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Dichterlijk talent gezocht! 

Elly Groenenboom-Draai
1
 

 

Het is alweer geruime tijd geleden dat uitgever Wouter van Oorschot het bestuur van de 

Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch benaderde met de vraag, of er bij ons weten 

plannen bestonden om „een ruime bloemlezing uit het werk van Focquenbroch in het 

hedendaagse Nederlands te publiceren, en zo niet, of wij één of meerdere dichters kenden aan 

wie een dergelijke „vertaling‟ zou kunnen worden toevertrouwd.‟ Het betrof – zo liet hij daarbij 

weten – „een oude, allang gekoesterde, maar nimmer vervulde wens van wijlen zijn moeder en 

vader (de uitgever Geert van Oorschot)‟. 

 „Hedendaags Nederlands‟ is een ruim begrip als het gaat om „modernisering‟ van oude 

teksten. Dat is een delicate zaak, want ingrijpen betekent interpretatie. Het ene uiterste is een 

herspelling, waarbij uitsluitend spelling en interpunctie worden gemoderniseerd, en woorden, 

rijm en metrum ongemoeid worden gelaten; het andere een hertaling, waarbij men behalve in 

spelling en interpunctie incidenteel of geregeld ingrijpt in zinsbouw, woordkeus, stijl, metrum en 

rijm. En vanzelfsprekend zitten tussen die uitersten nog tal van andere mogelijkheden. Maar 

altijd is consequentheid een vereiste: eenmaal gekozen blijft gekozen. 

 Beide werkwijzen hebben hun voor- en nadelen, en beide zullen de potentiële dichter 

voor problemen stellen en op kritiek komen te staan. Beperkt hij zich tot herspelling, dan blijft 

het origineel vrijwel volledig in stand, maar zal hem het verwijt treffen te weinig opheldering te 

hebben verschaft, temeer, daar bij een gemoderniseerde spelling de afwijkende syntaxis en 

woordbetekenis zich des te duidelijker aftekenen: hoe vertrouwder immers de spelling, des te 

„vreemder‟ de gehandhaafde zinsbouw en woordkeus. Bovendien zijn bepaalde woorden in de 

loop der eeuwen van betekenis veranderd, en hoe de lezer daarop geattendeerd? En wat te doen 

met de naamvalsvormen? 

Kiest hij daarentegen voor hertaling, dan verschaft hij weliswaar de moderne lezer meer 

klaarheid, maar dreigt, naast het gevaar van misinterpretatie, dat van verlies van de „eigenheid‟ 

van de oorspronkelijke poëet. En ook dat zal hem voor de voeten worden geworpen. Wie een 

gemoderniseerde bloemlezing van Focquenbrochs werk samen wil stellen, zal dus keuzes 

moeten maken, op grond van eigen overweging.  

 Om een indruk te geven van de mogelijke benaderingswijzen volgen hieronder enkele 

voorbeelden. Het eerste betreft een herspelling van de zesde strofe van „Het Wilhelmus‟: links 

het origineel
2
; rechts de herspelling door WillemWilmink

3
, met minimale ingrepen, waarbij alle 

woorden, en dus ook metrum en rijm volledig zijn gehandhaafd: 

 

Mijn Schilt ende betrouwen    Mijn schild ende betrouwen 

Sijt ghy/ O Godt mijn Heer/    zijt Gij, o God mijn Heer, 

Op u soo wil ick bouwen    op U zo wil ik bouwen, 

Verlaet my nemmermeer    verlaat mij nimmermeer. 

Dat ick doch vroom mach blijven   Dat ik toch vroom mag blijven 

U dienaer taller stondt/    Uw dienaar t‟aller stond, 

Die Tiranny verdrijven    die tirannie verdrijven, 

Die my mijn hert doorwondt.   die mij mijn hert doorwondt. 

                                                 
1
 Met dank aan Karel Bostoen en Frans Wetzels voor hun hulp en medewerking.  

2
 Originele tekst uit: Een nieu Geusen Lieden Boecxken/ Waerinne begrepen is/ den gantschen Handel der 

Nederlantscher gheschiedenissen/ dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen/ eensdeels onderwylen in Druck 

uutghegaen/ eensdeels nu nieu by-ghevoecht. Aensienlick vermeerdert ende verbetert. [z.pl.; z.dr.], 1581. 
3
 Het Wilhelmus. Met tekst van Willem Wilmink en illustraties van Lidia Postma. Amsterdam: Van Goor, 1993, p. 

41-48. 
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Het volgende voorbeeld is een soort middenweg, een bewerking van P.C. Hoofts sonnet 

„Wanneer de Vorst des lichts‟
4
: hieronder volgt eerst het origineel; daaronder de bewerking uit 

de bundel Overvloed van vonken
5
. Hierin zien we wat grotere ingrepen: naast de modernisering 

van de spelling is de typografische vorm aangepast (de strofen zijn door witregels van elkaar 

gescheiden); ook zijn soms hele woorden veranderd, bijvoorbeeld voornaamwoorden (in 3e regel 

van de 2e strofe haer in hun) en adjectieven (in de 4e regel van de 1e strofe creple in kreuple) en 

is ingegrepen in de interpunctie (in de 1e regel van de 3e strofe is omwille van het goede begrip 

een komma toegevoegd). Ook zijn, met uitzondering van de beginwoorden van de regels en van 

het woord „Vorst‟ in vs. 1, de hoofdletters vervangen door kleine letters. Metrum en rijm zijn 

ook in deze benadering echter volledig gehandhaafd, evenals de naamvalsvormen, echter met 

uitzondering van die in vs. 2 („uit de zee‟).  

 

Sonnet 

 

Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen 

Sijn handt, en beurt om hooch aensienlijck wter Zee 

Sijn wtgespreide pruick van levend goudt, waermee 

Hij naere anxtvallicheit, en vaeck, en creple dróómen 

Van „s menschen lichaem strijckt, en berch, en bos, en bóómen, 

En steeden vollickrijck, en velden met het vee 

Jn duisternis verdwaelt, ons levert op haer stee, 

Verheucht hij, met den dach, het Aerdtrijck en de stroomen: 

Maer d‟ andre starren als naeijvrich van sijn licht, 

Begraeft hij, met sijn glans, in duisternissen dicht, 

En van d‟ontelbre schaer, mach „t niemand bij hem houwen. 

Al eveneens, wanneer vw Geest de mijne roert, 

Word jck gewaer dat ghij in „t haijlich aenschijn voert 

Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor d‟andre vrouwen. 

 

H. t. Muiden. 1610   MITHRA GRANIDA 

28 Martio. Sondach. 

 

Sonnet 

 

Wanneer de Vorst des lichts slaat aan de gulden tomen 

Zijn hand, en beurt omhoog aanzienlijk uit de zee 

Zijn uitgespreide pruik van levend goud, waarmee 

Hij nare angstvalligheid, en vaak, en kreuple dromen 

 

Van „s mensen lichaam strijkt, en berg, en bos, en bomen 

En steden vollekrijk, en velden met het vee 

In duisternis verdwaald, ons levert op hun steê, 

Verheugt hij, met den dag, het aardrijk en de stromen: 

 

 

 

                                                 
4
 P.C. Hooft: Lyrische poëzie. Nieuwe tekstuitgave door P. Tuynman, bezorgd door G.P. van der Stroom. I. Teksten. 

Amsterdam, 1994, p. 182. 
5
 P.C.Hooft: Overvloed van vonken, Een keuze uit de gedichten. Samengesteld door M.A. Schenkeveld-van der 

Dussen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl. Amsterdam, 1981, p. 93. 
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Maar de and‟re sterren, als naijv‟rig van zijn licht, 

Begraaft hij, met zijn glans, in duisternissen dicht, 

En van de ontelb‟re schaar, mag „t niemand bij hem houwen. 

 

Al eveneens, wanneer uw geest de mijne roert, 

Word ik gewaar dat gij in „t heilig aanschijn voert 

Voor mij den dag, mijn zon, de nacht voor de and‟re vrouwen. 

 

Nog verder gaat het laatste voorbeeld, dat echt een hertaling toont van (een deel van) een lied uit 

Jacob Cats‟ Het Spaens Heydinnetje: links het origineel;
6
 rechts de hertaling door Willem 

Wilmink
7
. Deze permitteert zich hier veel meer vrijheden dan in zijn herspelling van het 

„Wilhelmus‟, met name in woordkeus en zinsbouw, maar metrum en rijm zijn evenmin 

ongemoeid gelaten: Wilmink past, anders dan Cats, enkele antimetrieën toe (b.v. „Jullie‟ in vs. 9 

en „maken‟ in vs. 14) en gebruikt in de laatste vier regels afwijkende rijmwoorden: 

 

      „Lied van het zigeunermeisje‟ 

      naar Jacob Cats (fragment) 

 

Schoon bloem-gewas, en edel kruyt  O, mooi gebloemte en edel kruid,  

Van ‟s hemels dau gevoet,   door hemeldauw gevoed 

En al wat uyter aerden spruyt,   en al wat uit de aarde spruit: 

Ghy wort van my gegroet.    je wordt door mij gegroet. 

Ick koom hier aen der heyden gaen,  Nu ik over de heide ga, 

Daer souck ick mijn vermaeck,   in stilte me vermaak 

Ick gae op u mijn oogen slaen,   en dan op jullie de ogen sla, 

En ‟t schijnt dat ick ontwaeck.   is het of ik ontwaak. 

 

Ick sie mijn beelt in uwe jeught,  Jullie weerspiegelen mijn jeugd, 

Dat my eerst heden blijckt.   zoals me nu pas blijkt 

Ick schep mijn lust uyt uwe vreught,  en jullie schoonheid doet me deugd 

Vermits ghy my gelijckt.    omdat je op me lijkt. 

V schoone verw en frissche glans  Je kleur en glans op deze dag 

Verçiert het gansche velt.    maken de aarde blij: 

En, naer het seggen van de mans,  als ik de jongens geloven mag, 

Ben ick oock soo gestelt.    staat het net zo met mij. 

[…] 

         29 maart 2003 

 

Wie oudere poëzie in hedendaags Nederlands wil weergeven, kan dus meerdere wegen inslaan. 

De Stichting W.G. van Focquenbroch wil aan de modernisering van Focquenbrochs verzen graag 

een impuls geven, en roept derhalve, in de hoop verborgen talent onder de lezers van Fumus op 

te sporen, diegenen op een proeve van bekwaamheid af te leggen, wier handen jeuken bij het 

horen van de naam Focquenbroch. De opdracht voor die proeve luidt als volgt: 

Maak een gemoderniseerde versie (door herspellen of hertalen, of iets daartussenin) van 

Focquenbrochs gedicht ’Op Amsterdam’ (zie hieronder) en stuur die vóór 15 september 2012 

aan de redactie van Fumus:  

                                                 
6
 Jacob Cats: Het Spaens Heydinnetje. Met inleiding en aantekeningen door Dr. H.J. Vieu-Kuik. Zwolle 1966, p. 42. 

7
 Willem Wilmink: Verzamelde liedjes en gedichten. Volgens aanwijzingen van de dichter bijeengebracht en 

uitgegeven door W.P. Gerritsen met medewerking van Lily Hunter,  

Deel II, Amsterdam, 2004, p. 1304. 
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Op Amsterdam 

 

„t Gelt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers, 

Stoft al te moedigh op haer opgevulde tas; 

De maegre gierigheydt die steets haer Af-god was, 

Maeckt dat dit hoen niet leydt, dan stront, in plaets van eyers. 

 

Wat vind een eerlijck man op aerd, soo duldeloos 

Dan dat hy hier een aep moet als een mensch gekleet sien? 

En dat hy „t loflijck goudt moet aen een sot besteet sien? 

Die als een stront-vliegh sit te prijcken in een Roos. 

 

O Schraele kaerigheyt! met uw verslenste koonen! 

Hoe plant ghy dus uw stoel in dees beruchte Stadt? 

ô Luckvrouw al te blindt! hoe stort ghy dus uw schat, 

In een vergult Paleys, daer niet dan varckens woonen? 

 

Wat doet het heyligh gout by sulck een heyloos volck? 

„t Geen eeuwigh sit en huylt by haer ghevulde kisten; 

Ja „t geen het alles denckt op een tocht te verquisten, 

Als het een stooters koeck derft koopen op de kolck! 

 

Wat doet een eerlijck man in dese Stadt te blijven? 

Waer afkomst noch verstandt, noch wijsheyt, deught, noch geest, 

Ooyt soo veel werd geacht, als d‟alderminste feest, 

En aensien van „t geklank der saem-geschraepte schijven. 

 

O eer! die in de deught wel eertijts wierd gestelt! 

Hoe zijt ghy dus verkeert? hoe gaet ghy dus verlooren? 

Een harssenloose sot, met narre tuygh gebooren, 

Besit die u dan nu, door sijn geschachert gelt? 

 

O liefde! ghy die „t al op aerde placht te dwingen! 

Die boven al wat leeft de Meester plagh te zijn, 

Het gout maeckt hier ter stee, u even als een swijn, 

Wiens macht men heeft betoomt, door hem sijn snuyt te ringen. 

 

De gaeven van de ziel die worden hier versmaet; 

Al „t geen beminlijck is, dat siet men hier verachten; 

Al „t geen verachtlijck is, daer siet men hier na trachten, 

De deught is hier het geldt, de eer de eyghen baet. 

 

In „t endt, „t is niet dan geldt daer men hier van hoort roemen, 

Die dat heeft, die ist al, die dat ontbeert, is niet.  

„t Gheluck „t geen op dees stadt soo mildt haer gaeven giet, 

Saeyt daer sleghs distelen, en doornen sonder bloemen.  
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Want, soo een witte kraey yet seltsaems word geacht, 

Noch seltsaemer is hier een eel ghemoet te vinden; 

De geltsucht, die de deught hier in haer balgh gaet slinden 

Die heeft, door haer fenijn, hier alles in haer macht. 

 

O neen; een hel gemoedt dat hanght niet van de gaeven, 

Van „t blinde en dartle wijf, dat sonder aensien geeft, 

Maer „t mint alleen een ziel, die schatten in sigh heeft, 

Die men, als „t ydel goudt, uyt geen geberght kan graeven. 

 

„t Veracht verganckelijck goedt, dat als een roock verdwijnt, 

En kiest de deught alleen tot voorwerp van sijn minnen;  

En dees ist, die geen tijt, noch voorval kan verwinnen, 

Mits sy, ghelijck een Son, door alle wolcken schijnt. 

 

N.B. Commentaar en annotatie bij dit gedicht zijn te vinden in de bloemlezing van Kuik
8
 en in 

het artikel „Focquenbrochs kritiek op Amsterdam: populair en onbegrepen‟ van Karel Bostoen in 

de elektronische versie van Fumus.
9
 

 

Wie heeft voldoende affiniteit met meester Fok om hem voor een onverdiende vergetelheid te 

behoeden? Wie ziet kans, op welke wijze dan ook, barrières voor de moderne lezer te slechten en 

toch het origineel te volgen? Wie kleedt „Op Amsterdam‟ in een zelf gekozen hedendaags 

„Sondaeghs –pack‟, en verwerft daarmee roem die rook ontstijgt? Wie dingt als één van de vijf 

besten mee naar publicatie in ons blad Fumus? Wie durft die uitdaging aan? 

 

                                                 
8
 Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem Godschalck van Focquenbroch. Met inleiding en 

aantekeningen door drs. C.J. Kuik. Zuthpen: W.J. Thieme & Cie, Zutphen, z.j., p. 76-78.  
9
 Karel Bostoen: „Focquenbrochs kritiek op Amsterdam: populair en onbegrepen‟. In: Fumus, Mededelingenblad 

van de Stichting Focquenbroch, 2 (dec. 2004), nr. 1, p. 25-28.  
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1. Multatuli geportretteerd als 
Sjaalman (1862), door 
Löwenstam. Collectie Multatuli 
Museum, Amsterdam. 

 

 

‘Voórpruiksche wawelary’. De waardering van Multatuli voor 

Focquenbroch en de zeventiende-eeuwse literatuur 

Rietje van Vliet 

 

Vondel maakte zich volgens Multatuli schuldig aan rijmelarij. Cats zette hij weg als een laffe, 

vuile en platte dichter. En Hooft zou slechts kreupele lofdichten en slijmerige 

gelegenheidsverzen hebben geschreven. Als we Multatuli mogen geloven heeft de zeventiende 

eeuw voornamelijk prulpoëten voortgebracht. Maar wat vond hij van Focquenbroch?  

 In Idee 482 geeft Multatuli de parabel van een eenzame geleerde die een veld vol 

doornstruiken betreedt, dat door een aantal arbeiders uiterst moeizaam ontgonnen wordt. Die 

arbeiders worden almaar gehinderd door voorbijgangers, die stenen naar hen gooien om ze tot 

spoed te manen.  

 Op een avond zitten die werklieden uit te rusten. Ze hadden gehoopt de vruchten van hun 

werk nu reeds aan hun ondankbare publiek te kunnen tonen, maar dat is hun niet gelukt. Dan 

arriveert een wandelaar, een toerist. Hij ziet het werkvolk niet, noch beseft hij hoeveel werk ze 

hebben verricht. Hij bukt, ziet een boterbloempje en plukt het af. Onmiddellijk roept hij iedereen 

naar zich toe. Het bloempje blijkt de uiterst zeldzame Victoria regia veritatis te zijn, waar vele 

botanisten al zo lang naar hebben gezocht. 

