede] Rome worden; 
Een Rome dat het hoofd is van jouw duizend Muzen, 
Griekenland48. 
|15| Hier keert jouw Democritus en jouw Diogenes, de 
een in gezelschap van de ander, vernieuwd uit Thracië 
terug. 
Waarheen de liefde van een herder voert, wat het leven 
op het land [betekent], 
Wat Corydon betreurt, hoezeer hij houdt van Alexis  
En wat Damaetas een wedstrijd deed aangaan met 
Menalcas 
|20| Zal deze Ecloge, in het Nederlands vertaald, [u] 
leren. 
Kijk maar, Hollanders, wat Galathea genoegen deed,  
die hij [= Corydon] met zijn fluit bezong, en wat Pollio 
in Rome vermocht, 
Kijk maar, jullie (die gewoon zijn aan de gewoontes en 
het hof van 's Gravenhage), 
Of jullie misschien plezier scheppen in het land & het 
leven buiten.  
|25| Lezen jullie maar deze humor en vrolijke grapjes 
van de zingende Democritus 
En zing deze liederen met jullie stemmen. 
Zing ze en applaudisseer (betreur jij, Heraclitus maar de 
wereld der Hollanders; genoeg droefheid).  
 
Ik, J. NEUYEN, schonk DEMOCRITUS aan een 
vriend. 
 

                                                 
28 Batavam: zou Batavum moeten zijn want orbis is mannelijk, niet vrouwelijk. 
29 Belgos: zou Belgas moeten zijn maar blijft natuurlijk mannelijk. 
30 Sêcla: hier geeft de drukker gewoon een e met een accentje om aan te geven dat de lettergreep lang is, waar de 
klassieke schrijfwijze ae verwacht. 



 26

De drukkerij van Van den Bergh 
Tot slot nog aandacht voor de drukkerij van Joannes van den Bergh. Helwig merkt daarover het 
volgende op:49  

Het is niet duidelijk of Johannes een eigen drukkerij heeft gehad. In geen van 
zijn uitgaven ben ik een colofon met een drukkersnaam tegengekomen. 

 
Of Van den Bergh de teksten ook echt zelf op de pers heeft gelegd, is voor 
alsnog niet uit te maken, al neig ik naar de mening dat dit inderdaad zo is.  

 
Ik begrijp die ambivalentie niet. Helwig geeft zelf dertien titelbeschrijvingen waarvan de impres-
sa vermelden dat het werk gedrukt is door Joannes van den Bergh. Helwig lijkt het bewijs voor 
diens drukkerschap uitsluitend aan het colofon te willen ontlenen. In zeventiende-eeuwse werken 
ontbreekt dat echter frequent. Dan is men aangewezen op het impressum. Als ook daarin de 
drukkersnaam ontbreekt – wat bij vele uitgaven van Van den Bergh niet het geval is - is het 
moeilijk of niet vast te stellen wie de drukker is geweest. Een vermelding in het impressum als 
“By Joannes van den Bergh, boeckverkooper” impliceert namelijk niet diens drukkerschap. Een 
heel enkele keer is er sprake van drukwerk in co-schap zoals bij: Des. Erasmus: Paraphrasis, 
ofte verklaringh over ’t Nieuwe Testament onses Heeren Jesu Christi. 5e dr. Gedruckt by de we-
duw’ van Joost Broersz. Boeck-verkoopster, woonende in de Pijl-steegh, in de Boeck-Druckerye. 
In compagnie. Amsterdam, 1660. Colofon: Ter druckerye van Thomas Fonteyn, op de Voor-
burghwal, by de Deventer Hout-marckt, naest de Vogel-Gryp. Amsterdam, 1660. (Exemplaar 
UBA 1210 A 10).  
Vanaf het moment dat Van den Bergh zich vestigde in de Gasthuissteeg, kreeg hij de beschik-
king over een eigen drukkerij. Er zijn geen aanwijzingen dat hij die op de Warmoesgracht al had. 

                                                                                                                                                             
31 Et hujus eme: hier moet de interpunctie veranderen om iets zinvols te krijgen: Nunc age, Virgilium (qui scripta 
jocosa Thaliae et Focquenbrochti poscis) et hujus eme.  
32 Melibaeus: Meliboeus. Een kwestie van de klassieke schrijfwijze onder meer in de huidige Vergilius uitgaven. 
33 Amat: amet; de grammatica vraagt een conjunctief; blijft metrisch hetzelfde. 
34 Mantua: de geboorteplaats van Vergilius. 
35 Latium: gebied waarin Rome lag.  
36 Corydon en Alexis zijn de hoofdrolspelers van ecloge 2. Alexis – een jonge man – is de geliefde van een ander.  
37 Damaetam: Damoetam; kwestie van de klassieke schrijfwijze. Damoetas treedt in ecloge 3 op. Hij gaat een zang-
wedstrijd aan met de herder Menalcas. Palaemon treedt als scheidsrechter op, maar kan geen winnaar aanwijzen.  
38 Fecit: faciat; de grammatica vraagt een conjunctief; blijft metrisch hetzelfde (faci-at zijn eerst twee korte letter-
grepen, fe-cit is een lange). 
39 Versa: versis; moeilijk probleem; de grammatica vraagt in een van de twee gevallen versis (bij Belgis), maar om-
wille van de metriek is dat in geen van beide gevallen mogelijk.  
40 In ecloge 7 treden Meliboeus, Corydon en Thyrsis op. Coridon is verliefd op de knappe Galathea en smeekt haar, 
als zij van hem houdt, naar hem toe te komen.  
41 Quem: quam; moet quam zijn, vrouwelijk, want verwijst naar een vrouw (Galathea). 
42 Pollio: Gaius Asinius Pollio (76 v. Chr.-5 n. Chr.). politicus en generaal. In ecloge 4 voorspellen de muzen van 
Sicilië hem dat met zijn consulschap de gouden eeuw van Rome zal beginnen.   
43 Carilenae: moet zijn cantilena; Carilena bestaat niet, cantilena wel en heeft hier betekenis. Neuyen vertoont enige 
nonchalance. 
44 Batavam: zie boven. 
45 Op twee tonen: deze vertaling drukt ‘de wijze van zeggen’ uit; de vertaling: In twee stemmen past hier minder 
goed.  
46 Letterlijk: ieder om de beurt. 
47 Vers 9-10 verwijzen naar ecloge 1, waarin twee herders een dialoog voeren, Tityrus die loom in de schaduw van 
een breedgetakte beuk over zijn meisje Amaryllis zingt en op zijn fluit speelt, terwijl zijn buurman Meliboeus ten 
gevolge van de oorlog verplicht is de landerijen, het familiebezit, te verlaten.  
48 Duizend Muzen, Griekenland: Griekenland met zijn onvoorstelbaar vele dichters. 
49 Helwig: Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam. Internet: 
http://home.planet.nl/jhelwig/focquenbroch/bergh p. 1 en 4. 
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Zeker is dat hij begin juli 1661 al over eigen drukcapaciteit beschikte. Het bewijs daarvoor biedt 
allereerst het impressum op de titelpagina van Laurens van Zantens: Spiegel der gedenckweer-
dighste wonderen en geschiedenissen onses tijds. Gedruckt by Iohannes van den Bergh, boeck-
verkooper, in de Gasthuys-steegh, aen den Dam, bezijden ’t Stadt-huys, in de Boek-winckel. 
Amsterdam, 1661. Vervolgens blijkt dat uit hetgeen Joannes van den Bergh zelf opmerkt in de 
‘Opdracht aen […] Fredrik Alewyn,  raedt en oudt schepen der stadt Amsterdam’ van genoemd 
werk:  
 

[…] soo hebbe ick my bewogen jae eenigsins verbonden gevoelt dese vrucht 
mijner druckpersse aen U Ed. [= U Edelheid: u] op te offeren […].50  

 
Van den Bergh ondertekende deze opdracht op 12 juli 1661. Helwig toont in zijn artikel51 een 
kopie van de titelpagina van Spiegel der gedenckweerdighste wonderen. Heeft hij de hier geci-
teerde passage gemist? Twijfel over de drukkersactiviteiten van Van den Bergh is op grond van 
dit citaat uit de ‘Opdracht aen […] Fredrik Alewyn’ onterecht. Die twijfel zou ook zijn wegge-
nomen na het lezen van de advertentie van 9 mei 1662 in de Oprechte Haerlemse courant, waar-
in expliciet staat dat Cupidoos lusthof door Van den Bergh “is gedruckt en werdt uytgegeven”. In 
deze bundel ontbreekt het colofon en vermeldt het impressum geen drukkersnaam.  

                                                 
50 (1) L. van Zanten: Spiegel der gedenckweerdighste wonderen en geschiedenissen onses tijds […]. Gedruckt by 
Joannes van den Bergh […]”. Amsterdam, 1661, x5r. (2) U Ed.: afkorting van Uwer Edelheid; te vertalen door: u.  
51 Helwig: Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam. Internet: 
http://home.planet.nl/jhelwig/focquenbroch/bergh p. 6. 4. 
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Gedrukt te Koningsbergen, Franse complimenten, prijsboeken en 
vijfmaal Focquenbroch. Nederlandse curiosa in de Russische Natio-
nale Bibliotheek te Sint-Petersburg.* 

Door Karel Bostoen 

In november 1993 bezocht de studente Nederlands Ingrid Weekhout in Sint-Petersburg de Russi-
sche Nationale Bibliotheek. Ze had zich voorzien van een introductiebrief in het Russisch, want 
ze wist van Otto S. Lankhorst (die daar al in de sovjettijd kind aan huis was) dat er zich in de 
catalogusruimte van de afdeling ‘Polygraphiâ’ (= gedrukte werken) een tweetal ladebakken be-
vond met vele titels van oudere Nederlandstalige letterkundige werken. Bijgestaan door haar 
reisgenoot Reinier Jansen heeft ze toen drie dagen lang die titels uit de ladebakken 72 (A-R) en 
73 (S-Z) uit de sectie ‘Belles Lettres Goll.’ (= Nederlandstalige literatuur) zitten overschrijven. 
Die lijst heeft zij vervolgens gepubliceerd in Musaeus.1 Het zijn ruim anderhalf duizend titels. 
 