 „Het volk geloofde hem terstond, omdat het een leugen was. Of liever, omdat-i de leugen 

zeide op ‟n aangename toon. En hyzelf geloofde misschien 

dat hy de waarheid sprak, want zeer sterk in de botanie was 

hy niet.‟ 

 In zijn toelichting legt Multatuli uit wie hij bedoelde 

met de harde werkers die zoveel smaad over zich heen 

hadden gekregen: achttiende-eeuwse schrijvers als Rousseau, 

Voltaire, Diderot. Maar ook zeventiende-eeuwse auteurs als 

Descartes, Hobbes en Spinoza. De totale lijst namen van 

mannen „die smaad verdragen omwille van de waarheid‟, is 

aanzienlijk.  

 Voor het merendeel zijn het namen uit vroegere 

tijden, merkt Multatuli op. Zijn eigen naam heeft hij er niet 

tussen geplaatst – een dergelijke ostentatieve ijdelheid achtte 

hij kennelijk te ver gaan – maar hij vond zich in het rijtje 

beslist niet misstaan. „‟t Is myn schuld niet dat ik niet leefde 

in 1700 of 1800, om toen te verkondigen wat eerst nu begint 

erkend te worden door ‟t best gedeelte der mensheid, dat 

namelyk die mannen zich hebben verdienstelyk gemaakt 

omtrent het menselyk geslacht.‟
10

 

 In deze woorden doorklinkt behalve een hoge dosis 

eigendunk ook een verlangen naar vroegere tijden. Naar de 

zeventiende en achttiende eeuw: de eeuwen die volgens 

Multatuli de eerdergenoemde grote schrijvers en denkers 

hebben voortgebracht. 

 

In dit artikel wil ik me beperken tot Multatuli‟s belangstelling voor de zeventiende eeuw, in het 

bijzonder tot zijn waardering van de Nederlandse letterkunde uit dit tijdvak.
11

 Hij hield van deze 

                                                 
10

 Ideeën nr. 482, in: Multatuli, Volledig werk deel 3 (Amsterdam 1973), p. 230. De verwijzingen naar pagina‟s 

binnen dit 25-delige Volledig werk (Amsterdam 1973-1995) worden hierna als volgt genoteerd: VW 3:230. 
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eeuw, schreef hij op 19 juli 1883 aan de musicoloog J.B.H. Bremer en diens vrouw Stine. Het 

Rotterdamse echtpaar, met wie Multatuli en Mimi bevriend waren, had gevraagd naar de titel 

van een boek dat het cadeau kon doen bij de eerstvolgende logeerpartij. Ik heb geen specifieke 

wensen, antwoordde Multatuli, maar om u te helpen:  

 

 Ik houd van mémoire-litteratuur, en daarin juist niet van ‟t nieuwste. Dingen van dien 

aard uit de 17‟ of 18‟ eeuw, of ook uit het begin van 1800 zyn my ‟t liefste. [...] Over t 

geheel houd ik van iets ouds, niet bepaald: antiek, maar uit de paar eeuwen die m‟n 

geboorte voorafgingen.
12

 

 

Deze liefdesverklaring van Multatuli – op het moment van schrijven is hij 63 jaar – zou doen 

denken dat hij niet alleen hield van egodocumenten, maar ook dat hij zijn hele leven rekening  

heeft gehouden met wat de Gouden Eeuw aan dichtwerken en toneelspelen heeft voortgebracht.  

 Niets is echter minder waar. Multatuli kende weliswaar de literaire canon van de 

zeventiende eeuw, maar hij kon er zijn handen absoluut niet voor op elkaar krijgen. Hieronder 

laat ik zien waarom Multatuli de werken van de Grote Vijf – Vondel, Cats, Huygens, Bredero en 

Hooft – bij het vuilnis plaatste. En waarom hij ook van Focquenbroch weinig moest hebben. 

 

 

Aversie tegen fatsoensrakkers  

 

De voornaamste reden waarom Multatuli Jacob Cats (1577-1660) niet kon velen, was de 

prekerige toon die uit zijn werk sprak. „Cats was ook een voorganger in z‟n tyd, een heel 

fatsoenlyk persoon met ringkraag, pruik, deftige relatiën, buitenplaats, geloof, en verder 

toebehooren van fatsoen‟, luidt Multatuli‟s negatieve oordeel in Idee 451. Een portret van Cats 

had hij kennelijk nooit aandachtig bestudeerd: de dichter droeg nooit een pruik. Cats was voor 

Multatuli het toonbeeld van de moralistische bestuurders die, behaaglijk zittend op het pluche, 

het in Nederland voor het zeggen hadden: „Als hy nu leefde, werd-i zeker lid van de Kamer.‟
13

 

 In dit harde oordeel stond Multatuli niet alleen. De grote literatuurcriticus uit zijn dagen, 

Conrad Busken Huet, had bij de olympische reputatie van vader Cats al vraagtekens geplaatst. 

De beul van Haarlem had in zijn Litterarische fantasiën Cats als „godvrezende moneymaker‟ van 

zijn voetstuk gestoten wegens zijn „door en door laaghartige moraal, zijne leuterlievende 

vroomheid en keutelachtige poëzie‟.
14

  

 Multatuli vond Cats een nationale ramp. Hij was Busken Huet dan ook dankbaar voor de 

flinke oorvijg die deze op papier had uitgedeeld en hij verzuchtte: „Holland heeft twee eeuwen 

nodig gehad, om Huet voort te brengen‟. Multatuli zelf had Huet echter niet nodig gehad om 

Cats te ontmaskeren. Niet gehinderd door enige bescheidenheid schreef hij over zijn kennelijk 

aangeboren instinct om goede en slechte dichters van elkaar te kunnen onderscheiden: „Ik ben er 

waarlyk groots op, dat ik als kind reeds dien lammen liederlyken godzaligen rymelaar heb 

veracht. Maar toen durfde ik ‟t niet zeggen.‟
15

 

 Dat Multatuli dit in 1879 wel durfde, blijkt uit de verslagen van de voordrachten die hij in 

het land hield. Voor volle zalen debiteerde hij zijn letterkundige wijsheden. „Vader Cats even als 

                                                                                                                                                             
11

 Hoewel er eigenlijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen Eduard Douwes Dekker en zijn literaire alter 

ego Multatuli, noem ik Dekker alleen bij zijn nom de plume. 
12

 VW 22:656. 
13

 VW 3:100. 
14

 C. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken, deel 1 (Arnhem: Tjeenk Willink 1868), p. 38. Zie voor de 

Catsreceptie in de negentiende eeuw ook de scherpe observaties van Bernt Luger, „Gezicht en vergezicht. 

Perspectiefproblemen in het beeld van de zeventiende en negentiende eeuw‟, in: De Negentiende Eeuw 9 (1985), 3, 

p. 131-144, 140-143. 
15

 VW 3:100. 
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Jesus greep zijne beelden waar hij ze vond, en knoopte daaraan zedelijke en verstandelijke lessen 

vast‟, had de godloochenaar Multatuli op 8 april 1879 in Nijmegen gezegd toen hij het morele 

belang van natuurstudie onderstreepte.
16

 En een paar dagen later, op 15 april 1879 in Zaandam, 

klonk het vernietigende adagium „Zoo Cats. Zoo Jezus.‟
17

 

 

 

Weerzin tegen mooischrijverij 

 

Ook Pieter Cornelisz Hooft (1581-1647) moest het bij Multatuli ontgelden. Hij voelde een diepe 

minachting voor de drost van Muiden, herinnerde G.J.P. de la Valette zich na een bezoek van 

hem aan Multatuli en Mimi, in juli 1880. Valette, voormalig bestuurder in Nederlands-Indië, 

beschreef jaren later hoe hij samen met Multatuli het werk van Hooft las en naar aanleiding 

daarvan discussieerde over diens dichterskwaliteiten. 

 „Je mòet erkennen‟, zou Multatuli toen hebben gezegd, „hoe laag die kerel staat, dien ze 

God beter ‟t, tot Nederlandschen Tacitus geproclameerd hebben.‟ Hij had aan Valette bekend 

reeds lang afkerig te zijn van literatuur, van mooischrijverij, met name van verzenmakerij. 

Verzen konden geen poëzie zijn, vond Multatuli. „Neen, beste kerel, ònmogelijk. Wie verzen 

maakt, kan dáárdoor alleen al geen dichter zijn.‟
18

 

 In Idee 1240 vaart Multatuli uit tegen „de kreupele lofdichten en tafellikkende rymelary‟ 

van de dichters van de Muiderkring: 

 

 Ik weet zeer goed dat velen hierover anders denken of liever dat velen zich nog altyd 

opdringen, fyn geestelyk levensgenot te vinden in ‟t gerymel en de redekavelingen van 

den „Muider Kring.‟ My komen al die dingen voor als monumenten van wansmaak, als 

noodkreten van allerdeftigst gedrag en verveling [...].
19

 

 

Dat hij met zijn oordeel lijnrecht stond tegenover de visie van „de letterprofessers die 

jaar-en-dag de voortreffelykheid van die oude dagen bedoceerden‟, wist Multatuli natuurlijk wel. 

In de negentiende eeuw was de dichter Hooft immers geen onomstreden figuur, ook al stak een 

gezaghebbend criticus als Potgieter herhaaldelijk over hem de loftrompet.
20

 Desondanks 

adviseerde Multatuli de hooggeleerde heren het boetekleed aan te trekken en ten overstaan van 

hun studenten te bekennen: „Beste jongens, wel beschouwd, vind ik de vóórpruiksche wawelary 

niet veel pittiger dan die uit den pruikentyd-zelf! Weg daarmee, en... laten wy ‟t ronduit 

erkennen: onze letterkunde is à faire! Helpt ‟n handje!‟
21

 

Nu had Multatuli sowieso geen hoge dunk van de „akademische letterkundery‟. Op 20 

oktober 1881 schreef hij aan zijn vriend Willem Paap dat letterkundigen aan de universiteit 

alleen maar kibbelen over het geboortejaar van Jacob van Maerlant of over annotaties bij een 

bepaalde uitspraak van Euripides. „Dan krygen we [de] ophemeling van (godbeter‟t) Hooft, 

Huygens en (met permissie!) Brederoo! En dat heet: letterkunde. Ze doen als ‟n keukenmeid die 

in plaats van spys te bereiden, kletspraatjes houdt òver keukenmeiden die (volgens háár) zoo 

smakelyk konden koken.‟
22

 

                                                 
16

 VW 19:895-896. 
17

 VW 19:914. 
18

 VW 20:486. 
19

 VW 7:464-465. 
20

 Zie hierover J.W. Muller, „Hooft en Vondel. II. Het oordeel van het nageslacht over Hooft en 

Vondel‟, in: De Nieuwe Taalgids 25 (1931), p. 83-86. 
21

 VW 7:464-465. 
22

 VW 21:492-493. 



 

Fumus 9 (2011)  9 

 Aan de treurspeldichter Lucas Rotgans (1654-1710) wijdde Multatuli verhoudingsgewijs 

veel aandacht. In een aantal Ideeën beschreef hij een bezoek van Woutertje Pieterse aan de 

schouwburg, waar Scilla werd opgevoerd. Gunstig was zijn oordeel echter niet. De argumenten 

die Multatuli aanvoerde, klinken inmiddels bekend in de oren. Hij vond Rotgans een 

mooischrijver, „publiek-behagend, braaf, deftig, allerfatsoenlykst.‟
23

 – Overigens noemde  

Multatuli het dichtwerk van Jeremias de Decker (1609-1666) en Jacob Westerbaen (1599-1670) 

weinig meer dan gerijmel, en beschreef hij de advocaat aan het Hof van Holland, Pieter Brugman 

(†1668), als een dichter die „de onprofessorlyke fout geleverd had, soms eigen werk te begaan.‟ 

Met deze laatste uitspraak doelde hij op een inderdaad afgrijselijk klinkend lofdicht dat Brugman 

aan de door hem bezorgde editie van Scriverius‟ Beschryvinge van alle de graven van Holland, 

Zeeland ende Vrieslandt vooraf had laten gaan. Maar liefst vier pagina‟s wijdde Multatuli aan 

het voorwerk in deze uitgave. Geen woord schreef hij verder over Petrus Scriverius (1576-1660), 

die hij weliswaar respectvol bejegende als de „fameuzen schryver uit den perkamenttyd‟, maar 

die als representant van de humanistencultuur ver van Multatuli verwijderd stond.
24

 

 Constantijn Huygens (1596-1687) behoorde voor Multatuli eveneens tot het „verzengild‟. 

Huygens‟ puntdichtjes waren van hetzelfde lage niveau als de gedichten van Hooft. In zijn 

aantekeningen bij Idee 981 refereerde Multatuli aan de abominabele kwaliteit van Huygens‟ 

epigrammen,
25

 terwijl hij op 30 september 1872 tegenover zijn uitgever Funke verklaarde dat 

een dichter met dit literaire genre per definitie goed scoorde, ongeacht diens dichterskwaliteiten. 

Vandaar, zo concludeerde Multatuli, dat zelfs Huygens er de nodige roem mee had behaald.
26

  

 Het epigram als dichtvorm hield Multatuli toen kennelijk bezig, want op 3 oktober van 

hetzelfde jaar schreef hij aan zijn broodschrijvende vriend en medestrijder tegen de Lebakse 

gruwelen, Sikko Ernest Willem Roorda van Eysinga, dat het epigram „een alom erkend wettig 

wapen is, en nu juist zoo‟n heel lagen rang niet inneemt in de litteratuur. Martialis, Huyghens, 

Bilderdyk, Vondel etc.‟
27

 

 Verder liet Multatuli zich niet over Huygens‟ dichterskwaliteiten uit. 

 

 

Afkeer van laag-bij-de-grondse taal 

 

Nadat de Leidse bibliograaf en bibliothecaris P.A. Tiele aan Multatuli het tweedelige Boertigh, 

amoreus en aendachtigh liedt-boeck (1677-1678) van Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618) 

ten geschenke had gegeven, had Multatuli die liefdeslyriek met enige aandacht gelezen. Deels 

was dit uit dankbaarheid en deels – zo lijkt het – om indruk te maken op Tiele, die hij enorm 

respecteerde wegens diens kennis van de koloniale geschiedenis en deskundigheid bij 

filologische vraagstukken.
28

 

 Schoorvoetend gaf Multatuli toe dat Bredero niet onaardig dichtte. „Ik erken dat er onder 

Bredero‟s liedekens zeer aardige zyn, en zoetvloeiende‟, schreef hij Tiele op 27 augustus 1875. 

„Ik heb me al meer met hem geamuseerd dan me eigenlyk schikt.‟ 

 Maar een raadsel voor hem bleef waarom Bredero‟s publiek zo gunstig oordeelde over 

„het al of niet geoorloofde van toespelingen op ‟t geslachtsleven.‟ Daarbij bleef het niet bij 

toespelingen alleen, want Bredero beschreef de seks in geuren en kleuren. „Een 

“ondeugendheidje” in onze dagen heeft enkel recht van bestaan dóór ‟t verbod. Dewyl nu in B‟s 

                                                 
23

 Idee 1060b, in: VW 6: 618-626, 619 en 623; en bijv. Idee 1178, in: VW 7:243 
24

 Idee 1263, in: VW 7:578-581. Cf. VW 7:669-670. De vertaling van Scriverius‟ Principes Hollandiae, Zelandiae 

et Frisiae (1650) werd op verzoek van Brugman vervaardigd door Jacob van Oudenhoven. 
25

 VW 15:380. 
26

 VW 15:380. 
27

 Die zin loopt niet, maar is een letterlijk citaat uit een brief van Multatuli. Zie: VW 6:387. 
28

 D. van der Meulen, Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker (Amsterdam, SUN 2003), p. 657. 
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2. Titelpagina van Jonctys Roozelyns 
Oogjes, 3e druk, t’Amsteldam, by 
Joannes Oosterwyk en Hendrik van de 
Gaete, 1713. Foto STCN.  

 

 

tyd dat verbod niet scheen te verhinderen zulke dingen aanteroeren, vat ik niet wat er te lachen 

viel by kluchten van dien aard.‟
29

 

 Tien jaar later ging Multatuli met Carel Vosmaer in debat over Bredero. Deze jurist, die 

zich fulltime had gestort op de studie van kunst en letteren, publiceerde sinds 1860 onder het 

pseudoniem Flanor in De Nederlandsche Spectator. Daarin had hij in 1885 geschreven over de 

dichter, wiens reputatie wegens de herdenking van zijn driehonderdste geboortejaar eigenlijk niet 

meer stuk kon. Er was een ware revival op gang gekomen met studies van Bredero‟s blijspelen, 

een uitgave van zijn verzameld werk, de opvoering van – weliswaar in gekuiste vorm – Moortje 

en vele herdenkingsartikelen in uiteenlopende tijdschriften. Vond Matthijs Siegenbeek de 

toneelspelen van Bredero in 1826 nog „een misselijk zamenweefsel van ernst en boert‟, nu kreeg 

Bredero van vele recensenten applaus. Vosmaer bleef echter zijn bedenkingen houden. „Tot het 

hoogere blijspel heeft Bredero zich niet verheven, zijn stuk, hoe aardig, is een klucht.‟
30

 

 Multatuli was evenmin fan van de blijspelen van Bredero. „Komaan‟, schreef hij op 28 

mei 1885 aan Vosmaer, „de vent walgt me! En ‟t ophemelen van zoo‟n vuilik ook.‟ Hij moest 

niets hebben van de straatjongenstaal en miste in Bredero‟s werk iedere vorm van geestkracht, 

vitaliteit. Bovendien vond hij Bredero‟s versificatie ellendig.  

 Een heel andere kwestie roert Multatuli aan, wanneer hij schrijft over de merkwaardige 

behandeling van het zeventiende-eeuwse Nederlands door zijn tijdgenoten. Zo was hij totaal niet 

te spreken over de toneeluitvoering van Moortje. De acteurs hadden hun teksten in modern 

Nederlands gesproken, en niet in het Nederlands van 

Bredero. „Ik houd het voor zeker dat ‟n Amsterdammer 

van die dagen vreemd zou hebben opgehoord als hy in 

den schouwburg geweest was.‟
31

 

 Deze laatste kritiek had vooral te maken met de 

verfoeilijke neiging van taalgeleerden en letterkundigen 

om „de gemeene Neederduitsche taal, eens lustig te 

verhutselen en te verboeten‟. Vooral het „Hollantsch 

plat en de straattaal‟ moesten het dan ontgelden. 

Multatuli klinkt nu als taalpurist roomser dan de paus, 

want betekenden deze uitspraken soms dat hij wel 

degelijk met de neus in de vieze boekjes zat? In Idee 

1064 schreef hij namelijk uitvoerig over Roozelyns 

Oogjes van Daniël Jonctys (1600-1654), waarvan hij 

maar liefst drie verschillende edities in zijn boekenkast 

had staan. De woordkeus in deze minnedichtjes is 

weliswaar niet te vergelijken met de rauwe spreektaal in 

Bredero‟s werk, toch leunt ze er wat erotische 

thematiek betreft dicht tegenaan. Maar Multatuli had de 

Oogjes niet gekocht om de tekst van Jonctys zelf. „Ik 

heb het boekje noch maar zoo wat doorgegrold: en niet 

een blad noch in geleezen.‟ Hij had de drie drukken 

nodig om te kunnen zien hoe de „taalschryvertjes‟ de 

oorspronkelijke spelling hadden verbasterd.
32

 

 

 

                                                 
29

 VW 17:780-781.  
30

 Uitgebreid hierover: in: J.P. Naeff, De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (Gorinchem, J. 

Noorduijn en zoon 1960), p. 78-82. 
31

 VW 23:353-354. Cf. brief aan C. Vosmaer d.d. 28 augustus 1885, in: VW 23:415. 
32

 VW 6: 667-670. 
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Gemis aan nationaal gevoel 

 

Multatuli keurde Bredero af wegens diens platte taalgebruik, maar ook omdat hij bij de dichter 

geen spoor vond van „patriotismus‟. Bredero laat in zijn stukken wel Spanjaarden optreden, maar 

er wordt niet op hen gescholden, mopperde Multatuli in een reeds eerder aangehaalde brief aan 

Tiele, 27 augustus 1875. Hij vond het duidelijk een omissie, want Nederland had niet voor niets 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje gevochten.
33

 

Dat Multatuli vond dat literatuur doorspekt moest zijn van vaderlandslievendheid, liet hij 

ook in Idee 1240 blijken. Een nationale literatuur bevorderde immers de nationale identiteit van 

de Nederlander en vergrootte daarmee de kans voor Nederland om een zelfstandige natie te 

blijven. „We loopen gevaar op te houden ‟n zelfstandig Volk te zyn, voor we ‟r in slaagden door 

‟t scheppen van ‟n inderdaad nationale litteratuur, ‟n zelfstandig Volk te wórden.‟
34

 

 Het gemis aan nationale toneelliteratuur uitte Multatuli later nogmaals tegen Johan 

Roessingh van Iterson, een Tilburgse spoorwegingenieur die de schrijver zozeer bewonderde dat 

hij hem ook financieel ondersteunde. Op 13 januari 1879 verzuchtte Multatuli tegenover hem dat 

„patriotismus‟ op het toneel in Nederland vrijwel onmogelijk is. Voorwaarde is immers dat 

Nederland zelf een natie moet zijn: quod non. „Dit nu zyn we in dit opzicht nooit geweest. Ook 

niet in de dagen van Hooft, Bredero, Fockenbrock, Langendyk! Onze litteratoren konden niets 

aan den man brengen dan nagevolgde vreemdigheid.‟
35

 

 In diezelfde brief ging Multatuli ook uitgebreid in op de vele vertalingen die in omloop 

waren. Die deden het nationale gevoel geen goed. Hij verfoeide de misvatting dat een toneelstuk 

pas goed is als het vertaald is. De natie wordt al eeuwen overstroomd met buitenlandse 

producten waardoor, zo constateerde hij, „de buitenlandsche conventien zyn ingeburgerd [en] 

men de zotste ongerymdheid slikt zonder erg wanneer ze overeenkomt met de opvatting waartoe 

we door gewoonte zyn opgeleid.‟ 

 In dit opzicht hadden de zeventiende-eeuwse auteurs een voorbeeld kunnen nemen aan de 

toneelschrijver Theodoor Rodenburg (1574-1644). Weliswaar valt zijn naam nergens in het werk 

van Multatuli, maar volgens de editeurs van zijn Volledig Werk zou hij wel degelijk hebben 

gesproken over een toneelstuk van Rodenburg: „Frank van Riemstra is minstens zoo goed als ¾ 

van de stukken die wy vertaald te zien krygen.‟ Een toneelstuk met een dergelijke titel of een 

auteur van die naam zal de lezer vergeefs zoeken in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) 

of in de Short Title Catalogue Netherlands (STCN). Maar volgens de editeurs van Multatuli‟s 

verzameld werk is „Frank van Riemstra‟ een werk van Rodenburg. Om welk toneelstuk het 

precies gaat, laten ze evenwel in het midden. Hun magere annotatie bewijst de lezer dan ook 

geen enkele dienst.
36

 

 

 

Tegen literaire zakkenrollerij 

 

Met de kritiek op het gemis aan „patriotismus‟ zijn we beland bij een andere eigenschap waaraan 

de zeventiende-eeuwse literatuur volgens Multatuli mank gaat: originaliteit. Als kind van zijn 

tijd hing hij het romantische principe aan dat kunst pas eeuwigheidswaarde kreeg als ze 

oorspronkelijk was.
37

 Bredero had bijna al zijn gegevens gestolen, zo fulmineerde hij tegen 

Tiele: „Ik meen, gis, geloof byna dat al z‟n données gestolen zyn. Dekameron, Reine de Navarre, 

                                                 
33

 VW 17:780-781. Cf. brief aan P.A. Tiele d.d. 22 oktober 1875, in: VW 18:52-53. 
34

 VW 7:464-465. 
35

 VW 19:649. 
36

 VW 19:648-649. 
37

 Over de originaliteit van Multatuli zelf, zie G. Brom, „De oorspronkelijkheid van Multatuli‟, in: De Nieuwe 

Taalgids 48 (1955), p. 20-28, 92-99. Cf. Idee 1237, in: VW 7:455-457. 



 

Fumus 9 (2011)  12 

 
3. Vroeg-19e-eeuwse gravure van de Amsterdamsche Schouwburg, met de scène uit het vierde 

bedrijf van Vondels Gijsbreght van Aemstel. Uit: Ben Albach, Drie eeuwen ‘Gijsbreght van Aemstel’. 
Kroniek van de jaarlijkse opvoeringen, Amsterdam, Amsterdam 1937. 

 

en voorts ál wat in dien tyd en vogue was.‟
38

 En ook de deugdzame Hooft was een „litterarische 

zakkeroller‟ die te pas en te onpas voor zijn Nederlandsche Historiën gejat had van Tacitus. De 

drost van Muiden, aldus Multatuli in Idee 1017, stal „overal zooveel als hem maar eenigszins 

mogelyk voorkwam, en by voorkeur de manier die hy voor styl uitgaf, een kunstje dat ook thans 

nog geen gebrek heeft aan beoefenaars.‟
39

 

 Lucas Rotgans, door Multatuli hierboven al afgeserveerd wegens diens pretentieuze 

mooischrijverij, maakte het volgens Multatuli in dit opzicht al te bont. Door naar Frans model te 

werken had Rotgans een dubbele fout gemaakt. Ten eerste was het Franse model een verkeerd 

model en ten tweede was het navolgen van een model überhaupt verkeerd. „De ware artist tekent 

de Natuur na, zo als die zich aan hém vertoont.‟
40

 Multatuli vond Rotgans in diens hoedanigheid 

van schrijver van de Boerenkermis (1708) overigens beter geslaagd, ondanks de onfatsoenlijke 

taal en het gebruik van „gemene woorden‟.
41

 

  

                                                 
38

 VW 17:780-781. 
39

 VW 6:302-305. 
40

 Idee 1181, in: VW 7:254-255. 
41

 Idee 1178, in: VW 7:242-246. 
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De enige zeventiende-eeuwse dichter die over scheppingskracht beschikte, was naar het oordeel 

van Multatuli: Joost van den Vondel (1587-1679).
42

 In 1867, het jaar van de 

Vondelherdenkingen, bekende Multatuli tegenover Busken Huet dat hij Vondel nog nauwelijks 

kende, maar dat hij wel nieuwsgierig was geworden naar diens dichtwerk.
43

 Met het 

voorgenomen leeswerk lijkt Multatuli een paar jaar later daadwerkelijk te zijn begonnen. Hij 

citeerde in een brief aan Roorda, 26 januari 1872, uit Joseph in Dothan.
44

 Verder had hij zich 

inmiddels een mening gevormd over Vondels dichttalent. Het werk van Vondel was niet zo dor 

als het werk van protestantse dichters, verklaarde Multatuli op 28 november 1872 tegen zijn 

uitgever Funke. „‟t Sprak vanzelf dat Vondel katholiek was.‟
45

 

 Ook enkele jaren later reageerde hij nog positief op Vondels talent. Toen de letterkundige 

Jan ten Brink in De Nederlandsche Spectator over Nicolaas Beets had geschreven dat deze de 

kunst om welluidende verzen te dichten van Vondel had geleerd, brieste Multatuli op 25 

september 1876, met nauwelijks ingehouden woede, tegen uitgever Jan Waltman: „Dit schryft ‟n 

doctor in de letteren, en niemand vraagt ofi dronken was toen hy ‟t schreef!‟
46

 Die reactie gold in 

de eerste plaats de arme Amsterdamse hoogleraar Ten Brink, die in de neerlandistiek evenmin 

als een genie wordt beschouwd, en in de tweede plaats het welluidende gerijmel van tijdgenoot 

Beets met bundels als Korenbloemen, Madelieven, Najaarsbladen en Winterloof. Ten Brink was 

volgens Multatuli niet bij zijn zinnen om van Beets‟ kabbelende, zoetgevooisde dichtregels te 

suggereren dat die de kwaliteit van Vondels dichtwerk konden evenaren. 

 Tijdens een voordracht in Amsterdam, 15 februari 1878, haalde Multatuli en plein 

public alsnog Neerlands grote dichter van zijn voetstuk. Zelfs waagde hij het de kwaliteit van de 

Gijsbrecht van Aemstel, inmiddels uitgegroeid tot Nederlands nationale treurspel, in twijfel te 

trekken. Vondel was een rijmelaar, oordeelde Multatuli, en had met rijm en metrum wat zitten 

rommelen in de strofe „Waer wert oprechter trou / Dan tusschen man en vrou / Ter weerelt ooit 

gevonden?‟
47

 En daarmee moest Vondels nog altijd immens populaire Gijsbrecht  het doen. 

Geen woord over het vaderlandslievende karakter van dit drama, evenmin een woord over de 

onnatuurlijke toon, zo kenmerkend voor de Nederlandse toneelspeelkunst van alle tijden. Het 

lijkt erop dat hij nooit een opvoering van dit stuk in het theater heeft bijgewoond.
48

 Toch stond 

Multatuli nogal ambivalent tegenover het dichterschap van Vondel, juist omdat Vondel originele 

ideeën had. In de genoemde voordracht in Amsterdam had hij zijn harde oordeel genuanceerd 

door te verklaren dat Vondel, ondanks diens gerijmel, nog altijd ver boven alle andere 

Nederlandse dichters uitstak. In Arnhem, waar Multatuli op 18 februari 1878 had opgetreden, 

maakte hij een vergelijkbaar voorbehoud: „Vondel hield hij niettegenstaande of liever in weerwil 

van zijn verzen voor ‟n dichter [...].‟
49

 Tegenover Mimi had Multatuli zich in preciezere 

                                                 
42

 VW 17:780-781. Over de waardering van Vondel, zie W.A.P. Smit, „De waardering van Vondel‟, in: De 

Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 

November 1937 (Amsterdam, Stadtsdrukkerij 1938), p. 243-261; M. Spies, „Nederlands vele Vondels. Vier eeuwen 

Vonderwaardering‟, in: Bzzletin 31 (2002-2003), p. 4-15. 
43

 VW 12:438. Cf. brief aan C. Busken Huet d.d. 19 oktober 1867, in: VW 12:465. Het is niet duidelijk in hoeverre 

Multatuli zelfstandige uitgaven van Vondels werk in zijn bezit had. Wel beschikte hij over de Vondel-bloemlezing 

Keur van paarlen, van Joannes Matthias Schrant (1846). Zie Idee 1064, in VW 6:675. 
44

 VW 15:60. 
45

 VW 15:683. Cf. brief aan G.L. Funke d.d. 28 januari 1876, in: VW 18:225. 
46

 VW 18:463. Cf. brief aan Waltman d.d. 12 november 1876, in: VW 18:497. 
47

 VW 19:127-128. Cf. verslag voordracht Leiden d.d. 13 januari 1881, in: VW 21:92; verslag voordracht 

Amsterdam d.d. 15 februari 1878, in: VW 20:338. 
48

 B. Albach, Drie eeuwen ‘Gijsbreght van Aemstel’. Kroniek van de jaarlijkse opvoeringen (Amsterdam, N.V. 

Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij 1937). 
49

 VW 19:300. Cf. verslag voordracht Breda d.d. 30 maart 1878, in: VW 19:432. Vergelijk ook de opmerking van 

Multatuli uit 1877: „Ik neem ‟t den armen Vondel niet kwalyk dat niet alles wat-i leverde op ‟n meesterstuk geleek, 

maar beklaag de behoeftige zielen die uit zulke prullen geestdrift en poëzie moeten scheppen [...].‟ Idee 1263, in: 

VW 7:580. 
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bewoordingen uitgelaten over Vondel. Op 28 december 1878 hadden ze gediscussieerd over 

Vondels werk. Een rijmelaar, had Multatuli gezegd, maar wel een effectief rijmelaar. Weliswaar 

lagen aan Vondels toneelstukken denkbeelden ten grondslag, maar die wist Vondel onvoldoende 

tot uitdrukking te brengen. Mimi noteerde over Multatuli‟s kritiek in haar dagboek: „‟t Schijnt 

dat hij [Vondel] de gave niet bezat die eigenschappen overtebrengen op door hem geschapen 

personen.‟
50

 

 

 

De ‘afzichtelyke prullen’ van blijspeldichters 

 

Terwijl Multatuli zelf met grote moeite aan een blijspel werkte,
51

 had hij forse kritiek op 

zeventiende-eeuwse toneelschrijvers. Buitenlandse blijspeldichters als Molière konden 

aanvankelijk zijn goedkeuring nog wel wegdragen, al had hij op een gegeven moment wel 

schoon genoeg van hem: „Ik kan Molière niet meer luchten of zien.‟
52

 

 Een Nederlandse blijspeldichter die tot op zekere hoogte wel de toets der kritiek kon 

doorstaan, was Pieter Langendijk (1683-1756).
53

 Anders dan de Hollandse dichters – Multatuli 

noemde „die heeleboel bij elkaar [...] een monument van dwaasheid‟
54

 – las hij Langendijk met 

plezier. Mimi schreef op 27 december 1872 in haar dagboek dat Multatuli diens epigram „‟t 

Onnozel volkje houdt poëeten / Voor dwaazen, hoofden dol van waan‟ mooi had gevonden en de 

versregels, kennelijk, uit het hoofd had geciteerd.
55

  

 Twee jaar later vroeg Multatuli aan Funke of deze hem de blijspelen van Langendijk kon 

leveren.
56

 Hij moet door het taalgebruik van Langendijk geboeid zijn geweest en kende meer 

passages uit zijn hoofd. Zo citeerde hij op 24 december 1882 in een brief aan de Drentse 

onderwijzer H. Hemkes, uit Langendijks Don Quichot. Daarin sprak meester Jochem, door 

Langendijk op een komische manier uitgebeeld als schoolmeester en rederijker, de voor 

Multatuli onsterfelijke woorden: „Wyl ick prys zellen alle boeren met me pryzen‟.
57

 De woorden 

waren Multatuli op het lijf geschreven, want ook hijzelf zag graag dat zijn lezers en toehoorders 

hem in al zijn opinies blindelings volgden. Naarmate zijn leeftijd vorderde, namen zijn 

profetenallures aanzienlijk toe. 