In haar lijst staan de volgende werken van Focquenbroch: 
 
6.83.91 W.G. van Fockenbroch: Alle werken uitgegeven door Abraham Bogaert. 
 Amsterdam, 1696, 8°. 2 volumes. 
6.14.4.53/2 W.G. van Focquenbroch: Alle de werken (...) uit gegeven door Abraham Bogaert.
 Tweede deel. Amsterdam, 1709, 8°. 
6.14.4.53/1 W.G. van Focquenbroch: Alle de werken (...) uit gegeven door Abraham Bogaert.
 Amsterdam, 1723, 8°. 
6.10.2.192 W.G. van Focquenbrocht [sic]: Min in 't Lazarus-Huys. Blyspel. 
 Amsterdam, 1732, 8°. 
6.14.9.143 De verwarde Jalousy. Kluchtspel. 
 Amsterdam, 1730, 8°. 

 

De kruising van de Nevski 
Prosp' ekt en Sadovaia Ulitsa 
rond 1820. Aquatint. Links 
op de hoek de toenmalige 
Keizerlijke Openbare Biblio-
theek. De halfronde hoek op 
de begane grond is nu de 
leeszaal waar men de hand-
schriften raadpleegt. 
 

 
                                                 
* Met dank aan Henk de Kooker en Bauke Hekman voor hun aan- en opmerkingen bij een eerdere versie van dit 
artikel. 
1 Weekhout 1994. 
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Catalogus Russische Nationale Bibliotheek 
Toen ik zelf in mei 2002 voor het eerst een bezoek kon brengen aan deze bibliotheek, mocht ik 
slechts bij hoge uitzondering de catalogus raadplegen. Die voorzichtigheid van de directie van de 
bibliotheek is niet onbegrijpelijk. De catalogus bestaat uit ladebakken met vloeitjes, waarop de 
titels in handschrift. Naar schatting gaan er vier à vijf keer zoveel vloeitjes in een bak als kaart-
jes. Dat bespaart dus ruimte, maar dit materiaal is natuurlijk bijzonder kwetsbaar. Er schijnt ook 
geen reservebestand van deze catalogus te bestaan. Vandaar dat hij uitsluitend door het biblio-
theekpersoneel mag worden geraadpleegd.  
 De catalogus bestaat uit een onafzienbaar aantal bakken dat in feite de systematische ca-
talogus vormt. Alle titels in die bakken zijn alfabetisch per auteursnaam geordend. De volgende 
vakken of secties ben ik tegengekomen: theologie, filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, 
Griekse en Latijnse filologie, niet-klassieke filologie, natuurwetenschappen, economie, techniek, 
libretti, rechten tot 1800 en geneeskunde. De literatuur in de niet-klassieke talen is te vinden in 
afzonderlijke ladebakken met het opschrift ‘Belles Lettres’. Ze zijn uitgesplitst naar diverse ta-
len: Italiaans, Frans, Duits, Engels enz. Tot die categorie behoren ook de twee bakken die door 
Ingrid Weekhout in 1993 zijn gedepouilleerd. 
 Het RNB-bezit aan Nederlandstalige drukken uit de vroegmoderne tijd is qua omvang te 
vergelijken met dat van de Herzog August Bibliothek, de British Library en de Bibliothèque na-
tionale de France. Naast de twee bakken ‘Belles Lettres Goll.’ met zo’n anderhalf duizend titels 
bevat de catalogus op alle andere vakgebieden nog veel meer Nederlandstalige werken, samen 
tussen de 3 à 5000 titels. Daarnaast bevat hij naar schatting vijf maal zoveel boeken die gesteld 
zijn in een andere taal dan het Nederlands en die in de ‘oude’ Nederlanden zijn gedrukt. Het tota-
le aantal neerlandica (= boeken in het Nederlands en drukwerk uit de Nederlanden), komt hier-
mee naar schatting op 35.000 titels. 

Załuski 
Dat de RNB zo’n enorm aantal oude drukken bezit, is vooral te danken aan de Poolse gebroeders 
Andrzej Stanislav Załuski (1695-1758) en Józef Andrzej Załuski (1702-1774) die beiden West-

Europa hadden bereisd. De 
oudste was bisschop van Kra-
ków en hij schijnt meer ver-
licht of moderner te zijn ge-
weest dan zijn jongere broer 
die bisschop van Kiev was. 
Toch is het vooral de laatste, 
namelijk Józef Andrzej 
Załuski, die als bibliofiel een 
enorme boekenschat heeft ver-
gaard. Zijn bibliotheek telde 
ongeveer 230.000 boeken en 
ca. 10.000 handschriften toen 
hij haar in 1748 aan de Poolse 
natie schonk. Deze openbare 
instelling (genaamd Biblioteka 
Rzeczypospolitej Załuskich) 
werd ondergebracht in een 
apart gebouw te Warschau en 
vervolgens door de bibliofiele 
bisschop flink voorzien van 
nieuwe aankopen. Toen 

 
Andrzej Stanislaw Kostka Załuski 

(1695-1758), portretgravure uit hal-
verwege de 18de eeuw, auteur onbe-
kend, Mazowieckie Museum, Plock, 

Polen (zie: 
www.fyifrance.com/f102005c.htm) 

Jozef Andrzej Załuski (1702-1774), 
portretgravure van Johann Frie-
drich Mylius uit 1746, Nationaal 

Museum Warschau (zie: 
www.fyifrance.com/f102005c.htm) 
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Załuski zich in 1767 heftig verzette tegen Pruisische en Russische aanspraken die het voorspel 
vormden van de Eerste Poolse Deling, werd hij onder Catharina II door de Russen gearresteerd 
en verbannen naar Kaluga (188 km ten zuidwesten van Moskou). De Deling vond plaats in au-
gustus 1772 en het jaar daarop mocht Załuski uit ballingschap terugkomen. Toen hij - na ruim 
vijf jaar afwezigheid - werd geconfronteerd met de ruïneuze toestand van ‘zijn’ bibliotheek, brak 
zijn hart.2 Zijn bibliothecaris en bibliograaf Jan Daniel Andrzej Janocki (1720-1786) die in 1752 
de eerste gedrukte catalogus van de bibliotheek had bezorgd,3 bleek praktisch blind te zijn ge-
worden en een (ongetwijfeld zwaar onderbetaalde) onderbibliothecaris had voor een zacht prijsje 
veel boeken verpatst. In 1774 zou Załuski overlijden, maar gelukkig waren voor het voorbestaan 
van de bibliotheek bijtijds bestuurlijke en financiële voorzieningen getroffen. Het zou helaas uit-
stel van executie blijken te zijn. Bij de Derde en laatste Poolse Deling in 1795 maakten de Rus-
sen zich van de bibliotheek meester en brachten haar over naar Sint-Petersburg, waar ze de  

grondslag vormde van de keizerlijke bibliotheek 
die in 1814 haar poorten voor het publiek open-
de. Mikhail Ivanovich’ Antonovsky, die de ver-
zameling indertijd heeft gecatalogiseerd, schreef 
dat ze 389.961 stuks telde, inclusief handschrif-
ten en ander materiaal, maar exclusief de 40.618 
prenten. Een register van 13 maart 1797 heeft het 
over 383.647 stuks (inclusief handschriften), plus 
163.538 stuks, zijnde pamfletten en ander kleiner 
materiaal, en voorts 1802 beschadigde boeken in 
verschillende talen.4 Hoewel er tijdens het trans-
port van Warschau naar Sint-Petersburg vele 
boeken en handschriften schijnen verloren te zijn 
gegaan, heeft kennelijk het grootste deel toch 
Rusland bereikt.5 Die collectie vormt zodoende 
nog steeds het hart van het oude bezit van de 
RNB. Na de Vrede van Riga in 1921 is een groot 
deel van de handschriften door de Sovjet-Unie 
aan Polen teruggegeven. Achteraf gezien, had 

men dat beter kunnen laten. Slechts een heel klein deel daarvan zou in 1944 de ‘Ausradierung’ 
van Warschau overleven.6 Toen ging bijvoorbeeld ook Vondels kladhandschrift met de vertaling 
van de Gerusalemme liberata verloren. Dit document uit de voormalige Załuski-collectie was 
niet alleen het omvangrijkste handschrift van Vondels hand, maar het was ook nog voor de Ne-
derlandse literatuur van een onschatbare literatuurhistorische waarde. Daarin was namelijk te 
zien hoe onze grootste dichter aan de hand van Tasso heeft geleerd om een epos te schrijven.7 
 Over speciale collecties met neerlandica in de Russische Nationale Bibliotheek, zoals die 
van boeken en handschriften van Jan Pieter van Suchtelen (1751-1836), is recent uitvoerig door 

                                                 
2 Beschreven in zijn autobiografie in blanke verzen: Evènements qui ont frappé J.A. Zaluski, évèque de Kiev, pen-
dant sa captivité en Russie. Warschau, 1773. Hier geciteerd op grond van Larousse dl. 15, p. 1451. Zie ook: Załuski 
1996. 
3 J.D.A. Janocki, Specimen catalogi codicum manuscriptorum bibliothecae Zaluscianae. [Dresden: Harpetrae Vi-
duae], 1752. Picarta vermeldt het niet, kennelijk is er geen exemplaar aanwezig in Nederlandse bibliotheken. 
4 Moričeva 2001, p. 23.  
5 Larousse dl. 15, p. 1450-51. 
6 Lemke 1968, p. 52, 54, 58-73. 
7 De Vondel-autograaf werd in 1910 door Willem de Vreese in Sint-Petersburg ontdekt (zie De Vreese 1911). Een 
aantal fragmenten van Vondels vertaling is door J. Aleida Nijland onder de titel ‘Vondels Godefroy of Hierusalem 
verlost’ gepubliceerd in de periode 1930-1945. Momenteel is een uitgave in voorbereiding door T.J. (Dick) van der 
Mark op grond van foto’s die De Vreese indertijd van het Petersburgse handschrift heeft laten maken. 

Gezicht op de Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich. 
Waterverf, ca. 1785 door Zygmunt Vogel, Nationaal 
Museum van Warschau. Naar de kleurenfoto van R. 

Stasiuk in: Biblioteka Załuskich: Corona urbis et 
orbis. Warschau, Nationale Bibliotheek, 1997, 

(zie: www.fyifrance.com/f102005c.htm) 
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Otto Lankhorst gepubliceerd.8 Maar er is meer: dezelfde heeft ook als eerste vastgesteld dat in de 
RNB het enorme aantal van 830 Nederlandse boekhandelscatalogi uit de vroegmoderne tijd be-
rust. Daarvan zou ongeveer de helft een unicum zijn, anders gezegd: de helft zijn exemplaren die 
tot dan toe in geen enkele andere bibliotheek getraceerd waren.9 De databank Book Sales Cata-
logues of the Dutch Republic 1599-1800, die door Henk de Kooker bij de Opleiding Nederlandse 
Taal en Cultuur te Leiden wordt beheerd en uitgebreid, telt 847 exemplaren uit de RNB.10 Daar-
van zijn er 577 verfilmd en op microfiche gepubliceerd door de Leidse firma IDC. Daarmee is de 
RNB op twee na de bibliotheek met het grootste bestand aan oude Nederlandse boekhandelscata-
logi. Ter vergelijking: de grootste is de Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter Bevorde-
ring van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam. Zij bevat 1001 exemplaren, waarvan er 
915 zijn verfilmd. De Bibliothèque nationale de France te Parijs is een goede tweede met 978 
exemplaren (608 verfilmd). Met zijn 847 exemplaren (577 verfilmd) komt de RNB op een derde 
plaats, vóór de Herzog Augustbibliothek te Wolfenbüttel (815 c.q. 534 verfilmd). De British Li-
brary te Londen (toch niet de geringste) bezit ‘slechts’ 327 exemplaren, waarvan er 108 zijn ver-
filmd. Overigens, anders dan dit in de tijd van Lankhorsts onderzoek nog was, is niet langer de 
helft van het exemplaren in de RNB een unicum. De databank telt nu 393 Sint-Petersburgse uni-
ca. 

Koningsbergen 
Het is niet mogelijk om in een kort bestek verslag uit te brengen over alle unica die ik in mei 
2002 en bij een hernieuwd bezoek in april 2006 in de Russische Nationale Bibliotheek ben te-
gengekomen. Ook de handschriften laat ik hier buiten beschouwing. Dat er sporadisch Neder-
landstalige boeken werden uitgegeven in het Oost-Pruisische Koningsbergen is niet algemeen 
bekend, maar het feit is op zich niet zo verbazingwekkend. De handelsbetrekkingen tussen de 
Republiek en de steden van het Oostzeegebied zijn vanouds belangrijker geweest dan welke 
handel ook. Koningsbergen of Königsberg is nu de Russische stad Kaliningrad en tevens de 
hoofdstad van een gelijknamige Russische provincie die tussen Polen en Litouwen ingeklemd 
ligt. Als universiteitsstad is Koningsbergen vooral beroemd vanwege haar boegbeeld, de filosoof 
Immanuel Kant (1724-1804). Wat is er bekend over de boekhandel en Nederlandse boeken al-
daar? Weinig.11 Van Eeghen vermeldt dat na het overlijden van Daniël Elzevier in 1680 een ze-
kere Hendrik Lange te Koningsbergen voor 56 gulden en 6 stuivers bij Elzevier in de schuld 
stond. Helaas valt uit haar gegevens niet op te maken of Lange een privéklant was dan wel een 
boekhandelaar.12 De boekhandelaar Marc Huguetan (werkzaam te Amsterdam in 1687-11703) 
had boeken in opslag op verschillende locaties, onder meer te Koningsbergen bij Pierre Seigno-
ret in 1694.13 In 1718 kreeg boekhandelaar Pierre Humbert (werkzaam te Amsterdam in 1708-
1755) het notarieel transport van alle koopmanschappen, gilden, boeken en papieren van Louis 
Perjode14 en in 1754 lagen boeken van de handelaar Pierre Mortier opgeslagen te Koningsbergen 
onder de directie van Elie Saint Blanquart.15 Voorts wordt in het archief van de desolate boedel-
kamer van het Amsterdamse gemeentearchief de drukker Jacob Cornelis Schoots van Capelle 
vermeld. Hij werd lid van het boekverkopersgilde in 1746 en was afkomstig uit Koningsbergen, 

                                                 
8 Lankhorst 1998, p. 27-53; Lankhorst 2002, p. 127-144. Lankhorst 2005, p. 260-269. 
9 Lankhorst 1992, p. 66-76; Lankhorst 2001, p. 78-79. 
10 Voor dit en volgende cijfers betreffende dit bestand geldt de standdatum 24-10-2006. Voor titels en andere gege-
vens van 3748 verfilmde exemplaren, zie Internetbronnen, Book Sales Catalogues of the Dutch Republic. 
11 In een recente studie over het boek- en bibliotheekwezen aldaar, wordt geen enkele aandacht aan Nederlandstalige 
drukken te Koningsbergen besteed (Königsberger 2004).  
12 Van Eeghen dl. 3 (1965), p. 114. Ze verwijst naar het Amsterdams boekvercoopers schultboek no. 1. 
13 Van Eeghen dl. 3 (1965), p. 168. 
14 Van Eeghen dl. 3 (1965), p. 172. 
15 Van Eeghen dl. 3 (1965), p. 268. 
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maar door zijn huwelijk met een Amsterdams meisje verkreeg hij op 16 september 1746 het Am-
sterdamse poorterrecht..16  

 Op vastere grond bevinden we ons, wanneer we Nederlandstalige werken tegenkomen 
waarvan men op grond van hun inhoud kan vaststellen dat ze logischerwijs in Koningsbergen 
moeten zijn gedrukt. Zo berust in de RNB een tot nu toe onbekende druk van een epithalamium 
voor het echtpaar Cornelis van Beveren en Maria Heindriks, getrouwd te Koningsbergen op 14 

mei 1647. Dit gelegenheidsgedicht verscheen in druk om de feestviering (‘Inwyingh’) van hun 
huwelijk op te luisteren. Het telt 24 strofen van zes versregels per strofe met rijmschema aaB-
ccB. Het is ondertekend door een ‘Rymer’ die zich verschuilt achter de zinspreuk: ‘En yder is 
wtlegger van syn eygen woorden’. De gebezigde drukletter ziet er onnederlands uit, vooral van-
wege de eind-n en -e die ouderwets Gotisch (civilité-achtig) aandoen. De titel van het gedicht 
luidt: Inwyingh van den hoogtytlycken eerendagh des Hr. Cornelis van Beueren ende Jufvrouw 
Maria Heindriks, echtelyck t’samen gegeuen den 14. May 1647. In Coningsbergen.17 De taal is 
weliswaar Nederlands, maar doet denken aan Platduits (Niederdeutsch), bijvoorbeeld ‘hy 
wunst’(strofe 18) voor ‘hij wenst’, ‘Ee’ (str. 22) voor ‘huwelijk’, ‘het geschagh’ (str. 23) voor 
‘het geschiedde’ enz. De algemene strekking van het gedicht is niet moeilijk te vatten. Bij de 
viering van het huwelijk van Van Beveren en Heindriks, komen - naar oud gebruik - de gasten 
huwelijkscadeaus aandragen. Tot die gasten behoren de goden uit de Klassieke Oudheid die hun 
gewone verblijfplaatsen verlaten, om langs te komen. Zo ook Neptunus 
 
 […] die van Vlielant, 
 Brengt door Noord’en Oôster See, 
                                                 
16 Van Eeghen dl. 5 (1978), p. 68 en 113 noot 197. 
17 Exemplaar RNB, signatuur 6.14.6.161. 

 

 

Titelpagina van het epithalamium uit 1647, Exemplaar 
RNB, signatuur 6.14.6.161. 

Fol. )(2r 
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 Maeties met haer blauwe Mutsen, 
 Wyde Broecken sonder Lutsen [= sierlussen]; 
 En syn gladde Tritons mee. (str. 11) 
 
Komen de overige bruiloftsgasten met allerlei wensen en cadeaus, de ‘Rymer’ van het epithala-
mium komt met ‘Pampier’ (str. 17). Dat is allemaal goed te volgen. Lastiger wordt het bij de 
volgende strofe: 
 
 Maar waarom oock niet gebeden 
 Van het huys te Britten, heden, 
 Jemant wt het gansche Rott [= bende]? 
 Daer men achten veertich paren, 
 En noch dry te Hoop moet garen [= bijeenbrengen] 
 Tot een gansch volmaekte etc. (str. 19) 
 
Het huis te Britten was in de zeventiende eeuw een bekend begrip. Een andere benaming daar-
voor is Brittenburg of Arx britannica. Dit was een Romeins bouwwerk vlak vóór de kust bij 
Katwijk aan Zee, gelegen ongeveer halverwege tussen Katwijk en Noordwijk ter hoogte van het 
huidige Esro-Estec terrein. Het schijnt in de Oudheid een Romeinse vuurtoren te zijn geweest, 
mogelijk 60 meter hoog, waarvan de restanten in de zestiende en zeventiende eeuw nu en dan te 
zien zijn geweest als het water zich bij hevige stormen teruggetrokken had. Geleerden hebben er 
toen over gepubliceerd en er bestaan ook afbeeldingen van.18  Maar waarom moest zo nodig in 
dit Koningsbergse huwelijksdicht een Katwijker de bruiloft bijwonen? En dan die 48 echtparen, 
plus nog eens 3 die ‘een heel volmaakte enzovoorts’ opleveren. Het etc dient hier ter vervanging 
van bijvoorbeeld ‘pot’ of ‘sot’, althans ter vervanging van een vermoedelijk ongepast woord dat 
rijmt op –ot Mogelijk is hier zelfs geen sprake van de Katwijkse oude vuurtoren, maar van aller-
lei toespelingen op Koningsbergse eigenaardigheden die het bruidspaar ongetwijfeld terstond 
begreep, maar die ons nu helaas ontgaan. Met de volgende strofe is de dichter evenmin de huidi-
ge lezer zeer behulpzaam. Men oordele zelf: 
 