 

Een schrijver die Multatuli een aantal malen in één adem noemt met Langendijk, is Willem 

Godschalck van Focquenbroch (1640-1670). Het oordeel van hun negentiende-eeuwse criticaster 

viel voor deze voorgangers-toneelauteurs echter niet altijd gunstig uit. Ze hadden beiden te 

lijden, aldus Multatuli, aan een gebrek aan oorspronkelijkheid: een argument dat hierboven reeds 

ter sprake is gekomen. Hij noemde de Jochems en Jaspers van het tweetal – pars pro toto voor de 

                                                 
50

 VW 15:486. 
51

 Aantekeningen van Mimi Schepel in haar dagboek d.d. 28 november 1872, in: VW 15:486. Cf. brief aan J.A. 

Roesingh van Iterson d.d. 23 november 1876, in: VW 18:521-522. 
52

 Ongedateerde brief aan C. Vosmaer, wsch. 1874, in: VW 16:419. Cf. brief aan G.L. Funke d.d. 5 oktober 1872, 

in: VW 15:393; idem d.d. 18 november 1874, in: VW 17:107; brief aan J.N. van Hall d.d. 11 maart 1873, in: VW 

15:671; brief aan J.H. van Offel d.d. 20 juni 1876, in: VW 18:382; brief aan J.A. Roessingh van Iterson d.d. 23 

november 1876, in: VW 18:521-522; idem d.d. 13 januari 1879, in: VW 19:648-649. 
53

 Eigenlijk hoort hij niet thuis in dit artikel over de waardering van zeventiende-eeuwse schrijvers, maar omdat 

Multatuli hem een aantal keren in één adem noemt met Focquenbroch, wordt hij hier toch vermeld. 
54

 Aantekeningen van Mimi Schepel in haar dagboek d.d. 27 december 1872, in: VW 15:544. 
55

 VW 15:544. 
56

 Brief van G.L. Funke aan Multatuli d.d. 26 april 1874, in: VW 16:525; idem d.d. 9 augustus 1874, in: VW 16:655. 
57

 VW 22:504. Kennelijk citeert Multatuli uit het hoofd, want de bedoelde passage uit het tweede bedrijf, tweede 

toneel van Langendijks Don Quichot luidt in de editie van G.A. van Es (Zutphen, Thieme 1973), p. 97: „Dat ik prys, 

zullen al de boeren met my pryzen.‟ Niet meer na te gaan is waarom Multatuli in zijn Memoriaal een aantal keren de 

naam van Langendijk noteerde. Zie VW 23:525. 
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toneelstukken waarin ze optreden: de Don Quichot en De Verwarde Jalouzy – „verkleumde 

kopien [...] van plautische en terentische servi.‟  

 In Idee 1237 werkte Multatuli zijn kritiek verder uit. Hem stoorde niet alleen dat 

Langendijk en Focquenbroch een vertaling hadden geleverd, maar vooral het feit dat deze 

auteurs, die „een guur klimaat bewoonden‟, hun geleende personages in een niet passend kader 

hadden geplaatst. Het ergste vond Multatuli nog dat dit klakkeloze naäpen van Focquenbroch, 

die in De Verwarde Jalouzy vooral Molières Sganarelle ou le Cocu imaginaire navolgde, voor 

verdienste doorging.
58

  

 Multatuli zat zich helemaal op te winden 

over het voorwoord van Abraham Bogaert (1663-

1727) bij Focquenbrochs verzamelde werk, het 

tweedelige Alle de werken van W.G. van 

Focquenbroch waarvan het eerste deel in 1696 

(tweede druk: 1723) en het tweede deel in 1709 bij 

weduwe Gijsbert de Groot was verschenen. Hierin 

had Bogaert de loftrompet gestoken over 

Focquenbroch, terwijl deze volgens Multatuli niet 

veel meer was dan een vuilak.  

 Bogaert had in zijn voorwoord geschreven 

dat – ik citeer Multatuli – de „overaardige 

Spotvaarzen [van de] vuile Fockenbroch‟ even mooi 

waren als die van Scarron, “de echtgenoot van 

Mevrouwe de Maintenon, die thans zo berucht aan 

‟t Hof van Lodewyk den XIV is.”
59

 Bij het lezen 

van deze woorden was Multatuli bijna ontploft. 

Bogaert had dit geschreven bij de tweede druk van 

het eerste deel. Weet u wel wat dat betekent, een 

tweede druk in de tijd van Bogaert, toen „de geringe 

man niet las, en de middelstand weinig‟? Het 

antwoord schalt van de pagina‟s: „De schande van ‟t 

debiet dier afzichtelyke prullen komt alzoo op 

rekening van ‟t aanzienlykst gedeelte der natie!‟ 

 Bovendien had de zelfbenoemde estheticus, 

Bogaert dus, de lezer gewezen op het onzuiver rijm, 

waar Focquenbrochs dichtregels mank aan gingen. 

„Dit zyn, volgens Bogaert, vlekjes in den diamant‟, 

merkte Multatuli op. Op zichzelf was dit allemaal 

prima, wat hem betreft, maar „over ‟s mans laf vuilbekken geen woord!‟ Hij citeerde vervolgens 

uit de ronkende tekst van Bogaert, die dit vuilbekken had getypeerd als: 

 

 zeldzame aardigheden, overvloeyende van snaaksche en miltkittelende greepen, zo wel 

geslaagt, dat tot noch toe niemand van alle degenen die hem gepoogt hebben na te 

volgen, niet tegenstaande zy tot walgens toe zich van zyne cieraden bedienden, hem heeft 

konnen in zyn zog nastevenen, maar zich dwazelyk ten toon gesteld hebben.  

 

Met een fikse dosis cynisme had Multatuli eraan toegevoegd: „Hoe jammer, niet waar, dat die 

onnavolgbare feniks [...] wat ruw omsprong met het goddelyke rym?‟ 

                                                 
58

 VW 7:455-457. 
59

 VW 7:455-457. Multatuli citeert uit „De Uitgever aan den Lezer‟, in: Alle de werken van W.G. Focquenbroch, ed. 

Abraham Bogaert, deel 1, tweede druk, (Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot 1709), f. *4. 

 
4. Titelprent deel 2 van Alle de werken van 
W.V. Focqenbroch, verzamelt en 
uitgegeven door Abraham Bógaert, 
t’Amsteldam, by de Wed. van Gysbert de 
Groot, op den Nieuwendyk, in de groote 
Bybel, 1696. 
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 Het is duidelijk dat Multatuli van de Bogaerteditie van Focquenbroch een exemplaar in 

de kast had staan. In totaal drie keer citeerde hij uit dit werk. De tweede keer was in het boekje 

dat hij in 1861 had laten uitgeven ten bate van de slachtoffers van overstromingen in Nederlands-

Indië, Wys my de plaats waar ik gezaaid heb!. Hij had het thema onmiddellijk geassocieerd met 

het gedicht „Land en kerkenood‟ van Focquenbroch. Hierin is eveneens sprake van een 

watersnood: „My lust de driften der hervormde kerkelingen, / Met Hollandsch watersnood en 

dykbreuke op te zingen [...].‟ Maar liefst 26 versregels nam Multatuli van dit omvangrijke 

dichtwerk over godsdiensttwisten over. Daarbij  ging hij tamelijk eclectisch te werk, want niet 

alle versregels waren toepasselijk. Maar hij stond nu eenmaal voor „de moeielykheid der taak om 

iets nieuws te leveren over watersnood.‟
60

  

 De spelling in Wys my de plaats waar ik gezaaid heb! wijkt aanzienlijk af van de spelling 

die Bogaert had gebruikt,
61

 hetgeen doet vermoeden dat Multatuli het gedicht uit zijn hoofd 

kende. Maar de selectie die hij maakte uit het pagina‟s lange gedicht, wijst weer op het 

tegenovergestelde: Multatuli moet het origineel naast zich hebben gehad en de tekst (inclusief 

spelling) hebben aangepast aan zijn moderne lezerspubliek. Wat dat betreft, was hij niet zo 

principieel, want had hij niet eerder een tirade aangeheven tegen de spellingwijzigingen die de 

editeurs in de verschillende Jonctysedities hadden toegepast?  

 De derde keer dat Multatuli uit Focquenbroch citeerde, deze keer met minimale 

spellingwijzigingen, was uit Typhon of de Reuzenstryd, eveneens afgedrukt in het verzameld 

werk. In Idee 318 luidt het: „‟t Eerste is dat men zal verbien / Buiten de poort te lopen 

spelen...‟.
62

 Multatuli gebruikte Focquenbrochs woorden, kennelijk met instemming, in een 

betoog over de belastingwetgeving onder het zojuist (1862) aangetreden kabinet Thorbecke II. 

Multatuli hield niet van Thorbecke, heeft hij ooit in een grafschrift geschreven, omdat deze het 

volk belette zich aan biefstuk ziek te eten.
63

 Gelukkig voor Multatuli had Thorbecke bij de 

bespreking van de wetsvoorstellen in de Tweede Kamer behoorlijk wat oppositie ondervonden. 

Nu ben ik gerust, schreef Multatuli met de nodige scepsis: „En ook Focquenbroch kan rusten te 

St George del Mina. Z‟n godenraad is onaantastbaar voortaan, en Neptuun staat niet langer 

alleen met de nuchterheid van z‟n voorstel tot genezing der besmetting van zyn tyd.‟
64

 

 

 

Multatuli: profeet van zijn eigen gelijk 

 

Hierboven schetste ik de typisch negentiende-eeuwse vooroordelen die Multatuli toepaste op het 

werk van bekende zeventiende-eeuwse auteurs. Zijn eigen oordeel was niet bepaald gunstig. Nu 

eens sabelde hij een schrijver neer om diens moralistisch gepreek, dan weer om diens gebrekkige 

uitingen van nationaal gevoel. Naäperij was uit den boze. Bovendien verafschuwde hij iedere 

vorm van platvoersheid, maar mooischrijverij was ook niet goed.  

 Toch ziet men ook verschuivingen optreden in zijn voorkeuren, of liever gezegd: in zijn 

afkeuring. Het is een verschijnsel dat iedere lezer eigen is en waarvoor onderzoekers naar de 

receptiegeschiedenis van literaire werken altijd op hun hoede moeten zijn. Een al dan niet 

waarderende opmerking van een lezer heeft vaak te maken met inzichten die aan situatie en 

context gebonden zijn.
65

 

                                                 
60

 VW 1:483-484. 
61

 Geciteerd uit Alle de werken van W.G. Focquenbroch, ed. Abraham Bogaert, deel 2 (Amsterdam, Wed. Gysbert 

de Groot 1709), p. 292. 
62

 Multatuli citeert uit Idem, deel 1, tweede druk (Amsterdam, Wed. Gysbert de Groot 1723), p. 21. 
63

 Idee 972, in: VW 6:179-196, 181. 
64

 VW 2:507-509. 
65

 Meer over receptieonderzoek in E.M. Wiskerke, „“Wat zal ik U van onzen Vondel zeggen?” Enkele stemmen over 

Vondel in het begin van de negentiende eeuw‟, in: De Negentiende Eeuw 9 (1985), 3, p. 171-192. 
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 Zo ook bij Multatuli. Tegenover de Leidse bibliothecaris Tiele was hij, in 1875, nog 

tamelijk mild gestemd over Bredero maar in 1885 schreef Multatuli aan criticus en kunstkenner 

Carel Vosmaer dat hij walgde van Bredero‟s vuiligheden. Het is dan ook niet juist om Multatuli 

vast te pinnen op een uitspraak als, dat „er onder Bredero‟s liedekens zeer aardige zyn.‟ Het kan 

immers relevant zijn dat Tiele aan Multatuli een Bredero-editie cadeau had gedaan. En misschien 

ontlokte de minzame figuur van Vosmaer hem de verklaring  dat hij Bredero een vuilak vond. 

 Bij de interpretatie van zijn uitspraken dient bovendien het gangbare literair-normatieve 

kader betrokken te worden, van waaruit ook Multatuli dacht, schreef en sprak. Daarnaast is het 

noodzakelijk om bij alle waardeoordelen die uit Multatuli‟s pen vloeiden, ook diens 

persoonlijkheid te betrekken. Multatuli had het erg met zichzelf getroffen, maar voelde zich een 

miskend genie. Hij provoceerde zijn publiek – overigens op meesterlijke wijze – om toch maar 

vooral gehoord te worden. Op die manier groeide hij uit tot de profeet van zijn eigen gelijk. Hij 

lijkt zich daarbij nauwelijks bewust van inconsequenties in zijn kritieken. Hij ontstak 

bijvoorbeeld in woede over de gemoderniseerde spelling in het werk van Daniël Jonctys, maar 

zelf ging hij bijzonder creatief om met de tekst „Land en kerkenood‟ van Focquenbroch. 

 In het verlengde hiervan rijst de vraag in hoeverre Multatuli wat de oudere letterkunde 

betreft, verstand van zaken had. Het is opvallend dat hij aan zijn harde oordeel zelden een 

beproefde argumentatie vooraf liet gaan. Hij fulmineerde tegen de vuile taal van Bredero en 

Focquenbroch, maar wat hij daar precies onder verstond, blijft ongewis. Ik kan me niet aan de 

indruk onttrekken dat hij vaak maar wat riep, zonder zich bijvoorbeeld te verplaatsen in de tijd 

en denkwereld van de zeventiende eeuw. Van een doorwrochte kennis van de literatuur uit dit 

tijdvak heeft hij dan ook geen blijk gegeven. Sterker zelfs, gezien het veel grotere aantal 

verwijzingen naar achttiende-eeuwse schrijvers, lijkt Multatuli zich bij de lectuur daarvan meer 

op zijn gemak te hebben gevoeld. Misschien omdat die stof hem vertrouwder was?  

 Het lijkt er veel op dat Multatuli de veroordeling van de grote schrijvers uit de Gouden 

Eeuw nodig had om zichzelf als schrijver op een hoger voetstuk te kunnen plaatsen.  

 Een van de zeventiende-eeuwse auteurs die hij desondanks wel met aandacht moet 

hebben gelezen, was Focquenbroch. Multatuli verweet hem vooral vieze praatjes en gebrek aan 

oorspronkelijkheid. Maar dit heeft hem er niet toe verleid om Focquenbrochs verzamelde werk, 

bezorgd door Abraham Bogaert, links te laten liggen. Hij citeerde eruit en toonde zich enigszins 

bekend met Focquenbrochs biografie.  

 Stond Multatuli alleen in zijn oordeel over Focquenbroch? René van Stipriaan gaf reeds 

eerder aan dat het met de reputatie van Focquenbroch bergafwaarts was gegaan sinds de 

burgerlijke elite er strenge morele opvattingen over kunst op na ging houden. Al in de loop van 

de achttiende eeuw waren deugdzaamheid en beschaving geleidelijk kenmerkend geworden voor 

het sociaal decorum. Weliswaar vond er in de negentiende eeuw een revival plaats van de 

zeventiende-eeuwse literatuur, toch hield men grote reserves waar het ging om scabreuze 

dichtregels van Focquenbroch en anderen. Multatuli‟s morele veroordeling van Focquenbroch 

sluit hier naadloos bij aan.
66

 

 Ook in ander opzicht was Multatuli een kind van zijn tijd. Al in de tweede helft van de 

achttiende eeuw groeide de kritiek op de trits imitatio-aemulatio-translatio als basis van het 

creatieve proces. Uitgaande van een nationale smaak zocht men naar eigen literaire vormen en 

thema‟s. Vindingrijkheid – of liever: een bepaald soort oorspronkelijkheid – werd belangrijk.
67

 

Deze opvattingen groeiden in de loop van de negentiende eeuw uit tot het romantische concept 

dat schrijvers, kunstenaars, moesten beschikken over een onafhankelijke geest. Zelf was 

Multatuli de verpersoonlijking van het romantisch ideaal van zo‟n schrijver: hij gedroeg zich als 

                                                 
66

 R. van Stipriaan, „De mythe van de miskenning of de grillige roem van Willem Godschalck van Focquenbroch‟, 

in: Fumus 5 (2007), p. 29-39, 32-33. 
67

 E.M. Wiskerke, De waardering van de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813 (Hilversum: Verloren 

1995), passim. 
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een genie, had het individualisme hoog in het vaandel en streefde naar originaliteit. Deze drie 

kenmerken liggen besloten in de idee van oorspronkelijkheid. Het was juist dit criterium waaraan 

zeventiende-eeuwse dichters niet konden voldoen in de ogen van Multatuli. 

 

Het is duidelijk dat de rehabilitatie van de dichter Focquenbroch pas in de tweede helft van de 

negentiende eeuw kon beginnen. Voor zover bekend heeft Multatuli evenwel zijn mening over 

Focquenbroch nooit meer gewijzigd. 
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De inventaris van de boedel in het woonhuis van Focquenbrochs 

vader (1649)  

Bauke Hekman en Bas de Ligt 

 

Inleiding
1
 

 

De sterke groei van Amsterdam dwong burgemeesters en schepenen al in de vijftiende eeuw 

ondergeschikte banken of colleges van rechtsoefening in te stellen. In 1644 werd de laatste van 

de dertien ondergeschikte banken operationeel: de desolate boedelskamer. Vanaf dat jaar 

beschikte Amsterdam over acht politieke banken en vijf banken van justitie of rechtsoefening. 