 Off en is in dese landen 
 Geen gebreck ran Alibanden, 
 Dat men daerom buiten sluyt, 
 T’Soet geselschap dat geryuen [= opleuken] 
 Kan, met schars [= scherts] en kortwyl dryuen [= spelletjes doen] 
 Bruyloft, Bruydegom en Bruytt. (str. 20) 
 
Is al dat Nederlands de Pruisische zetter soms wat te machtig geworden? Het ‘ran’ in de tweede 
regel moet ‘van’of ‘aan’ zijn, dat begrijpen we nog wel. Maar wat zijn toch Alibanden? Raad-
pleging via Google leert dat men in het Oosten van Duitsland daarmee soms schertsenderwijs de 
Turkse volksgenoten aanduidt. Maar het lijkt me sterk dat Alibanden in 1647 in Koningsbergen 
al diezelfde betekenis had. Ik hou het op de betekenis ‘potsenmakers’, op grond van ‘alibanderij’ 
dat in het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt toegelicht als ‘dartelheid, grappenmake-
rij, losbandigheid’.19 Tot zover het Nederlandstalige Koningsbergse drukwerk uit de zeventiende 
eeuw, wellicht komt er bij grondige naspeuring nog meer boven water. 

                                                 
18 Zie Internetbronnen, Brittenburg - borch te bretten. 
19 Het Supplement van het WNT kent ‘alibanden’ niet, maar wel het woord ‘alibanderij’. Volgens deze bron is dit 
woord bekend in oostelijk Nederland, dus wellicht was het in de zeventiende eeuw een gewone term in Oost-Pruisen 
(met dank aan Drs. Rob Tempelaars van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden). 
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De uitgaven van Johann David Zäncker te Koningsbergen 
In de eerste helft van de achttiende eeuw treffen we in Koningsbergen een boekhandelaar aan die 
een viertal Nederlandstalige werken heeft uitgegeven. Dit was Johann David Zäncker, bekend als 
uitgever van geleerde werken in het Latijn en Duits met een hoogwaardige status.20 Bij hem ver-
schenen toneelstukken van de uit Haarlem afkomstige jurist Cornelis Hoofman (1670-na 
1723?).21 Deze was de jongste zoon van de welgestelde Haarlemse koopman Joost Hoofman en 
van Sara van Amerongen. Cornelis Hoofman had te Koningsbergen een bloeiend handelshuis. 
Daarnaast beoefende hij de dichtkunst in het Nederlands, maar hij was ook geïnteresseerd in het 
toneel ter plekke en ging bijvoorbeeld de opvoering van het treurspel Grossmüttiger Rechts-
Gelehrter, Oder Sterbender Aemilius Paulus Papinianus (uit 1659) van Andreas Gryphius zien. 
Aan zijn oudste zuster Elisabeth Koolaart-Hoofman (1664-1736), die als literator bekender is 
geworden dan hij, droeg hij zijn eigen treurspel op, getiteld Papinianus, of regts-geleerde hel-
denmoed (1723).22 Hij schrijft in de dedicatie van 20 april 1721 dat hij dit stuk al voor de helft af 
had, toen hij te Koningsbergen de opvoering ‘in het Hoogduits’ van Gryphius’ Papinianus bij-
woonde. Omdat de opzet van zijn eigen stuk anders -  vooral moderner - was, zette hij door en 
voltooide het, hoewel hij in het algemeen de toneelwerken van de Silezische dichter bewonder-
de.23 Zijn eigen literair werk noemt Hoofman ‘liefhebberij’ die voortkomt uit ‘liefde tot het Va-
derland en tot de moederspraak’ en hij bestemt het voor de ‘Liefhebberen in Nederland’. Hij is 
zich er zeer bewust van dat hij zich bevindt ‘in een vreemd land, daar de grens is van alle Duitse 
taalen’ en dat hij door ‘Nederduitsch te digten’ wellicht anderen kan stimuleren ‘om iets beters te 
schryven’. Voor zichzelf wenst hij geen andere beloning ‘als dat ik in Nederland ook niet geheel 
vergeeten mag blijven’.24 
 In zijn woord vooraf ‘Aan de Nederlandse digters’ betoont hij zich buitengewoon lyrisch 
over de omgeving waarin hij vertoefd. Stijl en taal van Hoofman zal de lezer van nu onwillekeu-
rig associëren met een Bommelverhaal van Marten Toonder. Om die reden alleen al verdient die 
passage in haar geheel hier te worden te geciteerd: 
 

Alhoewel de Noordster hier nog steiler staat, en schoon de woonplaats van Gothen en Sar-
maaten hier van ouds geweest is; dit land is egter zoo yselyk niet, of geheel ontbloot van voor-
werpen om lieffelyke denkbeelden te verwekken. Het digte koorn, golft, door den wind be-
weegt, op de bultige heuvelen, doorsneden met vlieten en stroomen, die zig krommen door de 
laage beemden. De met bossen begroeide bergen spiegelen zig in de stille meeren, daar 
scheepdraagende stroomen uit voortkomen. De Dennen en Pynboomen schaakeeren met haar 
tweederlye groen de woeste wouden: gelyk zy de koude trotsen, vind zelf by laage zonneschyn, 
de Reiziger geneugte langs de witte sneeuw tussen haar wintergroen doorgevoerd te worden. 
Het Hokkerland steekt zynen kruin om hoog, en dient den zeeman tot baak. In het Oliefse dal 
ziet men uit het begroeide Kassoebse gebergt lieflyke beekjes vloeyen, en zig storten in de 

                                                 
20 Hij drukte disputaties en thesissen, maar ook de Series librorum qui Bibliothecae in Prussia regia Augmento Rad-
zivilliano, post editum hujus Anno 1673. Catalogum novi accessere (1712). Verder drukte hij de catalogi van de 
aucties van de boeken van Theodor Schroeder (1720), van hofpredikant Bernhard von Sanden (1721) en van de 
hoogleraar Grieks en Oosterse talen Michael Stobaeus (1721), zie Königsberger 2004, p. 349, 364, 404 en 407. 
21 Het geboortejaar van Hoofman is ontleend aan de biografie van Cornelis’ zuster Elisabeth Koolaart-Hoofman 
door Kops en aan een gedicht van haar waarin ze de geboorte van haar broertje Cornelis op 28 november 1672 me-
moreert. Kops schrijft: ‘De twee zonen waren Willem en Cornelis. De jongste kwam op den 28sten van Slagtmaand 
des noodlottigen jaars 1672 ter waereld, welke omstandigheid onzer Dichteresse gelegenheid gaf, om de rampen des 
Vaderlands, en den veegen staat van Nederlands vrijheid, ten dien tijde, in een verjaergedicht te gedenken’ 
(Koolaart-Hoofman 1774, p.VII en p. 73-78). De STCN geeft als jaartallen voor Hoofman: ca. 1771-na 1723. 
22 De RNB bezit een exemplaar onder signatuur 6.14.9.40. 
23 Hij schrijft hierover: ‘deeze Gryhius zyne werken gevielen my zoo wel, dat ik my niet geschaamd zoude hebben 
iets uit hem te neemen, indien my zulks te pas had kunnen komen; maar vindende zyne schikking geheel anders, en 
ook niet naa den aard der tegenwoordige Treurspelen, heb myn opstel, zo het eerst lag vervolgd, en ten einde ge-
bragt, als of het zyne nooit gezien had’ (Hoofman 1723, fol. **4v). Hoofman vindt de Papinianus ook niet het beste 
stuk van Gryphius. Hij prefereert Catharina von Georgien. Oder Bewehrete Beständigkeit. Trauer-Spiel. (1657). 
24 Hoofman 1723, fol. ***3r. 
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naabuurige zee, die levendig is van af en aanzeilende, of ten anker leggende schepen, voor de 
haven van Wysselmonde [=Weichselmünde, in het Pools Wisłoujście]. Het Baltise Meer spoelt 
barnsteen uit de steile oevers van Saamland, in welkers ingewanden het zelve geteeld werd, en 
de ontdekte waarheid overtuigt de oudheid van verzieringen [= verzinsels]. De Heidense 
Borussen [= Pruisen] bewoonden dit land nog voor vyf eeuwen: maar de Kruishelden hebben 
het daar naa veroverd. De Boheemse Koning Ottokaar kwam den Ridderen te hulp, en liet op 
eenen heuvel ter regter zyde van den dobbelen Pregel een Slot of Vesting bouwen. Sedert is 
eene groote Stad, die de heuvelen wederzyds, en des Pregels vlakte tussen beyden beslaat, daar 
om heen gegroeit, welke nog ter geheugenis van haar eersten stigter, den naam van KO-
NINGSBERG voert.25 

 
Zoals in het geval van het epithalamium uit 1647 doet de typografie van Hoofmans Papinianus 
onnederlands aan. Ze mag dan een minder opvallende Duitse indruk maken dan die van de Inwy-
ingh, toch is ze zo afwijkend dat Hoofmans toneelstuk van een Koningsbergse pers afkomstig 
moet zijn. 
 Eerder in 1711 had Cornelis Hoofman kennelijk Katharina Lescailje zo ver gekregen dat 
ze zijn vertaling naar het Italiaans van Torquato Tasso’s Amintas in rijmloze verzen (het origi-
neel was eveneens in rijmloze verzen) uitgaf, zoals blijkt uit het impressum en uit de dedicatie 
aan haar die gedateerd is ‘In Koningsberg’, 1 mei 1711.26 Het colofon vermeldt uitdrukkelijk dat 
Johann David Zäncker te Koningsbergen ‘inde Löbenicht’ de drukker ervan is geweest.27 Geen 
wonder dat ook dit werk een onnederlandse typografie en vormgeving heeft. In 1717 werd 
Hoofmans Adelheide, Bosch-Tonneel-Spel te Amsterdam bij Hendrik van de Gaete uitgegeven.28 
Kops, de biograaf van Hoofmans zuster Elisabeth, vermeldt evenwel uitdrukkelijk dat die drie 
stukken van Cornelis Hoofman ‘te Koningsberge, daar hij zig, ter bevorderinge zyns koophan-
dels, had nedergezet’ gedrukt zijn.29 Wat Adelheide betreft betwijfel ik dat, want typografie en 
vormgeving zijn daarin eerder Nederlands dan Duits. Bovendien ontbreekt elke verwijzing naar 
de Koningsbergse drukker Zäncker, zodat ik – in tegenstelling tot Kops – meen dat dit werk in 
Nederland is gedrukt. 
 Een vierde Nederlandstalige werk waarbij de Koningsbergse drukker zou betrokken zijn 
geweest, is een anoniem uitgegeven blijspel uit 1727 van Gijsbert Tysens (1693-1732).30 Het 
impressum ervan luidt: ‘Te Koningsbergen, By Joh: D: Zanker, 1727’. Dat er reden is om te twij-
felen aan de daadwerkelijke betrokkenheid van Zäncker, heeft opnieuw te maken met de Neder-
lands uitziende typografie en vormgeving. De Amsterdammer Tysens, wiens naam ook als Tys-
sens, Tijsens en Tijssens wordt gespeld, had een Antwerpse vader. Anders dan Hoofman, lijkt hij 
geen speciale band met Koningsbergen te hebben gehad. Tysens was weliswaar meer dan twintig 
jaar jonger dan Hoofman, maar het is mogelijk dat deze laatste heeft gefungeerd als tussenper-
soon met het oog op de uitgave bij Zäncker. Er zijn evenwel twee overwegingen die ons tot 
voorzichtigheid manen: primo, we weten niet wanneer precies Hoofman is overleden.31 Secundo, 
we hebben evenmin bewijs van een band tussen die twee toneeldichters. De eventuele betrok-
kenheid van Hoofman kan daarom nu niet meer dan een losse suggestie zijn. Het blijspel waar-
om het hier gaat, verscheen zonder de naam van de auteur en is getiteld De belaghelyke inteke-
                                                 
25 Hoofman 1723, fol. ***3v-***4r. 
26 Het werk is overigens uitgegeven zonder vermelding van de naam van de vertaler. 
27 Geen exemplaar in de RNB gevonden. Ik heb het exemplaar in de UB Leiden, 1092 G 30:1 geraadpleegd.  
28 Geen exemplaar in de RNB, maar in de UB Leiden berust een exemplaar onder signatuur 1092 G 30: 2. 
29 Koolaart-Hoofman 1774, p. VII.  
30 Het merendeel van Tysens’ toneelstukken is indertijd anoniem op de markt gebracht. Men zie bijvoorbeeld de 
convoluten die zich in de UB Leiden bevinden onder signatuur 1095 D 3, 1095 D 5 en 1095 D 6. Niet anoniem daar-
in zijn Tysens’ De gevlugte verliefden (1721), Romulus (1722) en Cartouche (1722). De belaghelyke intekenaars 
heeft als signatuur 1095 D 5:4. 
31 Elisabeth Koolaart-Hoofman schreef een gedicht op het overlijden van haar jongere zus Anna in 1682 (Koolaart-
Hoofman 1774, p. 73-78 en 139-142). Elisabeth overleed zelf in 1736. Mocht Cornelis eerder dan zij zijn overleden, 
dan had ze daar vermoedelijk ook een gelegenheidsgedicht aan gewijd.  
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naars, Of de nieuwe inventie der boekverkopers.32 Het gaat hier om een satire op aan speculatie-
zucht lijdende bibliomanen. De vraag is of om die reden het stuk buiten het bereik van de Am-
sterdamse boekverkopers zou zijn uitgegeven? Wat dreef Tysens er trouwens toe om dergelijke 
stof te behandelen? Kon hij het niet meer aanzien hoe boekenliefhebbers al hun geld besteedden 
aan kostbare folianten in plaats van aan de producten van een literair auteur als hijzelf? Aan de 
boekhandelaars wordt in het stuk schraapzucht verweten en aan de kopers domme speculatie-
zucht. Verwachtte Tysens soms repercussies vanwege allerlei boekhandelaren die meenden dat 
ze in een kwaad daglicht werden gesteld, en heeft hij daarom gekozen voor een uitgever in het 
verre Koningsbergen? Bestonden types als Boeknar, de held van dit blijspel, ook in het echt? 
Met andere woorden: hoe werkelijkheidsgetrouw geeft Tysens de toenmalige situatie weer? Ik 
ben van plan om daar elders in een publicatie, gewijd aan dit blijspel, nader op in te gaan. 

 Waar gaat het stuk over? Boeknar 
laat zich door boekhandelaren het hoofd op 
hol brengen om in te tekenen op allerlei 
kostbare folianten, liefst meerdelige uitgaven 
die over lengte van jaren zullen verschijnen. 
Niet omdat hij zo leergierig is of van lezen 
houdt, maar omdat hij hoopt dat ze snel in 
waarde zullen stijgen. Deze vorm van specu-
latie is het waarop in de titel van het stuk 
wordt gedoeld met ‘de nieuwe inventie der 
boekverkopers’. Boeknar koopt tientallen 
exemplaren, als hij de kans krijgt. Hij heeft 
zelfs een pakhuis moeten huren om alle boe-
ken op te slaan. Deze verdwazing, geldver-
spilling en verwaarlozing van de eigen nego-
tie stuiten op hevig verzet vanwege zijn meer 
realistisch ingestelde familieleden, zoals zijn 
echtgenote Margriet, dochter Sofia en zwa-
ger Ongeveinst. 
 Hoe staat het met het realiteitsgehalte 
van dit satirische drama uit 1727? Niet 
slecht, want zoals de meeste satires bevat ze 
naast alle overdrijving een kern van waar-
heid. Intekening op te verschijnen boeken 
was weliswaar toen geen nieuw verschijn-
sel,33 maar Ligtelijn beschouwt 1726 als ‘een 
topjaar’ met 15 nieuwe projecten. Haar ver-
klaring luidt dat na het debacle van de wind-
handel (1720) de economie in de Republiek 
weer was aangetrokken. Intekenen was voor-
al lucratief voor boekhandelaren,34 maar het 
‘appetijtelijke lokaas dat de intekenaren voor 

                                                 
32 De RNB bezit een exemplaar onder signatuur 6.10.2.10. Hieruit wordt komen de citaten in dit artikel. De vinger-
afdruk van dit exemplaar komt overeen met die van het exemplaar uit de UB Leiden, 1095 D 5:4. 
33 Het oudst bekende geval van een boek dat bij intekening in de Republiek verscheen, betreft een werk in het He-
breeuws van Jaacob Abendana uit 1661 (Gnirrep 2001, p. 60 noot 4). 
34 Ligtelijn 1996, p. 210. 

Titelpagina van het blijspel van Gijsbert Tysens’ De be-
laghelyke intekenaars uit 1727, Exemplaar RNB, signa-

tuur 6.10.2.10. 
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hun voorfinanciering meestal in het vooruitzicht werd gesteld, een exclusieve intekenkorting van 
25 % tot 30 %, bleek in de praktijk in veel gevallen niet te worden gerealiseerd’.35 Tysens zag 
kennelijk - na de windhandel - een nieuw debacle opdoemen. Dat de boekenprijs na intekening 
wel eens flink kon zakken in plaats van te stijgen, die gedachte zal wel niet bij die gretige inte-
kenaars zijn opgekomen. Ik neem aan dat de prospectussen van de boekhandelaars waarin de 
voorwaarden en voordelen van de voorintekening stonden beschreven, het evenmin daarover 
hadden.36 Dat particulieren bij voorintekening vele exemplaren van hetzelfde boek aanschaften, 
is eveneens een verschijnsel dat niet door Tysens is verzonnen, maar dat aan de werkelijkheid is 
ontleend. Van Eeghen heeft er al op gewezen dat een zekere Jan Heineken Hermanszoon te 
Bremen als particulier intekende op zestien exemplaren van het Vervolg op Flavius Josephus 
(verschenen in 1726-27). De meeste gegevens over particulieren die intekenden, hebben we te 
danken aan Kees Gnirrep die heeft uitgezocht hoe in 1698 Klein Asia van Cornelis de Bruijn bij 
voorintekening op de markt is gebracht. Een intekenaar zoals de Gelderse edelman Jan van Arn-
hem bestelde 37 exemplaren van dit werk. Gerard Zas van Bossche bestelde achttien exemplaren 
voor de Admiraliteit van de Maze te Rotterdam. Onder de Amsterdamse kooplieden, woonachtig 
op de Herengracht, konden 21 intekenaren worden getraceerd. Johannes Bronkhorst, pasteibak-
ker te Leiden, later in Hoorn, wilde 21 exemplaren. Nu en dan zat tussen al die lieden ook een 
koper van het type boeknar, zoals de Haagse medicus Theodorus Schoon, volgens Gnirrep een 
vehement pamflettist en volgens Lindeboom iemand met mogelijk psychopathische trekken, die 
achttien exemplaren wilde. De auteur zelf, Cornelis de Bruijn, hield overigens rekening met 
winstbejag bij zijn afnemers, want hij beloofde hun dat ze hun exemplaren zouden ontvangen om 
die ‘naar haar Ed. goetvinden te verkopen ofte distribueren’ één maand vóórdat de boekhandel 
die zou krijgen.37 
 Al met al wordt nu duidelijk dat een Amsterdamse uitgever niet zal geneigd zijn geweest 
om met dit toneelstuk naar buiten te treden. De satire kon gemakkelijk worden betrokken op een 
of meer uitgevers en op een of meer boekenkopers. Als het stuk al in Amsterdam is gedrukt, zal 
de uitgever niet hebben gewild dat zijn naam en toenaam in het impressum werden vermeld. 
Scheve ogen en een aangetaste reputatie zijn niet bevorderlijk voor de handel en Tysens’ satire 
zat de werkelijkheid wat te nauw op de huid. Om die reden wellicht kon een impressum van een 
betrouwbare uitgever in het verre Koningsbergen geen kwaad, ook al omdat zowel de toneellief-
hebbers als de boekhandelaren min of meer bekend waren met het feit dat Johann David Zäncker 
niet zo lang geleden stukken van Cornelis Hoofman had gedrukt. Bij de oplettende lezer echter 
van Tysens impressum zal het ontbreken van de Umlaut op de a en het weglaten van de c in de 
naam van de Koningsbergense uitgever (Zanker i.p.v. Zäncker) enig wantrouwen hebben ge-
wekt. Hij kon bezwaarlijk de drukker ervan zijn geweest, luidt dan de redenering, want dergelij-
ke spelfouten in zijn eigen naam zou iemand als Zäncker mogelijk niet hebben laten passeren. 
Het belangrijkste argument evenwel is dat typografie en vormgeving er volstrekt Nederlands uit-
zagen. Om die redenen denk ik dat we bij Tysens’ stuk te maken hebben met een fictief impres-
sum en dat het werk in feite van een Nederlandse pers is afkomstig is. Door in het impressum 
Koningsbergen te noemen en door de naam van de vagelijk bekende Zäncker te suggereren kon 
een Nederlandse drukker-uitgever de scheve ogen van zijn collega’s vermijden.  