Tot de laatste categorie behoorden de commissarissen van de desolate boedelskamer. In 1649 en 

1650 hadden daarin zitting: Jan Bicker, dr. Frans Reael, Jan Hulft, dr. Pelgrom ten Grootenhuys 

en Jacob Jacobsz. Roch.
2
 

 Zodra de commissarissen kennis kregen van een insolvente of onvermogende boedel, 

hetzij door aangifte van de gefailleerde zelf of op andere wijze, lieten ze de boedel onverwijld 

inventariseren ten overstaan van een secretaris van de desolate boedelskamer. De uitvoering 

geschiedde door een notaris, doorgaans bijgestaan door een familielid van de gefailleerde. De 

inventarisatie van de inboedel werd vastgelegd in een notariële akte. Kort daarop stelden de 

commissarissen een of meerdere curatoren aan, die zich beijverden om alle goederen in handen 

te krijgen en alle uitstaande schulden in te vorderen. De curatoren moesten alle gelden die de 

boedel opbracht, onverwijld overdragen aan de commissarissen. Minimaal zes weken nadat alle 

goederen en vorderingen waren verzameld, mochten de curatoren overgaan tot de verkoop van 

de boedel, maar de gefailleerde moest wel eerst de gelegenheid worden geboden tot 

overeenstemming te komen met zijn schuldeisers of hij moest zien een borg te vinden. Slaagde 

hij daarin, dan vond er geen verkoop van goederen plaats.
3
  

 

De naam Focquenbroch kent verschillende varianten zoals Focquenburgh en Focquenbourg. In 

de documenten van de commissarissen van de desolate boedelskamer van Amsterdam wordt 

Paulus van Focquenbroch (1595-1666), de vader van de dichter Willem Godschalck van 

Focquenbroch (1640-1670), consequent Paulus van Focquenburgh genoemd. Zelf gebruikt hij ter 

ondertekening Paulus van Focquenbourg.  

 Pauwel van Focquenbroch (?-1636) en Clementina Retans (?-?) waren de grootouders 

van vaderskant van de dichter. Ze gingen in ondertrouw op 21 november 1593 te Antwerpen.4 Ze 

kregen vijf kinderen onder wie Paulus die op 3 oktober 1595 in de O.L.Vrouwkerk te 

Antwerpen werd gedoopt.5 Het gezin verhuisde begin zeventiende eeuw naar Amsterdam, 

waarschijnlijk tussen 1603-1608. Pauwel van Focquenbroch werd op 22 mei 1636 als Poulus 

Fockenburg in de Zuiderkerk te Amsterdam begraven.6 Het is onbekend wanneer en waar 

Clementina Retans is gestorven. 

                                                 
1
 Jan Wagenaar: Amsterdam in zyne opkomst […]. Dl. 3. Amsterdam, 1767, 461. 

2
 Jan Wagenaar: Amsterdam in zyne opkomst […]. Dl. 3. Amsterdam, 1767, 465. 

3
 Jan Wagenaar: Amsterdam in zyne opkomst […]. Dl. 3. Amsterdam, 1767, 461-462. 

4
 Peter Kroone: Willem Godschalck van Focquenbroch, z'n familie, z'n vrienden, z'n werk; drie manieren van 

benaderen. Amsterdam: Vakgroep Historische Letterkunde, 1982, p. 15 noot 22. Doctoraalscriptie Universiteit van 

Amsterdam.  
5
 Kroone 1982, p. 15 noot 23. 

6
 Stadsarchief Amsterdam [= SAA] DTB 1636 (1090-53v). 
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 Willem Sweers (ca. 1580-1659) en Jannetje du Pire (ca. 1585-?) waren de ouders van 

moederskant van Paulus van Focquenbroch. Zoals de ouders van vaderskant waren ze beiden 

afkomstig van Antwerpen, maar hun ondertrouw vond plaats te Amsterdam op 25 maart 1606. 

Jannetjes moeder, Tanneke Gommers, was daarbij getuige.7 Willem Sweers woonde toen pas 

drie jaar in de Amstelstad, Jannetje reeds twintig jaar. Ze kregen acht kinderen, onder wie 

Catharina en Willem, die beiden in de Oude Kerk werden gedoopt op respectievelijk 21 oktober 

1607 en 23 november 1617.
8
 Willem Sweers werd op 8 maart 1659 in de Zuiderkerk begraven.9 

Het is onbekend wanneer en waar Jannetje du Pire is overleden. 

 De ouders van de dichter W.G. van Focquenbroch, namelijk Paulus van Focquenbroch 

(1595) en Catharina Sweers (1607), gingen in ondertrouw te Amsterdam op 1 februari 1629.
10

 

Ze kregen vier kinderen: Janneken, Paulus, Jacobus en Wilhelmus, de latere Willem 

Godschalck.11 Paulus van Focquenbroch werd op 9 oktober 1666 vanuit het huis op het Singel 

begraven op het kerkhof van de Nieuwe Zijds Kapel.
12

 Zijn vrouw Catharina volgde hem op 6 

november 1666.
13

 

 Aanvankelijk ging het Paulus van Focquenbroch (1595) zakelijk voor de wind. In april 

1644 kocht hij samen met Jan du Pire, Jan Sael en Jan en Willem Sweers in de Spinhuissteeg het 

huis Daer de nieuwe Spaeck buyten hangt.14 Op 25 mei 1644 kocht hij  hoewel gedeeltelijk met 

geleend geld  het huis De Silvere Doorne Croon in de Jodenbreestraat tegenover de Sint 

Antonie Sluis.
15

 Vanaf 1647 keerde het tij voor de vader van de dichter, Paulus van 

Focquenbroch geraakte in financiële nood.   

 

Op 20 augustus 1649 werd in opdracht van de commissarissen van de desolate boedelskamer van 

Amsterdam de boedel van Paulus van Focquenbroch (1595-1666) geïnventariseerd.
16

 

 Op 3 september 1649 stelden de commissarissen van de desolate boedelskamer de heren 

Pieter Trip, Samuel Gillisen en Mathijs Grebel tot curatoren aan over de boedel van Paulus van 

Focquenbroch.17  

 Er doet zich dan iets vreemds voor. De boedel blijft langer dan een jaar onaangeroerd, 

wat valt af te leiden uit een schrijven van de commissarissen van 14 oktober 1650 waarin ze 

Thomas Jacobsen Haeringh als deurwaarder – „concherge‟ – aanstelden met de opdracht de 

goederen van Paulus van Focquenburgh te verkopen.18 De reden voor dit uitstel van executie 

moet worden gezocht in de omstandigheid dat Paulus van Focquenbroch nog twee huizen bezat.  

 Op 29 oktober 1649 verkocht hij samen met mr. Jean Dupiere en de gebroeders Johan en 

Willem Sweers het huis in de Spinhuissteeg voor 12.800 gulden aan Pieter Six.19  

                                                 
7
 SAA DTB 1606 (411-702). 

8
 Catharina Sweers: SAA DTB 1607 (4-217); Willem Sweers: SAA DTB 1617 (5-233). De Oude Kerk moet de 

basis geweest zijn voor de vriendschap tussen Willem Goldschalck van Focquenbroch, Johannes van den Bergh en 

Jan Neuye. Ze hebben in vrijwel dezelfde jaren dezelfde kerkelijke weg – doop, catechisatie, belijdenis –afgelegd en 

zullen bevriend zijn geraakt (zie Bauke Hekman: De affaire De Lalande-Lestevenon. Leiden, 2010, 200. Diss. 

Leiden). 
9
 SAA DTB 1659 (1091-65v). 

10
 SAA DTB 1629 (433-403).  

11
 Gedoopt respectievelijk op 13 maart 1633 (SAA DTB 1633 (6-362)), op 22 oktober 1634 (SAA DTB 1634 (7-

13)), op 18 juni 1643 (SAA DTB 1643 (7-367)) en op 26 april 1640 (SAA DTB 1640 (7-246)). 
12

 SAA DTB 1666 (1068-251). 
13

 SAA DTB 1666 (1068-254). 
14

 Archief van Schepenen (SAA 5067- 39 fol. 263v). 
15

 Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters (SAA 5061-40 fol. 29v). 
16

 Archief van de commissarissen van de desolate boedelskamer (SAA 5072-574 fol. 25r-29r). 
17

 Archief van de commissarissen van de desolate boedelskamer (SAA 5072-472 fol. 98).  
18

 Archief van de commissarissen van de desolate boedelskamer (SAA 5072-7 fol. 59r). 
19

 Archief van de Schepenen: register van willige decreten van het Hof van Holland (SAA 5066-5 fol. 146-147). 
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Op 13 januari 1650 vond de gedwongen verkoop van De Silvere Doorne Croon plaats aan 

Fernando Dias de Britto.
20

 

 

Hoewel in de akte van inventarisatie het woonadres niet staat vermeld, heeft de 

boedelinventarisatie waarschijnlijk in De Silvere Doorne Croon plaatsgevonden. Na de verkoop 

ervan verhuisde Paulus van Focquenbroch naar een huurhuis op de Oudezijds Voorburgwal,21 

waar hij zeker tot 1661 heeft gewoond, om vervolgens te verhuizen naar het Singel tegenover de 

Appelmarkt. Dat hij in een huurhuis woonde, valt op te maken uit twee akten van de 

commissarissen van de desolate boedels, gedateerd op 1 en 4 november 1650.22 Paulus van 

Focquenbroch schijnt op de een of andere wijze de verkoop van zijn inboedel te hebben kunnen 

rekken tot 14 oktober 1650. Toen waren de commissarissen met hem klaar (zie boven). Maar tot 

verkoop van de boedel kwam het niet. Als een deus ex machina verscheen Nathaniël Aernouts, 

koopman te Amsterdam, ten tonele. Hij stelde zich borg voor Paulus van Focquenbroch onder de 

conditie van de commissarissen dat er geen enkel stuk van de boedel mocht worden verkocht. Zo 

ontsprong Paulus van Focquenbroch de dans om zijn boedel.
23

  

 

 

Tekstbijlage 

 

Hier volgt nu de transcriptie van de boedelinventaris uit 1649, met annotaties. 

 

Verantwoording 

1. Het origineel berust in handschrift in het Archief van de commissarissen van de desolate 

boedelskamer (SAA 5072-574). 

2. Aan de opgesomde items uit de inventaris is een kort streepje toegevoegd. 

3. Hoofdlettergebruik: alle eigennamen zijn met een hoofdletter geschreven, in de overige 

gevallen is het hoofdlettergebruik van het origineel overgenomen. 

4. Gebruik van j/i en ij/y volgens het origineel. 

5. Afkortingen zijn opgelost en in cursief weergegeven. 

6. De annotaties staan in voetnoten.  

7. De foliëring is toegevoegd en tussen vierkante haken geplaatst.  

 

 

Jnventaris vande meubelen ende huijsraet bevonden 

inden boedel van Paulus van Fockenburgh 
 

[fol. 25r] 

 

Jnde binnen haert24 

 een lantschappie met geberchte met 3 parsonasien daerin 

 2 Conterfeysels25 van Poulus van Fockenbergh en sijn huysvrouw 

 2 dito op syn Rus gedaen26 

                                                 
20

 Archieven van de Schout en Schepenen (SAA 5061-2168 fol. 134v). 
21

 Notarieel Archief (SAA 5075-1032 fol. 653-663).  
22

 Archief van de commissarissen van de desolate boedelskamer (SAA 5072-7 fol. 75-76 en 80-81). 
23

 Archief van de commissarissen van de desolate boedelskamer (SAA 5072-7 fol. 75-76 en 80-81). 
24

 binnen haert: binnenkamer, een kamer niet aan de straat gelegen noch aan de tuin 
25

 Conterfeysels: portretten 
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 1 cleen Conterfeysel van dito Fockenberch in een achtcante lyst 

 een lantschap met personasien mitsgaders van Vee met een swarte ende 

 vergulde lyst 

 een schildereye vande Vaeder van dito Fockenburch 

 een kindere conterfeysel 

 een dito op syn harderins gedaen27
 

 een Taeferel van Christus ende Maria 

 een Bancquet schildereytje28 

 

[fol. 25 v] 

 

 een schildereytgens van Boertgens aen een taeffel sittende 

 een Blomflessie in een swart lyssien 

 een spiegel met een swarte gesnedene lijst 

 14 Porceleyne commetgens ende coppiens 

 2 dito Clap Musgiens29 

 een eecke treck taeffel30 met een turcx taeffel Cleet 

 6 tapyte kussens met eenhoorens31 

 een groote Leningh stoel met een genayt oft gesteecken sitsel 

 3 vrouwe ende 3 mans spaense stoelen32 

 een Tapyt opt beth 

 2 weerschyne Armosynnen33 gordynnen 

 valletge34 ende schoorsteen cleetje 

 een Beste Beth met een hooft peuluwe 

 2 geele syde gordyntgens voor de glasen 

 noch 4 porceleyne coppiens 

 eenige Roemers ende glasen 

 een eecke banck 

 een eecke cleen cassie met eenigh kinder goet met een doeck met daer op een 4cant mantge 

 

[fol. 26 r] 

 

inde cas boven de betstede 

 2 wiegen, eenige stooven ende eenige ander cleen houtwerck  

 

                                                                                                                                                             
26

 op syn Rus gedaen: waarschijnlijk in de betekenis van: op z‟n Russisch uitgebeeld, met pelsjas/-mantel en 

bontmuts tegen de achtergrond van een winters landschap. Een precieze uitleg van „op syn Rus‟ is echter nergens 

aangetroffen 
27

 op syn harderins gedaen: zeer waarschijnlijk in de betekenis van: als een herderinnetje afgebeeld. Genreachtige 

afbeeldingen van vrouwen als een herderin waren in die tijd heel gebruikelijk, vooral bij Utrechtse schilders als 

Honthorst (met dank aan mevrouw em. prof. dr. C.W. Fock). 
28

 Bancquet schildereytje: pronkstilleven met uitgestalde etenswaren 
29

 Clap Musgiens: klapmutsjes, ondiepe porseleinen kommen 
30

 eecke treck taeffel: eikenhouten uittrektafel 
31

 eenhoorens: op een paard lijkend mythologisch dier met een hoorn op zijn voorhoofd 
32

 spaense stoelen: stoelen met een vaste, vaak leren bekleding en een rechthoekige zitting 
33

 weerschyne Armosynnen gordynnen: gordijnen van tafzijde, met verschillende kleurschakeringen naar gelang het 

licht anders valt 
34

 valletge: valletje of falbala: een strook stof om bijvoorbeeld de rand van de schoorsteen mee af te zetten, te 

versieren 



 

Fumus 9 (2011)  23 

Inde Gangh 

 een cleen lantschappie met een swarte ende vergulde lyst 

 2 kerck stoelen, met 2 neus doecken daerop 

 4 halve lampet schotels 

 7 fruijtschaeltjens 

 5 porceleyne Pimpeltgens35 

 1 houte back ende scharfbortje36   

 een lange Pieck 

 een groote glase lantaren 

  

Int Portael 

 10 porceleyne boterschotels derde soort 

 2 cleene dito tuijt Cannetgens 

 5 dito Coppiens 

 eenige potten ende pannen 

in margine:  

 een lantschappie met een houte ende vergulde lyst 

 een dito van eenige vissen 

 6 stooven 

 2 witte tonnekens  

 

Op de Plaes 

 een ysere vuer Plaet 

 

Jnt Zaeltge achter de Plaes 

 een schilderey vande huijsvrouw van Fockenburch Jonck synde gedaen37 

 een schilderey van een blom Crans daerin een hoorn met fruijtagie 

 1 schildereytge van eenige bloemkens in een *.oome.*38   

 1 blom flessie van 3 Tulpen 

 een schildereytge synde een Vanitas39 

 2 lantschappies met een swarte ende vergulde lyst 

 een dito met een swarte lyst 

 

[fol. 26 v] 

 

 2 cleene lantschappiens met swarte lijssiens 

 2 porceleyne coppiens 

 3 dito cleender 

 1 schilderey daerin 2 vrouws personen ende 2 kinderen 

 1 eecke treck taeffel 

 1 turcx taeffel cleet 

 1 spiegel met een vergulde lyst 

                                                 
35

 Pimpeltgen: klein porseleinen drinkvat 
36

 scharfbortje: hakbordje 
37

 Jonck synde gedaen: gemaakt toen zij nog jong was 
38

 * oome.*: transcriptie deels onzeker, mogelijk is een soort vaas bedoeld 
39

 Vanitas: voorstelling in de beeldende kunst waarop voorwerpen weergegeven zijn die aan dood of 

vergankelijkheid herinneren 
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 1 matte stoel 

 3 groene gesteecke kussens 

 1 groen gordyntge voorde glasen 

 1 genayt schoorsteen cleetge 

 

Jnde Coocken 

 6 witte fruytschaelen 

 1 eecke parssie40 

 1 eecke achtcant taeffeltge met een groen cleetge 

 4 servetten 

 1 taeffellaecken 

 1eecke dwalier41 met een hantdoeck 

 4 matte stoelen 

 3 trype stoel cussens 

 2 emmers met copere hoepen42 

 3 groote tanne43 schotels 

 3 dito wat cleender 

 2 dito noch cleender 

 3 dito water Potten 

 

[fol. 27 r]  

 

 6 tinne lepels  

 1 dito Candelaer 

 3 copere blaeckers44 

 1 dito candelaer 

 6 aerde kannen 

 eenigh blick werck 

 1 ysere pottge 

 1 copere aecker 

 eenigh aertwerck 

 2 ysere speten 

 3 groote gedruckte boecken 

 1 eecke kaers laede45 ende soutvat 

 1 Beth 

 1 peuluwe 

 1 hooft Cussen 

 2 slaeplaeckens 

 2 deeckens  

 2 teene mantgens 

 2 coleurde gordynnen, valletge ende schoorsteen cleetge 

                                                 
40

 parssie: pers 
41

 dwalier: rek voor doeken en dweilen 
42

 hoepen: banden 
43

 tanne: onbekend adjectief; waarschijnlijk betreft het hier een verbastering of schrijffout van: tinne 
44

 blaeckers: lage, schotelvormige kandelaars met oortje en kaarshouder 
45

 kaers laede: kaarsenlade waarin men kaarsen in voorraad hield, voorheen een onmisbaar meubel in keuken of 

woonvertrek 
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Op de achter Camertge 

 een vrouwe Conterfeysel 

 1 eecke slaepbanck daerin een out beddetje ende peuluwe 

 2 deeckens, ende 2 slaeplaeckens 

 noch een Beth 

 2 deeckens 

 2 slaeplaeckens 

 2 blaeuwe gordynnen ende valletge 

 1 slecht46 schildereytje 

 

[fol. 27 v] 

 

Op de boven achter Camer 

 2 conterfeysels van Poulus van Fockenburch vaeder ende moeder
47

 

 1 Beth 

 een peuluwe 

 2 hooff cussens 

 2 deeckens 

 2 slaeplaeckens 

 

Op de Solder 

 1 vuren taeffel 

 eenige cleer stocken48 

 

Op de Vlieringh 

 1 baecker mant49 

 1 cleer mant 

 2 kindere stoelen 

 eenige houte rommelgen 

 

Jnt Comtoir 

 40 gedruckte boecken 

 1 ysere ringh Craegh50 

 1 spaense stoel ende stoel cussen 

 een schildereytje op een coper plaettge gedaen 

 

Jnt Voor Huys 

 Een groot lantschap met een swarte lyst 

 een groote schildereye van Abbiatar51 met meer andere parsonasien 

                                                 
46

 slecht: eenvoudig 
47

 Dat zijn kennelijk de portretten van de grootouders van W.G.v. F. 
48

 cleer stocken: stokken of latten, waarover kleren te drogen werden gehangen 
49

 baecker mant: ook wel bakermat geheten: langwerpige lage mand, die tot zitplaats diende voor de baker wanneer 

deze het op haar schoot liggende kind verzorgde 
50

 ysere ringh Craegh: stuk van de wapenrusting; een ijzeren kraag die boven het kuras om de hals werd gedragen 
51

 Abbiatar: Abjatar  was de hogepriester van het heiligdom te Nob. Hij was de enige van zijn familie die ontsnapte 

aan de moordpartij, door koning Saul aangericht.. Hij vergezelde koning David als priester tijdens diens 

omzwervingen. Zo won hij diens vertrouwen, zodat deze hem tot hogepriester maakte. Later koos Abjatar, tegen 
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[fol. 28 r] 

 

 een wapen schildereye 

 een lantschappie met parsonasien met een swart ende vergulde lijst 

 een karitas52 met een swart lyssie 

 een cleen lanschappie met een swarte lyst 

 een groote schildereije presenteerende de slach in Duins53  

 een lackwercx Coffertje met doeck met cort daerop een eecke sarvet pars met de voet 

 4 spaense stoelen 

 4 slechte gedrayde stoelen 

 3 groene genaijde kussens 

 2 trijpe kussens54 

 1 slecht doornicx taeffel cleet 

 1 eecke taeffel 

 1 clene spiegel met een swarte lyst 

 1 groote porceleyne pot 

 2 dito cleene Melck Commen 

 2 dito Coppen 

 2 dito groote tuijt flessen 

 1 vure sit soldertge55  

 1 vrouwe beugel stoel 

 1 cleer mant 

 

[fol. 28v] 

 

 een eecke Cas daerin bevonden als volght 

 60 servetten van Diversche Wercken 

 5 taeffellaeckens 

 18 slaeplaeckens 

 6 vrouwen hemden 

 5 mans dito 

 2 deegens 

 2 rottingen56 

 

Jnde kelder 

 2 copere Potten 

 1 braet pan 

 1 hangh yser 

 eenige houte rommelgens 

                                                                                                                                                             
Salomo, de zijde van Davids zoon Adonia en viel hij in ongenade bij David. Hij werd door Salomo uit zijn functie 

ontzet en naar Anatot verbannen (Wikipedia) 
52

 karitas: naastenliefde of liefdadigheid, vaak uitgebeeld als een zogende vrouw 

53
 slach in Duins: de zeeslag bij Duins in het Kanaal vond plaats op 31 oktober 1639. Maarten Harpertszoon Tromp 

en Witte de With behaalden een beslissende overwinning op een Spaanse oorlogsvloot van 55 schepen, de Tweede 

Spaanse Armada, onder leiding van admiraal Antonio de Oquendo (Wikipedia) 
54

 trijpe kussens: fluwelen kussens 
55

 sit soldertge: houten verhevenheid, plankier om op te zitten 
56

 rottingen: wandelstokken al of niet van bamboe/rotan 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/31_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1639
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Harpertszoon_Tromp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_Armada
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfde_Armada
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_de_Oquendo&action=edit&redlink=1
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 potten en pannen 

 

 

Aldus geinventariseert ende beschreven den 20 Augustus 1649. 

 

Op huijden den 20 augustus 1649 heeft Willem Sweers57 hem by desen gestelt borgh ende 

Cautionaris voorde meublen ende ende huijsraet bevonden inden boedel van Poulus van 

Fockenburch - in vooren staende Inventaris gespecificeert ende begrepen - belovende alle tgeene 

vande selve meublen, bevonden soude mogen 

 

[fol. 29 r] 

 

werden vermist off verandert te wesen, selffs te voldoen offte restitueren, ondert verband van 

sijn persoon ende goederen die submitteren ende allen rechteren ende rechten, Actum in 

Amsterdam ten daege ende Jaere als boven, 

 

Willem Sweers 

Frans Bruijningh58 

1649

                                                 
57

 Willem Sweers: waarschijnlijk Catharina‟s jongere broer Willem (1617); vader Willem Sweers (begraven 1659) is 

echter niet uitgesloten. 
58

 Frans Bruijningh: notaris te Amsterdam van 1636-1675 (Inventaris van de notariele archieven van Amsterdam. 

Dl. 2, p. 4).  
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De noodgreep van een uitgever:  

de heer P.H. in Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys 

Karel Bostoen 

 

Terwijl Focquenbroch in West-Afrika was, werd er in zijn geboortestad Amsterdam stevig 

gepolemiseerd over het repertoire van de Schouwburg door een groepje nieuwlichters en de 

zittende machthebbers. In het jaar 1670, het vermoedelijke sterfjaar van Focquenbroch, was het 

conflict op zijn felst. Die strijd zou meester Fock zeker geïnteresseerd hebben, want hij had zelf 

ooit voor de Schouwburg geschreven. Van hem was immers De verwarde jalousy, een 

bewerking van een stuk van Molière, al in 1663 opgevoerd en zijn tekst was achteraf - zoals 

meestal - bij de vaste schouwburgdrukker Jacob Lescailje van de pers gekomen.
1
  

 Bij zijn vertrek op 17 juli 1668 in dienst van de West-Indische Compagnie naar het fort 

Elmina aan de Goudkust had Focquenbroch een tweede blijspel in handschrift achtergelaten bij 

zijn vertrouwde uitgever Johannes van den Bergh (1636-na 1680). Dat stuk, getiteld Min in ’t 

Lazarus-huys (Liefde in het gekkenhuis), was opnieuw een bewerking, maar nu van een andere 

grootmeester, namelijk van Lope Félix de Vega Carpio. De titel van Lope‟s stuk luidde: Los 

locos de Valencia (De gekken van Valencia).  

 Uitgever Van den Bergh heeft al vóór 10 december 1669 het handschrift van 

Focquenbrochs blijspel aan vermoedelijk David Lingelbach in handen gegeven. Deze was een 

actief lid van het groepje nieuwlichters dat het zittende bestuur van de Schouwburg heftig 

bestreed. We kennen die nieuwlichters nu als het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum 

(NVA). Het extract uit de notulen van dit kunstgenootschap - namelijk van hun vergadering, 

gehouden op dinsdag 10 december 1669 - laat zien dat Focquenbrochs blijspel is „voorgesteld‟ 

ter bewerking en dat die taak werd toevertrouwd aan twee leden, te weten de arts Joannes 

Bouwmeester (1630-1680) en de chirurgijn David Lingelbach (1641-in of na 1699). Beide heren 

zouden het stuk lezen om er bij de volgende vergadering van 17 december verslag over uit te 

brengen.
2
 Dit beloofde verslag lijkt evenwel achterwege te zijn gebleven, want in de extracten uit 

de notulen is voorts nooit meer sprake van de Min in’t Lazarushuys.  Focquenbrochs blijspel 

zou pas in 1674 verschijnen. Dus niet na een opvoering of met het oog op een opvoering, want 

na 8 juni 1672 (het Rampjaar) ging de Schouwburg dicht vanwege de politieke onrust en pas op 

25 november 1677 werd hij heropend.
3
  

 

 

Het pamflet Poëtae heautontumorumenoi 

 

Maar het is niet Focquenbrochs toneelwerk dat hier centraal staat, maar de dedicatie aan P.H. uit 

Min in ’t Lazarus-huys. Als opstapje maak ik gebruik van een satirisch pamflet dat tot nu toe 

                                                 

 Met hartelijke dank aan Elly Groenenboom en Ton Harmsen voor hun aan- en opmerkingen bij een eerdere versie 

van dit artikel. 

1 Dit blijspel was geen vertaling van Sganarelle ou le cocu imaginaire van Molière (zoals wel eens ten onrechte 

wordt gedacht), maar een bewerking ervan. Zie Frans Wetzels, „Liefde maakt jaloers. Hoe vrij vertaalde 

Focquenbroch de Sganarelle van Molière?‟. In: Fumus 4 (2005), p. 11-17. 

2 B.P.M. Dongelmans, Nil volentibus arduum. Documenten en bronnen. Een uitgave van Balthazar Huydecopers 

aantekeningen uit de originele notulen van het genootschap; voorzien van een inleiding, commentaar en een lijst 

van N.V.A. drukken. Utrecht: H&S, 1982, p. 31-32 nr. 3; 307 nr. 842. In een bijlage vermeldt Huydecoper 

abusievelijk als datering: „1670. 10 December. Dinsdag‟. Dit moet zijn „1669‟ (Ibidem, p. 307). Over de relatie van 

Johannes van den Bergh met het kunstgenootschap NVA, zie: Karel Bostoen, „Over de editeur van Focquenbrochs 

Min in ‟t Lazarus-huys (1674)‟. In: Fumus 6 (2008), p. 6-11. 

3 J.A. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772. Uitgegeven met aanvulling tot 1872 

door J.F.M. Sterck. Amsterdam: S.L. van Looy, 1920, p. 136-137. 
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onvoldoende aandacht kreeg in onze literatuurgeschiedenissen. Onder meer met behulp van dit 

pamflet zal ik proberen de zogenaamde beschermheer van Focquenbroch te achterhalen, aan wie 

Min in ’t Lazarus-huys werd opgedragen. Het pamflet in kwestie is een bijzonder document. De 

literatuurhistoricus Jan te Winkel laat zich voor zijn doen geweldig waarderend uit over dit 

onbekende geschrift, wanneer hij het karakteriseert als „een uitvoerig, niet slecht geschreven, 

pamflet‟.
4
  

 In het pamflet Poëtae heautontumorumenoi worden twee groeperingen tegenover elkaar 

geplaatst. Aan de ene kant staan de toenmalige mandarijnen van het Amsterdamse toneel, die het 

traditionele repertoire van de Schouwburg bepaalden. Ze worden aangeduid met het woord 

E.B.I.S.K.A., dat waarschijnlijk uit de beginletters van hun respectievelijke namen is 

samengesteld. Tegenover hen staan de nieuwlichters van het in 1669 opgerichte 

kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. De volledige titel van het pamflet luidt: Poëtae 

heautontumorumenoi, of, penne-krygh, tusschen de reformateurs der poëzy, en E.B.I.S.K.A.
5
 De 

tweetalige combinatie Poëtae heautontumorumenoi betekent letterlijk: „zichzelf pijnigende 

dichters‟ of: literatoren-zelfkwellers.
6
 Het Griekse bestanddeel is ontleend aan het bekende 

blijspel Heautontimoroumenos van de Romeinse toneeldichter Terentius. Daarin is de 

zelfkweller een bejaarde somberman, namelijk de boer Menedemus die zichzelf pijnigt uit 

schuldbesef over het wegsturen van zijn zoon. 

 In zijn pamflet uit eind 1670 speelt de anonieme satiricus de rol van een onafhankelijke 

beoordelaar, die beide partijen ervan langs geeft. Hij (of zij) is buitengewoon goed op de hoogte 

van de hele gang van zaken rond hun machtsstrijd. Hij lijkt de sterke en zwakke kanten van de 

figuren die hij beschrijft, uit de eerste hand te kennen. Mogelijk heeft hij direct met hen te maken 

gehad, omdat hij zelf toneel heeft geschreven dat in de Schouwburg is opgevoerd. Volgens hem 

hebben beide strijdende partijen alle ontstane ellende met hun geesteskinderen aan zichzelf te 

wijten. Zijn satirisch talent is onmiskenbaar. Hij moet ook een enigszins ervaren auteur zijn 

geweest, want hij schrijft uitstekend. Kennelijk was hij niet bang om ontdekt te worden en zelf 

klappen te krijgen. Misschien maakte zijn maatschappelijke, familiale of zelfs literaire status 

hem vrij onaantastbaar? Kortom, mogelijk kan in de toekomst de goedingelichte auteur van dit 

pamflet worden thuisgebracht?.
7
 

 

 

De dedicatie van Min in ’t Lazarus-huys 

 

Het gaat mij hier evenwel niet om het pamflet Poëtae heautontumorumenoi, maar om de 

dedicatie van Min in ’t Lazarus-huys. Ik heb eerder uitvoerig betoogd dat die dedicatie niet door 

Focquenbroch zelf kan zijn geschreven, maar door diens uitgever Johannes van den Bergh op 

papier moet zijn gezet.
8
 De argumentatie daarvoor is tot nu toe door niemand ontkracht. Het is, 

volgens mij, ook Van den Bergh die zijn zogenaamde mecenas of beschermheer heeft verzonnen. 

De hele dedicatie en de manier waarop ze tot stand is gekomen, is problematisch. Ze lijkt 

elementen te bevatten die werkelijk van Focquenbroch afkomstig zijn en die de ondertekening 

met „Aen de goutkust in Guinee. W.G.v.F‟ min of meer rechtvaardigen. Anderzijds bevat ze 

elementen die aantoonbaar niet van Focquenbrochs hand kunnen zijn. De tekst, zoals die door 

                                                 
4 Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Dl. 4 (1924), p. 429. 

5 Poëtae heautontumorumenoi, of, penne-krygh, tusschen de reformateurs der poëzy, en E.B.I.S.K.A. [Amsterdam]: 

voor Willem de Lange, 1670. Exemplaar UB Leiden: 1098 F 3. 

6 Ze bestaat uit een Latijns substantief en een Griekse adjectivisch gebruikte werkwoordsvorm van het werkwoord 

τιμωρέω (timōreō), voorafgegaan door het Griekse wederkerend voornaamwoord „heauton‟ dat „ zichzelf‟ betekent. 

De pamflettist spelt heautontumorumenoi telkens met een „u‟, terwijl de klassieke spelling (Terentius) 

„heautontimorumenos luidt, dus met „i‟. 

7 Het is aan Anton Bossers en Marja Geesink te danken dat ik in 2008 voor het eerst dit pamflet onder ogen kreeg. 

8 Bostoen, „Over de editeur‟, 2008, p. 14-15. 
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Jacob Vinckel in 1674 is gepubliceerd, bestaat dus uit heterogene elementen. Over hoe deze 

eindversie tot stand is gekomen, kunnen we alleen maar speculeren. Maar dit laatste is op zich 

niet verkeerd. Zo wordt menigeen zich beter bewust van een probleem.  