                                                 
35 Ligtelijn 1996, p. 212. 
36 Dongelmans en Zwaaneveldt benadrukken uitsluitend de voordelen van de intekenpraktijk voor koper en uitgever 
(Dongelmans en Zwaaneveldt 1998, p. 98-99). 
37 Gnirrep 2001, p. 66-69. 
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Franse complimenten 
Onder de Nederlandse unica in de RNB be-
rust een conversatieboek, tevens etiquette-
boek dat een voorbeeld is van gebruikslitera-
tuur, typerend voor deze collectie. Wat zijn 
overlevingskansen betreft, vormt dit type 
boeken een kwetsbare categorie, juist omdat 
conversatieboeken in hun eigen tijd intensief 
zijn gebruikt. Enige tijd daarna waren im-
mers de zegswijzen verouderd; voor de mo-
derne lezer klinken ze zelfs in veel gevallen 
bespottelijk. Het boekje is tweetalig: op de 
versozijde van elk blad staat de Franse tekst 
in romein en op de rectozijde de Nederlandse 
tekst in een Gotische letter (textura). Het to-
tale aantal bladzijden bedraagt 252. De titel 
van het boek luidt: Les complimens francois; 
Contenant diverses fleurs choisies de 
l’eloquence. De la traduction de G. Beyer. 
De Fransche plicht-plegingen; Vervatende 
de veelerhande uytgeleese bloemen der wel-
sprekentheyt. Vertaelt door W. Beyer.38 Het 
exemplaar in de RNB bevat op de titelpagina 
het merkteken van J.D. Janocki, de vroegere 
bibliothecaris van de Załuskibibliotheek te 
Warschau. Een schutblad voorin bevat in inkt 
in een 17de of 18de eeuwse hand de eerste drie 
strofen van een lied dat begint met: ‘Vn iour 
pieros voyant margo’. Het boek bevat be-
leefdheidsformules voor gebruik in allerlei 
levensomstandigheden, met daarnaast voor-
beelden van gesprekken en brieven (onder 
meer liefdesbrieven en troostbrieven) in de twee talen. Het werk is duidelijk bestemd voor de 
hogere klasse, gezien de conversatie tussen de personen A en B. Hun gesprek, getiteld ‘Prome-
nade/ Wandeling’, speelt zich af te Parijs, waar A aan B voorstelt om naar ‘les Tuilleries’of ‘les 
jardins de l’Hotel de Luxembourg’ te gaan (vertaald als resp. ‘de Tichelryen’en ‘de Tuynen van 
’t Hof van Luxemborg’). Onderweg komt het studieuze leven aan de orde. Edelman B meent 
namelijk: ‘dat de study ’t gemoet verstompt, dat noyt schrijf-koker goeden degen was’, waarop 
A repliceert: ‘Mijn Heer, men moet de waerschouwing van een dapper en geleert Hovelingh na 
volgen, die tot een sijner vrienden segt: leest niet vele boeken maer leest veel.’ B laat zich over-
tuigen, zijn huisleraar had dit ook al herhaaldelijk betoogd: ‘maer ik geloofde een edelmoedige 
daet te doen, sijne heylsame raden te verachten, en de pluymstrijkers te volgen die, om my te 
gelieven, de geleertheyt lasteren, als een sake den Adel onweerdich’.39  

                                                 
38 Het impressum luidt: Tot Haerlem, By Ambrosius Vermerck, Boeck-drucker in de Sparwouder-straet, in de vrye 
Druck, Anno 1665. Exemplaar RNB, sign. 6.14.8.143. Collatieformule: 12o: A-K12, L6. Vingerafdruk: 166512 – b1 
A2 uttin : b2 L4 t$d’a 
39 Beyer 1665, p. 85-93. 

 

Titelpagina van het zeldzame conversatieboek, getiteld 
Les complimens francois, exemplaar RNB, signatuur 

6.14.8.143. 
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Schutblad met de tekst van het Franse liedje: ‘Un jour Pierot voyant Margot’, in W. Beyer, Les complimens francois 
(1665), exemplaar RNB, signatuur 6.14.8.143. 

 Uit het woord vooraf aan de ‘Beminde Leser’ blijkt dat Willem Beyer een Franse 
Schoolmeester is geweest die jarenlang een eerdere versie van dit boek heeft gebruikt tijdens zijn 
lessen aan de schooljeugd. Het nut daarvan bleek hem dagelijks en daarom bleef hij het gebrui-
ken. Beyer verzorgde niet alleen elementair onderricht in het Frans, maar hij leerde de kinderen 
ook schrijven en daartoe gebruikte hij enige tijd een Nederlandse vertaling. Het probleem was 
dat hij niet zelf de vertaling had gemaakt, terwijl die krioelde van de fouten en vaak onbegrijpe-
lijk was, ook al legde men het Frans naast het Nederlands. Daarvan geeft hij met nauwelijks in-
gehouden verontwaardiging ‘twee of dry staeltjes: om dese woorden over te setten; La resolution 
que j’ay prise seyt hy [= de vertaler, K.B.] ’t voornemen dat ik getrokken heb: om dese te ver-
talen, Vn gentil homme recerche en tout honneur une Demoiselle, een Edelman bejaegt met de 
winden van deught en eer een Juffrouw/40 en elders voor nous ne vous alleguerons point les 
defenses des duels, wy willen u de beschuttingen der weerzijdige leedklagingen niet voor-
houden.’41 
 Aan John Gledhill komt de eer toe om Beyer als taalkundige op de kaart te hebben gezet, 
maar daarmee drongen de prestaties van Beyer niet door tot het jongste standaardwerk waarin 

                                                 
40 In de nieuwe vertaling is dat geworden: ‘Een Edelman versoekt een Juffer in alle eerbaerheyt’ (Beyer 1665, p. 
29). 
41 Nieuw: ‘Wy sullen niet bybrengen ’t verbod der lijf gevechten’ (Beyer 1665, p. 102-103). 
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oude grammatici aandacht krijgen.42 Geheel ten onrechte. In 1661 publiceerde Beyer een gram-
matica van het Frans, Nederlands en Engels (bovendien was elke grammatica vertaald in de drie 
talen). Zijn Nederlandse grammatica is zodoende de tweede volledige grammatica die in het En-
gels op de markt is gebracht en de eerste in het Frans. Het was ook de eerste grammatica in het 
Engels die als afzonderlijke uitgave verscheen.43 Van de vier oude grammatici die Nederlandse 
spraakkunsten in het Engels hebben geproduceerd, was Beyer de enige Nederlander en de enige 
schoolmeester (de Engelsen zijn: Hexham, Hillenius en Richardson).44 Gledhill heeft als eerste 
de grammaticus Willem Beyer proberen te onderscheiden van diens naamgenoten in de zeven-
tiende eeuw.45 Zo mag men onze taalkundige niet verwarren met de Haarlemse kanunnik Willem 
Beyer die pastoor van Assendelft was, tevens mogelijk de auteur van geleerde werken in het La-
tijn. Deze werd in 1673 uit zijn functies gezet door de apostolisch vicaris.46 De Beyer die we 
zoeken is vermoedelijk protestant. Gledhill moest voornamelijk varen op de inleidingen in beide 
hem bekende edities van Beyers spraakkunst (1661, 1681) en leidde daaruit af dat de man al 
vanaf 1630 als schoolmeester werkzaam moet zijn geweest. Naast schrijfonderricht, rekenen en 
Italiaans boekhouden leerde Beyer zijn pupillen spellen, lezen en vertalen in het Frans, Neder-
lands en Engels. Hun kennis testte hij vier maal daags: ‘je fais translater à mes disciples quatre 
fois par jour, & tout passe l’examen’.47 Gledhill heeft verder gezocht en heeft het waarschijnlijk 
bij het rechte eind als hij hem tenslotte identificeert als Willem Ghijsbrechtsen Beijer, geboren te 
Mijnsheerenland in de Hoeksche Waard (nu gemeente Binnenmaas) en getrouwd in 1653 met 
Geertruyt Joostendochter uit Dordrecht. Zijn spraakkunst, waarvan tot nu toe geen exemplaar in 
Nederlands openbaar bezit is getraceerd, verscheen onder de titel: La vraye instruction des trois 
langues la Francoise, l'Angloise, & la Flamende: proposee en des regles fondamentelles & suc-
cinctes, un des mots les plus usitez, & des colloques utiles & recreatifs; ou, horsmis d'autres dis-
cours curieus, le gouvernement de la France se deduit historiquement & politiquement: mise en 
ces trios langues par Guillaume Beyer. De rechte onderwyzinge van de Fransche, Engelsche en 
Nederduitsche Talen: Bestaende in Kortbondige gront-regels/ verzameling gebruikelikste woor-
den/ en in nutte en vermakelikke Zamenspraken;/ onder andere/ de jegenwoordige regeringe van 
Vrankrijk/ historischen staets-wijze verhandelt wort. Right instruction of three languages, 
French, English and Dutch: consisting in succinct fundamentall rules, a collection of usuall 
words, and profitable and pleasant dialogues, in which, other, there is an historicall and politi-
                                                 