 Jan Helwig stelde vast dat het katern (fol. *1r-4v) van het voorwerk in de allereerste druk 

is gesigneerd met een asterisk.
9
 Dit duidt erop dat de uitgever alvast de hoofdtekst liet zetten en 

drukken, terwijl hij wachtte op de rest van de kopij. Die rest, namelijk het voorwerk, bestaat uit 

de dedicatie „Aen de heer P.H.‟, de „Inhoud‟, een bericht „Aen den Leser of Aenschouwer‟ en de 

lijst van „Speelende Persoonen‟. In de herziene editie die Focquenbrochs intimi rond 1678 op 

basis van de auteurskopij bij Abraham de Wees te Alkmaar publiceerden, blijken alleen 

verbeteringen te zijn aangebracht in de onderdelen „Inhoud‟ en „Aen den Leser of 

Aenschouwer‟. Aan de dedicatie raakten deze bezorgers van de heruitgave niet, hoewel met 

name Johannes Ulaeus dit onderdeel beschouwde als een stuk dat beslist niet van Focquenbrochs 

hand is.
10

 De meest logische gang van zaken lijkt me dat drukker Jacob Vinckel in 1674 zat te 

wachten op de dedicatie die hij van Van den Bergh moest krijgen. Van den Bergh koesterde in 

1669 de hoop dat een lid van NVA hem zou helpen met de uitgave van Focquenbrochs blijspel en 

schreef alvast de dedicatie. Eind 1670 of begin 1671 maakte hij een eerste ontwerp, toen hij nog 

onder de verse indruk was van de lectuur van het pamflet Poëtae heautontumorumenoi. Aan de 

titel van dit pamflet ontleende hij, zoals ik eerder heb voorgesteld,
11

 de initialen P.H. van 

Focquenbrochs zogenaamde beschermer, die tot nu toe onbekend is gebleven. Maar in 1674 was 

de situatie inmiddels kennelijk zo gewijzigd dat Van den Bergh zijn oude tekst moest aanpassen. 

Een ongewijzigde publicatie moet om de een of andere reden niet opportuun zijn geweest. Het 

resultaat was dat Van den Bergh met de dedicatie in zijn maag zat en dat Vinckel op de dedicatie 

moest wachten. 

 

 

Uitgever Van den Bergh en Nil Volentibus Arduum 

 

Wat zijn positie ten aanzien van beide polemiserende groeperingen betreft, moet uitgever 

Johannes van den Bergh in 1670 door iedereen zijn beschouwd als iemand die de kant van Nil 

Volentibus Arduum had gekozen. Hier is al vermeld dat hij vermoedelijk degene is geweest, die 

vóór 10 december 1669 Focquenbrochs handschrift van Min in ’t Lazarus-huys ter hand had 

gesteld aan een lid van het kunstgenootschap NVA, vermoedelijk Lingelbach, waarop deze, 

samen met Bouwmeester, er zich over zou buigen, mogelijk met het oog op een uitgave. 

Vervolgens, in het voorjaar van 1670, had hij de Plautusbewerking van NVA, getiteld De Gelyke 

Tweelingen, mogen uitgeven. De dedicatie van De Gelyke Tweelingen aan de Amsterdamse 

stadssecretaris mr. Pieter Blaeu was geschreven door NVA-lid Joannes Antonides van der Goes 

(1647-1684). Ze is gedateerd: 3 februari 1670.
12

 Op dat moment had Van den Bergh dus de 

uitgave van twee toneelwerken tegelijk onder handen, want hij was toen ook in de weer met de 

                                                 
9 Jan Helwig, „Een analytische bibliografie van het werk van Willem Godschalck van Focquenbroch‟ s.v. BF13. 

Zie: http://focquenbroch.apud.net/biblifok.php. Met dank aan Marja Geesink die mij op dit aspect attendeerde. 

10 „maer heele stucken in geraeckt sijn, dewelcke den Autheur voor sijn werck in 't minste niet en erkent: gelijck 

onder andere die Japansche Droom: de Brief van Toeëygeningh: aen P.H. voor aen 't Hooft van De Min in 't 

Lazarus-Huys, en noch meer andere Sottises, dewelcke wy tegenwoordigh niet nodigh achten om op te noemen‟ 

schrijft Ulaeus in de „Waerschouwingh aen de lesers‟ van de Afrikaense Thalia (1678), [p. π3r]. Zie: 

http://www.dbnl.org/tekst/focq001afri01_01/focq001afri01_01_0010.php 

11 Bostoen, „Over de editeur‟, 2008, p. 15. 

12 Een uitstekende moderne teksteditie van De gelyke tweelingen is te vinden in: De tweeling van Plautus: twee 

zeventiende-eeuwse Plautus-bewerkingen. Uitgegeven door B.F.W. Beenen en A.J.E. Harmsen; met een inleiding. 

van A.J.E. Harmsen; en met taalkundige medewerking van B.C. Damsteegt. Utrecht: HES, 1985, p. 237-364. Reeks 

Publicaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde; nr. 14. 

http://focquenbroch.apud.net/biblifok.php
http://www.dbnl.org/tekst/focq001afri01_01/focq001afri01_01_0010.php
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uitgave van Dirck Buysero‟s Astrate. Buysero‟s stuk was op 6, 13, 20 en 23 januari 1670
13

 

opgevoerd in de Schouwburg en het was de gewoonte dat zo‟n stuk vrij spoedig (dit wil zeggen: 

meteen na de première) in druk verscheen.  

 Ofschoon de auteur Buysero niet tot het kunstgenootschap NVA behoorde en zijn stuk - 

voorafgaand aan opvoering - niet onder de knoet van de kritiek door de leden van dit 

genootschap was doorgegaan, werden er in Antonides‟ dedicatie van het Plautusstuk toch 

lovende woorden aan gewijd.
14

 Van der Goes wijst namelijk op „de netvertaalde Astrate‟ die 

terecht door stadssecretaris Pieter Blaeu is geprezen. Voorts meent hij dat het stuk waardering 

heeft gevonden bij nog andere „lieden van verheven oordeel‟ en vele anderen. Dat, terwijl 

tegenstanders van Buysero‟s stuk het juist hebben belasterd en zelfs hebben gepoogd om het „in 

het felste van deze guure wintertijdt, door qualijk uitvoeren […] in den gront te helpen‟.
15

 

Kleingeestige tegenstanders hadden er dus voor gezorgd, maken we hieruit op, dat Buysero‟s 

stuk op een krukkige manier was opgevoerd opdat het zou floppen. Het hoeft geen betoog dat 

dergelijk schandelijk gedrag in Antonides‟ ogen op rekening kwam van ook door hemzelf gehate 

tegenstanders, namelijk de heren regenten van de Schouwburg, met hun woordvoerders onder de 

schuilnaam E.B.I.S.K.A.
16

 

 Op grond van de woorden van Van der Goes zal Van den Bergh van zijn kant gemeend 

hebben dat Buysero‟s Astrate, dat hij aan het uitgeven was, het keurmerk van NVA had 

verworven. Maar in de spanning die het uitgeven van twee stukken tegelijk met zich meebracht, 

maakte onze uitgever een foutje. Het NVA-vignet dat de titelpagina van De Gelyke Tweelingen 

sierde, gebruikte hij ook op de titelpagina van de Astrate, terwijl de auteur van Astrate niet tot 

NVA behoorde. Ik heb betoogd dat Van den Bergh toen te lijden heeft gehad van enige wrevel bij 

sommige leden van NVA, voornamelijk bij Lodewijk Meijer. Toen aan het kunstgenootschap ook 

bleek dat Van den Bergh in 1669-1670 allerlei religieussektarische (labadistische) pamfletten 

drukte, had hij daarmee zijn kans om huisuitgever van NVA te worden helemaal verspeeld. 

Voortaan gingen ze met hun uitgaven naar Adriaen van Gaasbeeck, Van den Berghs concurrent. 

 Indien de initialen in de dedicatie van Min in ’t Lazarus-huys inderdaad opgelost moeten 

worden als Poëta Heautontimorumenos, dan weten we nog lang niet wie er daarmee werd 

bedoeld. Van echte bescherming door een heer P.H. was zeker geen sprake. Zojuist is betoogd 

dat Van den Bergh in de loop van 1670 de klandizie van NVA was kwijtgeraakt. Nadat hij van 

deze groepering de goodwill had verspeeld, moest hij het voortaan doen met sektarisch 

drukwerk, totdat ook deze bron van inkomsten opdroogde. Van hem is geen enkele uitgave van 

na 1670 bekend, terwijl hij in 1680 nog in leven was.
17

 Het is onwaarschijnlijk dat hij een 

persoon van enige betekenis kon vinden aan wie hij met goed fatsoen Focquenbrochs blijspel 

kon opdragen. We doen er dus goed aan om het „de heer P.H.‟ uit de aanhef als ironisch - of zelfs 

sarcastisch - te duiden. Immers, wie een blijspel met als thema liefde in het gekkenhuis opdraagt 

aan een beschermheer van wie de initialen in 1670-„71 kunnen worden geduid als „dichter-

zelfkweller‟, kan moeilijk anders dan sarcastische neigingen vertonen. Slechts in satirische zin 

strekt zo‟n beschermer tot aanbeveling.  Daarom is het interessant nader in te gaan op een 

passage waarin uitgever Van den Bergh kort uiteenzet waarom hij de uitgave van Focquenbrochs 

Min in ’t Lazarus-huys aan P.H. opdraagt. Hij schrijft:  

 

                                                 
13 De tweeling van Plautus, 1985, p. 244 noot 187. 

14 Ik ben dit niet systematisch nagegaan, maar mogelijk is deze lof van NVA voor een niet door haar eigen leden in 

1670 geproduceerd stuk een unicum. 

15 De tweeling van Plautus, 1985, p. 244. 

16 De waarderende uitlatingen van Antonides staan merkwaardigerwijs in schril contrast tot de negatieve kritiek van 

de kant van NVA, volgens de pamflettist in Poëtae heautontumorumenoi, omdat Astrate volgens hen niet „op sijn 

Romeyns gespeelt wiert‟ (Bostoen, „De editeur‟, 2008, p. 12).  

17 Bostoen, „De editeur‟, 2008, p. 9. 
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Ick hebbe goetgedacht (gelijck Erasmus sijn Lof der sotheyt opgedragen heeft aen de 

scherpsinnighste verstanden des werelts) geen beter beschermheer van mijne Min in ’t 

lazarus-huys te sullen vinden als de wijt-vermaerde naem van U.E. door uwe voorsaten 

soo in artsenyen, als door u in vergaerplaetsen en saletten der jofferen verheven.
18

 

 

P.H. verkeert dus in een soortgelijke positie als Erasmus‟ allerscherpzinnigste vriend, de Britse 

kanselier Thomas More, aan wie de Lof der Zotheid is opgedragen. P.H. is wereldberoemd, 

dankzij zijn familie van medici en dankzij het feit dat hij de getapte man is in literaire 

damessalons.  

De vraag is nu wie in de ogen van toenmalige lezers de beste kandidaat moet zijn 

geweest voor de rol van „zichzelf pijnigende dichter‟, anders gezegd: wie was de man die het 

best aan Van den Berghs drieledige profiel beantwoordt? 

 

 

De heer P.H.: een scherpzinnig man 

 

Zowel de literatoren van 

E.B.I.S.K.A. als die van NVA 

zullen hebben onderkend dat de 

initialen P.H. de identiteit van een 

werkelijk bestaande persoon 

moesten verhullen. Waarschijnlijk 

zullen ze ook hebben beseft wie er 

daarmee werd bedoeld. Er zal toen 

mogelijk heel veel zijn gegist, en 

de naam van menige min of meer 

plausibele kandidaat zal in 

Amsterdam hebben gecirculeerd. 

Maar ik denk dat de voornaamste 

kandidaat voor deze twijfelachtige 

eer diegene is geweest die in 1670 

door NVA het stevigst werd 

aangepakt. Die eer was er voor de 

dichter Joan Blasius (1639-1672), 

die in september 1670 als 

mederegent was toegetreden tot het bestuur van de Schouwburg.
19

 Op 24 januari 1670 was zijn 

blijspel, getiteld Dubbel en Enkkel, in première gegaan. De vaste Schouwburgdrukker bracht het 

op de markt met een dedicatie van de auteur aan de Amsterdamse schepen Pieter Schaep. De 

dedicatie was gedateerd: 3 februari 1670 „ten daage van mijn Naam-heilig‟.
20

  Het blijspel zelf is 

een bewerking van Plautus‟ Menaechmi.  

                                                 
18 Willem Godschalk van Focquenbroch, Min in ’t Lazarus-huys , Blyspel. Amsterdam: Jacob Vinckel, 1674, fol. 

A2r. Exempl. UBL: 1096 G 10:1. 
19 Over Joan Blasius in de Nederlandse literatuurgeschiedenissen, zie Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der 

Nederlandsche letterkunde. Dl. 4 (1924), p. 427-435; Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw 

vaderland voor de muzen, geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam: Bakker, 2008, p. 

577-8; 691-701. Reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, dl. 3. 

20 Hiermee verwijst hij naar de heilige Blasius, wiens feest op 3 februari wordt gevierd. Zijn verwijzing in dit 

verband naar deze heilige is belachelijk, want de naam van een „Naam-heilig‟ of patroonheilige is in de R.K. kerk 

tevens iemands doopnaam. Uiteraard geldt die doopnaam alleen de voornaam van de dopeling, niet diens 

familienaam. De patroonheilige van Joan Blasius hoort de heilige Johannes te zijn, niet de heilige Blasius. De 

toevoeging „ten daage van mijn Naam-heilig‟ is dus onnozele dikdoenerij. Voor het citaat uit de dedicatie, zie: J. 

 
1. De heilige Blasius, kopergravure van Johan de Sadeler naar 
een tekening van Marten de Vos. Brun: UBL, PKP 120.750. 
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 In concurrentie met dit stuk bracht NVA een eigen bewerking van hetzelfde Plautusstuk 

uit onder de titel De Gelyke Tweelingen. De dedicatie was eveneens 3 februari 1670 gedateerd. 

Van der Goes schrijft hierin dat NVA ter ore was gekomen dat het blijspel van Blasius „zeer 

kreupel berijmt‟
21

 op de planken was gebracht bij gebrek aan een beter stuk. Dit gebrek aan 

kwaliteit was natuurlijk te wijten aan de literaire onkunde van het bestuur van de Schouwburg! 

NVA had eerst nog goede hoop, vervolgt Van der Goes, want de vertaler Blasius was toch een 

man die, gezien zijn beroep, iets behoorlijks moest kunnen schrijven,
22

 maar helaas. De 

verwijzing naar Blasius‟ beroep was een schot voor open doel, want de man vermeldde op de 

titelpagina van alles wat hij publiceerde, zichzelf als „rechtsgeleerde‟, wat - behalve 

„Wichtigmacherei‟ - geen zinnig doel diende.
23

 Volgens Van der Goes blies Blasius ook hoog 

van de toren met zijn uitspraak dat hij de rest van de wereld een lesje zou leren.
24

 De kwaliteit 

viel evenwel geducht tegen, en dus, schrijft Van der Goes, kunnen de heren regenten van de 

Schouwburg „het onze beter zijnde‟ nu met onze De Gelyke Tweelingen hun voordeel doen. 

 De ijdele blaaskaak 

Blasius kreeg er vooral van 

langs, nadat hij zich had 

gewaagd aan de bewerking van 

Oroondate en Statira (een 

„Bly-eindend Treurspel‟ naar 

het Franse origineel van Jean 

Magnon).
25

 Hierin schreef hij 

een dedicatie aan Dr. Gerard 

Bicker, heer van Swieten. 

Opnieuw verscheen er spoedig 

een concurrerende bewerking 

van hetzelfde stuk door NVA, 

met een dedicatie van David 

Lingelbach aan dezelfde 

beschermheer als die van 

Blasius‟ stuk. De NVA-

bewerking, getiteld Het 

huwelyk van Orondates én 

Statira, werd gevolgd door een 

uitvoerige kritiek, namelijk: 

Dichtkundig onderzoek én 

oordeel over het treurspel 

Orondates en Statira. Daarin 

wordt Blasius gepresenteerd als 

                                                                                                                                                             
Blasius, Dubbel en Enkkel. Jok- en Ernst-spel. Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670, fol. *5v. Exempl. UB L: 1090 G 

67: 5. 

21 Zie: De tweeling van Plautus, 1985, p. 240. 

22 Ibidem, p. 240- 241: “om dat wy vernamen, dat de Overzetter een Heer was, van wien men, ten aanzien van zijn 

beroep, niet verwachten moest, als ‟t geen leezens, en aanschouwens waardigh was‟. 

23 Zijn portret door A. van Halen (zoals in het NNBW vermeld) is kennelijk verloren gegaan. Althans, ik heb het 

niet teruggevonden. Wel bevat de titelpagina van Nederlandts versterf-recht, waer na de erf-goederen, sonder 

testament, in de 7 Vereenighde Provintien worden verdeelt (1671) een kopergravure met vermoedelijk zijn 

afbeelding. 

24 Ibidem, p. 242: „een man van Letteren, die het ons alle wel leeren zoude. En dit zeide men van die Heere zelf te 

koomen‟ 

25 J. Blasius, Het huwlyk van Oroondate en Statira, Bly-eindend treurspel. Door Mr. Joan Blasius, Rechts-Geleerde. 

---Mens omnis aberrat/ In vultus, quos fixit Amor. Claud. Vertoont op d‟ Amsterdamsche Schowburg [sic]. 