42 ‘Tussen 1653 en 1700 verschenen geen spraakkunsten meer, maar er werd wel over grammaticale kwesties ge-
schreven door literaire schrijvers’ (Van der Sĳs 2004, p. 422). Dit klopt dus niet. 
43 Gledhill 1976, p. 2-3. Gledhill geeft een overzicht van de taalkundige publicaties van Beyer op p. 4-5. 
44 Gledhill 1976, p. 6. 
45 Geen onderscheid maakte bijvoorbeeld Adelung dl. 1 (1784), kol. 1817.  
46 De Roomse Willem Beyer wordt vermeld in het NNBW dl. 2 (1912), kol. 142-143. Kannunik Willem Bey-
er is waarschijnlijk dezelfde als de ‘Guilielmus Cornelij Beijer Harlemensis’die zich op 16 januari 1634 als minder-
jarig student aan de Leuvense universiteit liet inschrijven, met name aan de pedagogie Het Varken (Porcus) van de 
Artesfaculteit (Schillings dl. 5 (1962), p. 297, nr. 362). In de periode 1663-1673 was kanunnik Beyer tevens pastoor 
van Assendelft. In 1663 ook wordt hij benoemd tot thesaurier en secretaris van het Haarlemse ‘capitulum ordinari-
um’. Het handschrift van deze secretaris ontlokte de volgende verzuchting aan een negentiende-eeuwse transcribent: 
‘het schrift toch van Kanunnik Beyer is niet minder dan een torment voor den lezer’ (Graaf 1891, p. 107-108.). Bey-
er legde uit eigen beweging zijn kapittelfuncties neer op 6 oktober 1671. Op 4 oktober 1673 noteerde Beyers opvol-
ger D. Grotius dat Beyer door Johannes van Neercassel, apostolisch vicaris van de Hollandse Zending, om zijn on-
kuise leven terecht van al zijn functies vervallen is verklaard: ‘Inter alia id actum, ut Beierus ob scandalosam et 
vitam minus castam Pastoratu suo in Assendelft ab Ilustr. Castoriensi juste sit privatus, in ejus locus suffectus est 
Dns van Cuyl’ (Graaf 1891, p. 110). Waarschijnlijk ook is hij de auteur van de volgende geleerde werken in het 
Latijn: Tractatus de sacramento confirmationis. In quo ex Scripturis Sacris, summis pontificibus, concilijs, & an-
tiquis patribus, agitur de materia, forma, alijsque ritibus ejus. Auctore Guilielmo Beyer, Accedit in calce Appendix 
de sacramento confirmationis. Antverpiæ: Apud viduam & hæredes Johannis Cnobbari, 1658; Tractatus de Hierar-
chia ecclesiastica. Collectore Guilielmo Beyer, Nunc primum in lurem prodit. Antverpiae: Joachimus à Metelen, 
1666; Tractatus de auctoritate, ac necessitate episcoporum. Bruxellis [i.e. Amsterdam]: Joachimus à Metelen 1669.  
47 Gledhill 1976, p. 3. 
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call discourse of the government of France Dordrecht: Jasper et Jean Goris, 1661. 8o.48 Gledhill 
kent een tweede druk uit 1681, maar het is mogelijk dat er in 1665 ook een gewijzigde versie is 
verschenen, gezien de advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant van 23 mei 1665. Daarin 
wordt althans de verschijning van het boek aangekondigd zonder het Engelse onderdeel:  
 

Tot Dordrecht, by Iasper en Ioannes Goris, werdt ghedruckt en sal eerstdaeghs uytgegeven 
werden de rechte Onderwijsinge van de Fransse Tale, voorgesteldt in drie Deelen, kortbondige 
Grondt-regels, versamelinge der ghebruyckelyckste Wooorden, en tot ghebruyck van dese bey-
de in nutte en vermaeckelijcke Samen-spraecken. In 't gheheel oversien en doorgaens verbetert, 
en vergroot met nodige Byvoeghsels, en bysonderlyck met eenige nodige Aenmerckingen, ra-
kende de Spraeck-konste en met een vergadering van uytghelesen Spreucken en Spreeckwoor-
den, met verscheyde fraeye Brieven, en een volkomen Verhael der voorgaende Oorlogen en 
den jegenwoordigen Staet der Vereenigde Nederlanden, in 't Frans en Duyts, door Willem 
Beyer. Buyten welcke den Autheur gene voor de zyne kennen sal.49 

 
Een werk dat Gledhill niet noemt, maar dat vermoedelijk ook aan de protestantse Willem Beyer 
moet worden toegeschreven is een vertaling uit het Frans van een vroom werkje van Jean de la 
Montagne, onder de titel Christelicke gedachten, raeckende onsen schuldigen plicht teghens 
God, onsen naesten, en tegens ons selven [...]. Het verscheen te Amsterdam bij Jac. van Royen 
in 1676.50 

Prijsboeken 
De oudste, bewaard gebleven prijsboeken lijken die van jezuïetencolleges in de Spaanse Neder-
landen te zijn.51 Ze stammen uit 1597 en 1604.52 Met dergelijke prijzen wilden de jezuïeten de 
onderlinge competitie bij hun leerlingen aanwakkeren. Het is opmerkelijk dat dit gebruik door de 
(protestantse) Latijnse Scholen in de Republiek min of meer van hen is overgenomen (al zal men 
in Nederland liever duizend doden sterven dan dit te erkennen). Een bijzondere categorie in het 
RNB-materiaal vormen de soms kloeke folianten met een rijk gestempelde band die aan leerlin-
gen van de Latijnse School als prijzen zijn uitgereikt. Het gaat om de volgende exemplaren: een 
prijsboek in 1660 uitgereikt te Amsterdam aan de leerling van de secunda Johannes Otto;53 op 12 
september 1653 te Brussel aan de Amsterdammer Conradus vander Brugghe, leerling van de se-
cunda in het jezuïetencollege aldaar die een juridisch werk kreeg;54 in 1736 te Delft aan Cornelis 
vander Heijden, een leerling van de quarta;55 in 1800 te Den Haag aan de leerling van de tertia 

                                                 
48 De UB Gent bezit een exemplaar onder signatuur: BL 525. 
49 OHC van 25-05-1665, p. 3. 
50 Exemplaar UB Amsterdam, signatuur: 1493 D 9:1. 
51 Over de prijsuitdeling in de jezuïetencolleges als integrerend onderdeel van het onderwijssysteem, zie Coppens 
1991, p. 9-10, 16-17. 
52 Spoelder 2000, p. 263-264. 
53 Hij kreeg: Johannes Jacobus Grynaeus, Adagia, Id est: Proverbiorum, paroemiarum et parabolarum omnium, qua 
apud Graecos, latinos, Hebraos, Arabes, &c. in usu fuerunt, Collectio absolutissima in locos communes digesta ; In 
qua continentur suis quaequae locis accurato ordine posita: Des Erasmi Roterodami Chiliades. Gilberti Cognati 
Nozareni Sylloge. Hadriani Junii Medici Adagia, M. Grunnii Corocottae Porcelli Testamentum [...]. Francofurti: 
Johannes Pressius Vidua, 1646. Signatuur RNB: 36.14.1.11. 
54 Hij kreeg: J. Hopperus, Sedvardvs, Sive De Vera Ivrisprvdentia, Ad Regem: Libri XII. Nempe: Nomothesias, siue 
de Iuris & Legum condendarum scientia, libri IIII.; Rervm Divinarvm Et Hvmanarvm, siue de Iure ciuili publico, 
libri IIII.; Ad Pandectas, siue de Iure ciuili priuato, libri IIII. Antverpiae: Vidua et Joannes Moretus, 1590. Sig-
natuur RNB: X.107.73. Het bevat ook nog de volgende inscriptie in Latijnse verzen: ‘Qui bello certant, exultant 
Marte secundo;/ Qui semen spargunt laetantur messe secundâ;/ Et nautae soliti Zephijro gaudere secundo;/ Jmperio 
tu prae cunctis tibi plaudo secundo.’ Gezien het stempel in het boek, stamt het uit het bezit van Józef Andrzej 
Załuski. 
55 C. Suetonius Tranquillus, [De XII. Caesaribus] cum notis integris Joannis Bapt. Egnatii, Henr. Glareani, Laevini 
Torrentii, Fulvii Ursini, Isaaci Casauboni, Jani Gruteri, Th, Marcillii, Jo. Georg Graevii, Caroli Patini et selectis 
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Joannes Henricus van Woensel,56 maar dezelfde leerling zat twee jaar eerder in de sexta te Am-
sterdam toen hem in op 20 september 1798 een prijsboek werd uitgereikt;57 in 1678 te Haarlem 
aan Joannes Slicker die van de secunda naar de prima ging;58 in 1711 te Rotterdam aan Henricus 
Gevers die de vierde prijs kreeg na het zomerexamen (examino aestivo)59 en te Zwolle aan Fride-
ricus Ludovicus Cock die in de herfst van 1727 van de quarta naar de tertia ging.60  

Focquenbroch 
Van de Focquenbroch-titels die Weekhout heeft gevonden in de kaartenbakken van de sectie 
‘Belles Lettres Goll.’ van de RNB, volgt hier opnieuw een titelbeschrijving op basis van de ana-
lytische bibliografie die door Jan Helwig op het Internet is gepubliceerd. Vandaar ook dat de co-
dering BF, gevolgd door een cijfer, is gebruikt.61 Aanvankelijk ben ik uitgegaan van de gegevens 
in de STCN, maar die bleken lang niet zo gedetailleerd te zijn als die in Helwigs analytische bi-
bliografie. Vooral de opgave van tientallen posities van katernsignaturen per titel waren bijzon-
der nuttig. 
 
- BF 28 - Exemplaar RNB 6.83.91.T.1 ALLE DE | WERKEN | VAN | W.V. FOCQUEN-
BROCH. | EERSTE DEEL. | Verzamelt en uitgegeven | Door | ABRAHAM BOGAERT. | [vig-
net] | t'AMSTELDAM, | [___] | By de Wed. van Gysbert de Groot, op den Nieuwen- | dyk, in de 
groote Bybel, 1696.|| 8o: *8, A-Z8, Aa-Ii8, Kk4. 
 
- BF 29 - Exemplaar RNB 6.83.91.T.2 ALLE DE | WERKEN | VAN | W.V. FOCQUEN-
BROCH. | TWEEDE DEEL. | [vigenet] | t'AMSTELDAM, | [__] | By de Wed. van Gysbert de 
Groot, op den Nieuwen | dyk, in de groote Bybel. 1696.|| 8o: A-Z8, Aa-Ff8. 
 
- BF 38 - Exemplaar RNB 6. 14.4.53/2 ALLE DE | WERKEN | VAN | W.V. FOCQUEN-
BROCH. | TWEEDE DEEL. | [vigenet] | t'AMSTELDAM, | [__] | By de Wed. Gysbert de Groot, 
Boekverkoopster op den | Nieuwen Dyk in de groote Bybel. 1709. || 8o: A-Z8, Aa-Ff8. 
 
- BF 37 - Exemplaar RNB 6. 14.4.53/1 ALLE DE | WERKEN | VAN | W.V. FOCQUEN-
BROCH. | EERSTE DEEL. | Verzamelt en Uitgegeven | Door | ABRAHAM BOGAERT. | De 
tweede Druk. | [vignet] | t'AMSTELDAM, | [__] | By de Erve van de Wed. Gysbert de Groot en 
Antoni | van Dam, Boekverkoopers op de N. Dyk, 1723. ||8o: *8, A-Z8, Aa-Ii8, Kk4. 
 
- BF 40 - Exemplaar RNB 6.14.9.143 DE | VERWARDE | JALOUZY, | KLUCHTSPEL. | 
[gravure] | t'AMSTELDAM, | By DAVID RUARUS, Boekverkooper, 1730 | Met Privilegie. || 
8o: A-B8. 
                                                                                                                                                             
aliorum. Curante Petro Burmanno, qui et suas adnotationes adjecit. Amstelodami apud Janssonio-Waesbergios, 
1736. Signatuur RNB: 7.19.9.6. 
56 Cl. Claudianus, Quae exstant, Varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a Jo. Matthia Gesnero. Acc. 
index uberrimus. Lipsiae: Fritsch, 1759. Signatuur RNB: 7.19.8.28. 
57 Phaedrus, Fabularum Aesopiarum libri V. Cum integris commentariis Marq. Gudii, Conr. Rittershusii, Nic. Ri-
galtii, Is. Neveleti, Nic. Heinsii, Joan. Schefferi, Jo. Lud. Praschii & excerptis aliorum curante Petro Burmanno. 
Editio quarta emendatior. Lugduni Batavorum: Apud Sam. et Joan. Luchtmans, 1778. Signatuur RNB: 7.19.8.27. 
58 Jacobus Palmerius à Grentemesnil, Graeciae antiquae descriptio. Lugduni Batavorum: Danielem à Gaesbeeck, 
1678. Signatuur RNB: 12.4.9.119. 
59 Gevers kreeg: Vibius Sequester, De fluminibus, fontibus, lacubus, nemoribus, paludibus, montibus, gentibus quo-
rum apud poetas mentio sit. Ex recensione Francisci Hesselii cum eiusdem adnotationibus. Roterodami: Apud Ar-
noldum Willis, 1711. Signatuur RNB: 7.10.9.1. 
60 Lucius Annaeus Florus, Epitome Rerum romanarum. Cum integris Salmasii, Freinshemii, Graevii [...] animadver-
sionibus Recensuit [...] Carol. Andr. Dukerus. Lugdunum Batavorum: Joannes vander Linden, 1722. Signatuur 
RNB: 7.33.6.9.10. 
61 Zie Internetbronnen - Helwig. 
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- NIEUWE EDITIE - Exemplaar RNB 6.10.2.192 W.G.V. FOCQUENBROCHTS | MIN | IN 'T 
| LAZARUS-HUYS, | BLYSPEL. | [gravure] | Te AMSTELDAM. | By DAVID RUARUS, 
Boekverkooper, 1732. | Met Privilegie. || 8o: A-F8, G6. 
 
Dit ‘nieuwe’ exemplaar lijkt dus een unicum te zijn. Het gaat niet om een eerste of een door de 
auteur zelf nog geautoriseerde druk, zodat voor het vaststellen van de standaardtekst de exempla-
ren van deze editie sowieso niet in aanmerking komen. Maar op grond van de posities van ka-
ternsignaturen is vast te stellen dat dit exemplaar nog het best overeenkomt met BF 41. Zoals bij 
de edities BF 42, BF 43 en BF 44 gaat het hier om ander zetsel, wat opmerkelijk is.62 Naar dit 
stuk, waarvan Forcquenbroch de handeling situeert in het Amsterdamse gekkenhuis (maar dat 
een bewerking is van Los locos de Valencia van Lope de Vega), is in 1732 zoveel vraag geweest 
dat het vijf maal opnieuw moest worden gezet. Een verklaring voor de populariteit van juist dit 
stuk in dat jaar ontbreekt vooralsnog. In het overzichtswerk van De Haas valt na te gaan dat het 
stuk in de periode 1725-1767 herhaaldelijk met zeer behoorlijke recettes is opgevoerd op de Am-
sterdamse schouwburg. Het stuk werd ook ‘versierd’ met allerlei toevoegingen, zoals de ‘Promo-
tie an Marten door professor Jorisvaar’ in 1748, geschreven door de Amsterdamse acteur Gerrit 
de Ridder.63 Vandaar de vraag of al de impressa die het jaartal 1732 en de naam van boekverko-
per David Ruarus bevatten wel te vertrouwen zijn. Mogelijk is een andere uitgever verantwoor-
delijk voor uitgaven die in feite na 1732 van de pers zijn gekomen, maar was het om een of an-
dere duistere reden voordelig om die te voorzien van titelpagina’s met het oude impressum?  

Besluit 
De RNB is een van de belangrijkste schatkamers van het Europese oude boek en vanwege zijn 
aanzienlijke bestand aan zeventiende-eeuwse drukken is deze bibliotheek speciaal van belang 
voor onze eigen boekcultuur. Het is dan ook spijtig dat dit oude bezit zo weinig ontsloten en 
slecht toegankelijk is. Vergeleken bij mijn eerdere bezoek in 2002 kon ik in april 2006 merken 
dat er inmiddels wat aan de renovatie van het gebouw gebeurd is en gebeurt, bijvoorbeeld dat de 
kwaliteit van de kantine en van de toiletten erop vooruit is gegaan. Anderzijds betekenen de zit-
tende lusteloze militairen bij de ingang voor gehaaide boekendieven waarschijnlijk niet meer dan 
een goed te nemen hindernis. Veel pijnlijker is dat er nog steeds geen sprake is van een elektro-
nische catalogus in opbouw. Integendeel, de leiding van het land heeft in haar onmetelijke wijs-
heid besloten om naar Frans voorbeeld een prestigieus nieuw onderkomen voor de Nationale 
Bibliotheek op te trekken, waar voor het oude bezit geen plaats is voorzien. Het is gelegen op 
zo’n 12 km ten zuiden van het huidige gebouw aan de Nevski Prospekt, maar gelukkig aan de-
zelfde metrolijn. Ingrijpend was ook het besluit om moderne managers aan te stellen voor het 
oude bezit. Die schijnen uitsluitend te zijn aangenomen, mits ze bij hun sollicitatie volmondig 
hebben beleden dat ze geen enkele liefde voor het oude boek koesterden. Zo hebben ze meteen 
maatregelen getroffen, uitsluitend gericht op het vullen van de lege vakken in de nieuwe biblio-
theek. Daarmee hebben ze het zittende personeel en de slinkende lezersschaar in het oude ge-
bouw zeer ontmoedigd. Een van die geniale maatregelen is dat alle boeken die na 1850 zijn ge-
drukt, dus alle naslagwerken en studies uit de moderne tijd, werden overgebracht naar het nieu-
we gebouw. Aangezien ook de elektronische hulpmiddelen schaars voorhanden zijn, kunnen per-
soneel en lezers bij de oude drukken nauwelijks nog iets controleren ten behoeve van hun weten-
schappelijke bezigheden. Bovendien herinneren de vele gapende leegten op de boekenplanken er 
hen dagelijks aan dat hun onderzoek de status heeft van wat gefröbel binnen een sterfhuiscon-
structie. 
                                                 
62 Het aantal tekstregels in dit RNB-exemplaar is als volgt: 36 (A8r). 35 (A4v). 38 (A5r). 37 (B2r) en verschilt dus 
van die in BF 41. 
63 De Haas 2001, p. 225 nr. [315]. 
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o Book Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800, Catalogue numbers 1-3748 

(Instalments 1-21). Edited by H.W. de Kooker and K.J.S. Bostoen. Zie: 
http://bsc.idcpublishers.info/ 

o Brittenburg - borch te bretten, Uitg. Menno M.A. Knul. Zie http://brittenburg.net/ 
o Census Nederlands Toneel (Ceneton). Ed. A.J.E. Harmsen. Zie 

http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/index.html 
o Helwig, J., ‘Een analytische bibliografie van het werk van Willem Godschalck van Foc-

quenbroch’. Zie http://focquenbroch.apud.net/biblifok.htm 
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