Amsterdam: Jacob Lescailje, 1670. Exempl. UBL: 1094 E 71:5. 

2. Mogelijke afbeelding van Joan Blasius, kopergravure op 
titelpagina van: Nederlandts versterf-recht, waer na de erf-
goederen, sonder testament, in de 7 Vereenighde Provintien 
worden verdeelt.  Samen gestelt door D.I.B. […].  Amsterdam: 
Marcus Doornick, 1671. Exempl. UBL: 3680 D7. 
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„een onnozele kreupel onder de sléchtste Spéllemaakertjes‟ (een naïeve brekebeen van het slag 

der ondeugdelijkste toneelschrijvertjes).
26

 Dit wordt vervolgens gedemonstreerd aan de hand van 

legio voorbeelden. Zo heeft Blasius geen idee van wat een toneelgenre is, weet hij niets af van 

decorum en vermengt hij hoge en lage stijl op ongepaste wijze. Als vertaler kent hij onvoldoende 

Frans en zijn Nederlands is erbarmelijk. Zijn versificatie deugt niet en hij debiteert aan de 

lopende band absurditeiten. Dit alles wordt op sarcastische toon naar voren gebracht. Met andere 

woorden: in de loop van 1670 verwordt Blasius van een gevierd man, een gewaardeerd literator 

en Schouwburgregent in de ogen van velen tot een advocaat van kwade literaire zaken. Volgens 

de huidige normen wordt deze Poeta Heautontimorumenos dus eerder door anderen gepijnigd 

dan door zichzelf. Het is de vraag of deze tegenwerping terecht is, en bijvoorbeeld ook in 1670 

zo zal zijn ervaren. Door zijn geesteskinderen de wijde wereld in te sturen, riep Blasius immers 

alle bestraffingen en beledigingen over zichzelf af.  

 Wanneer uitgever Van den Bergh schrijft dat hij voor de Min in ’t lazarus-huys geen 

betere beschermheer kon vinden dan P.H. en daarbij verwijst naar Erasmus, die zijn Lof der 

Zotheid „aen de scherpsinnighste verstanden des werelts‟ heeft opgedragen, is dat sarcasme. 

Immers, vergeleken met Erasmus‟ vriend Thomas More slaat Blasius natuurlijk een bespottelijk 

figuur. NVA mag hem dan als een ondeugdelijke vakbroeder hebben beschouwd, Blasius was wel 

een populair:„Buitengewoon groot‟, schrijft Te Winkel, „was de kring zijner letterlievende 

vrienden‟.
27

  

 

 

Een wijd en zijd bekende familie 

 

In elk geval blijkt uit het voorgaande dat Blasius in Amsterdam een zekere literaire status bezat. 

Ook aan maatschappelijke status zal het deze advocaat niet hebben ontbroken. Hij was een telg 

van de Vlaamse familie Blaes, afkomstig uit het dorp Oostvliet bij Cadzand in Staats-

Vlaanderen,
28

 dat rond 1802 door de zee werd verzwolgen. Over zijn „voorzaten‟ zijn we 

voorlopig nog slecht geïnformeerd,
29

 maar wel is bekend dat zijn vader Leonard († 1644) een 

belangrijk architect is geweest van koning Christiaan IV van Denemarken (1577-1648). Over 

Joans moeder Hillegonda Bartelings zijn niet veel bijzonderheden bekend. Medio oktober 1663 

was ze nog in leven.
30

 Een deel van de jeugd van haar drie kinderen, te weten: Gerard, Eleonora 

en Joan, speelde zich waarschijnlijk in Holstein af. Joan Blasius gaf namelijk zelf op dat hij 

afkomstig was uit Holstein toen hij zich op 8 maart 1655 aan de Leidse universiteit liet 

inschrijven,
31

 en misschien was hij daar dus ook geboren.. Hij promoveerde te Leiden in de 

                                                 
26 Dichtkunstig onderzoek en oordeel over het treurspel van Orondates en Statira. [Amsterdam, 1719], p. 29. 

Exempl. UBL: 1087 G 47:2. 

27 Jan te Winkel over Joan Blasius in NNBW dl. 2, kol. 177. 

28 Iets boven Cadzand ligt het inmiddels „verdronken‟ dorp Oostvliet. Zie de kaart, met links onderin een deel van 

westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Uit: J.A. Colom, De vyerige colom. Verthonende de 17 Nederlandsche Provintien. 

(1660). Bron: http://www.dbnl.org/atlas/plaats.php?id=oostv005. 

29 Men zou enige informatie verwachten op grond van zijn: „Antiqua Gentis nostrae Blasiae Insignia‟, maar dat 

levert niets concreets op. Zie: Geslacht-boom der goden en godinnen met hun vergode nakomelingen. Waar achter 

by-gevoegde mengel-dichten, van diergelĳke stof, de voornaamste juffers toegepast, door Mr. Joan. Blasius, Rechts-

Geleerde. Leyden: Salomon Wagenaer, bvk., Daniel Willemsz van der Boxe, dr., 1661, p. 144-145. Exempl. UBL: 

1225 H 37. 

30 Ibidem, dl. 2, kol. 176. Die gegevens zijn vooral ontleend aan de prozaopdracht aan zijn moeder van het 

onderdeel „Fidamants By-Rymen an en van Celestyne‟ in Joan Blasius, Fidamants kusjes, minne-wysen en by-rymen 

aan Celestyne. Amsterdam:Baltes Boekholt, 1663, p. 195-200. Exempl. UBL: 1193 H 23. 

31 UBL, Archief van Senaat en Faculteiten [= ASF], 10, p. 403: „[8 maart 1655] Johannes Leonardi Blasius, 

Holsatus, Ann. 17, Med. Studiosus, by syn Moeder‟. In zijn begintijd in Leiden woonde de zeventienjarige Blasius 

kennelijk bij zijn moeder in en studeerde er aanvankelijk medicijnen.  
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rechten op 28 mei 1660. Op de titelpagina van zijn dissertatie noemt hij zich „Leydensis‟,
32

 en 

ook in de dedicatie van Dubbel en Enkkel betitelt hij zichzelf als „Leyenaar‟. Het kan dus ook 

zijn dat hij te Leiden werd geboren, maar eveneens dat hij daar alleen maar woonachtig was. 

Vermoedelijk is hij in of na 1661 met zijn broer mee naar Amsterdam verhuisd.
33

 

 Zijn geleerde, dertien jaar oudere broer Gerard (ca. 1625-1692) noemt zich op de 

titelpagina van zijn Medicina universa „ab Oost-Vliet, Amstelodamensis‟
34

 (Amsterdammer, 

afkomstig uit Oostvliet). Gerard Blasius studeerde aanvankelijk in Kopenhagen, eer hij zich in 

1645 te Leiden liet inschrijven. Zijn uitgave van de Medicina practica (1649), geschreven door 

de Napelse hoogleraar Pulverinus (Giovanni Girolamo Polverino, 1577-1630), droeg hij op aan 

Joachim Ernst, hertog van Schleswig-Holstein-Plön (1595-1671). Uit zijn dedicatie valt op te 

maken dat de hertog zijn studie had bekostigd. Gerard Blasius was getrouwd met Kornelia van 

Ottingen. In 1656 tijdens zijn Leidse studententijd woonde broertje Joan nog bij hen in op het 

Steenschuur,
35

 maar in 1660 woonde hij - zoals hier eerder vermeld - zelfstandig in de 

Haarlemmerstraat. Maar in 1661 lunchte hij, naar eigen zeggen, nog geregeld bij hen, toen hij 

begonnen was met zijn rechtenpraktijk.
36

 Op de vraag van zijn bezorgde schoonzus wat hij zo 

allemaal uitvoerde, nu hij geen student meer was, beschreef hij een straf dagprogramma dat 

begon met om vijf uur opstaan, Bijbellectuur, zijn rechtenpraktijk, lezen van werken uit de 

klassieke oudheid, na de lunch musiceren, vervolgens lectuur van Grieks en Romeins 

toneelwerk, Duitse letterkunde (Opitz en Fleming), Franse (Corneille, Ronsard en Scarron), 

Italiaanse (Guarini), Nederlandse (Vondel, Hooft en Huygens), Deense (Bering en Laurenberg), 

Joodse geschiedenis en avondlijke ontspanning met vrienden (schaken). Enige 

zelfgenoegzaamheid kan men de man niet ontzeggen: hij belooft het kort te houden, maar schrijft 

een vlot gedicht van 102 versregels. Het begint aldus: 

 

 Gy vraagt my wat ik doe beminde Sus; 

 Nu ik vry ben van Brieven te beseg‟len, 

 Beschrijf ik, op uw eisch mijn Dag-werk dus, 

 En antwoord op uw vraag met weynig reeg‟len.
37

 

 

In zijn slotverzen streeft de dichter op ironische wijze naar nog meer volledigheid. Mogelijk 

heeft hij daaraan Te Winkels lof voor zijn „kiese woordkeus‟ te danken?
38

 

 

 Ik sal, wanneer ik ben getrouwt, 

 Mijn Nacht-werk ook voor U beschrijven, 

 Dit Dag-werk raakt my maar alleen: 

 Maar ‟t naakend Nacht-werk raakt ons tween.
39

 

 

                                                 
32 Disputatio juridica inauguralis ad legem Juliam de adulteriis [ ...] pro gradu doctoratus […] defendet Joannes 

Leonardi Blasius, Leydensis. A.D. Veneris, 28 Maji […]. Lugd. Bat.: apud Sal. Wagenaar, 1660. Exempl. UBL: 236 

A 14:60. Hetzelfde geldt voor de aantekening over zijn promotie: „Joanni Leonardi Blasio, Leydensi, habita 

disputatione publica ad legem Juliam de Adulteriijs, supremum in V.J. [= de beide rechten] gradum contuli‟ (UBL, 

ASF 348, p. 22). 

33 Op 26 februari 1660 woonde hij nog te Leiden in de Haarlemmerstraat: „Joannes Leonardi Blasius, Leidensis, 

ann. 20, Juris studiosus by Hans Arendt vander Heyden op de Harlemstraet‟(UBL, ASF 10, p. 570). Een gedicht 

voor zijn schoonzus is gedagtekend Leiden, 15 januari 1661 (Blasius, Geslacht-boom der goden, 1661, p. 153).  

34 Gerardi Blasii, ab Oost-vliet, Medicina universa  hygieines et therapeutices fundamenta methodo nova 

brevissim  exhibens. Amstelodami: apud Petrum vanden Berge, 1665. Exempl. UBL: 514 E 11. 

35 Gedateerd 27 februari 1656 (UBL, ASF, 32, [fol. 5v]). 

36 Zie de gedichten die Joan Blasius voor haar schreef in: Geslacht-boom, 1661, p. 2, 149-153.  

37 Blasius, Geslacht-boom, 1661, p. 149. 

38 NNBW dl. 2, kol. 177. 

39 Blasius, Geslacht-boom, 1661, p. 153. 
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In het jaar dat Joan promoveerde (1660), werd zijn geleerde broer stadsdokter van Amsterdam en 

buitengewoon hoogleraar aan het Atheneum Illustre aldaar. In 1666 werd hij ook nog gewoon 

hoogleraar en stadsbibliothecaris.
40

  

 Focquenbroch, die in 1668 te 

Amsterdam armendokter werd in dienst 

van de diaconie, zal hem zeker hebben 

gekend, maar het is de vraag of hij veel 

met hem op zal hebben gehad. Gerard 

wordt namelijk in de moderne 

vakliteratuur weliswaar geprezen als 

anatoom, maar toen de sinds april 1660 bij 

hem inwonende geniale Deense student 

Nicolaus Steno (Niels Stensen) de 

uitvoergang van de oorspeekselklier 

(ductus parotideus Stenonianus) ontdekte 

aan een kalfskop,
41

 kwam Blasius‟ 

reputatie in het gedrang. En toen de 

jaloerse Blasius in zijn Medicina 

generalis van 1661 zich Stensens 

ontdekking ten onrechte toeëigende, 

leidde dat tot een conflict. Daarin 

betoonde de gekwetste hooggeleerde zich 

ook nog dermate onhandig dat de zaak 

nog verergerde.
42

 Stensen was overigens 

een studiegenoot en de boezemvriend van 

Jan Swammerdam (1637-1680).
43

 Van dit 

alles zal medisch Amsterdam, inclusief 

Focquenbroch, niet alleen op de hoogte 

zijn geweest, maar ook hebben gesmuld.  

 Joan deed intussen zoveel 

mogelijk ten voordele van zijn broers 

reputatie. In het voorwerk van de 

Medicina universa (1665) publiceerde hij 

een snorkerig lofdicht voor zijn broer in 

het Latijn, doorspekt met Grieks. Al eerder, eind 1661, had hij een gedicht gepubliceerd over een 

schilderij dat bij zijn broer in huis hing. Het ging om een afbeelding van Venus „met losse 

lokken,/ Wiens kronkkelend geswier golft dartel langs de rug,/ Vol silver See-schuym, als 

bevrose Water-vlokken‟, geschilderd door zijn zus Eleonora. In dezelfde bundel vinden we nog 

een gelegenheidsgedicht voor haar bij de dood van haar papegaai.
44

 

                                                 
40 Jelle Banga, Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland. Met een inleiding door 

G.A. Lindeboom. Schiedam: Interbook International, 1975, p. 373-378. Fotomech. herdr. van de uitg.: Leeuwarden: 

Eekhoff, 1868.  

41 G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck, 

1972, p. 57 (Lindeboom heeft het daar over een schaapskop, maar op p. 178 over een kalfskop). NNBW dl. 7, kol. 

137-138. 

42 Banga, Geschiedenis van de geneeskunde, 1975, p. 376 en 378. Fotomech. herdr. van de uitg.: Leeuwarden: 

Eekhoff, 1868.  

43 Eric Jorink , Het 'Boeck der Natuere' : Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1575-1715. 

Leiden: Primavera Press, 2006, p. 230. 

44 Blasius, Geslacht-Boom, 1661, resp. p. 284 en p. 9-10. 

3. Portret van Dr. Gerard Blasius, kopergravure in zijn 
Medicina universa; hygieines et therapeutices 
fundamenta methodo nova brevissimè exhibens. 
Amsterdam: Pieter van den Berge, 1665. Exempl. 
UBL: 514 E 11. 
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 Een andere medicus in Joans familie is Johannes Wilhelmus Blasius, afkomstig uit 

Dillenburg, zoals op de titelpagina van zijn medische Disputatio uit 1667 staat. Deze disputatie 

werd gehouden aan het Atheneum Illustre onder voorzitterschap van Gerard Blasius.
45

 Nog een 

andere medicus, neef Wilhem Worm, is hoogleraar in de geneeskunde aan de universiteit van 

Kopenhagen, zoals blijkt uit Fidamants Kusjes (1663).
46

 In de familie Blasius was aan medici 

duidelijk geen gebrek. 

 

 

Vrouwenliefhebber 

 

Dat Joan Blasius wijd en zijd bekend was vanwege zijn omgang met de juffers in de salons, 

blijkt uit zijn dichtbundels. Er is waarschijnlijk geen Nederlands dichter die zoveel lyriek van en 

aan vrouwen bijeenbracht in één bundel als Blasius. Dat blijkt vooral uit de Geslacht-Boom met 

de Bygevoegde Mengel-Dichten (1661), opgedragen aan Catharina Questiers. De meeste juffers 

in die bundel horen tot de Leidse elite, zoals de drie oudste dochters van Cornelis Schrevelius, 

rector van de Latijnse School. Een eindeloze stoet trekt vervolgens voorbij in gedichtjes, 

geschreven in de periode 1658-1661. Soms worden ze met naam en toenaam genoemd, zoals de 

Leidse Catharina van Hoogeveen, Adriana Schrevelia en zijn eigen zus Eleonara Blasia. Verder 

gaat het om voornamen, verzonnen en echt, zoals in Leiden: Anna, Dido, Roosale, Constance, 

Amarillis, Thais, Rosaura, Mundore enz. In Amsterdam betreft het zijn nichtje Henriëtte van 

Ruyl, Magareta Le Gouche, Joanna de Keyser, Catharina Questiers, Maria de Karpentier en 

voorts meisjes als: Ariadna, Rosetta, Leda, Penelope en Helene, Cecilia, Nisa, Venus, Dafne, 

Euryala, Parthenope, Phyllis, Cynthia enz. Ook in Franeker (Olinde), Leeuwarden (Lidia), 

Emden (Anna), Zwolle (Anna), Den Haag (Deliana) had deze amant zijn vriendinnetjes. 

 Maar Blasius lijkt vooral erg dol te zijn geweest op bepaalde jonge vrouwen te 

Amsterdam, zoals Catharina Questiers, Margareta Le Gouche (aan wie hij op 1 december 1660 

het van haar geleende exemplaar retourneert van Guarini‟s Il Pastor Fido)
47

 en Maria de 

Karpentier, dochter van de predikant Casparus de Karpentier. Questiers steekt evenwel als zijn 

lieveling met kop en schouders boven alle andere bezongen vrouwen uit. Aan de datering van 

zijn gedichtjes is te zien dat hij soms meerdere dagen op één plek verbleef, zoals een drietal 

weken in augustus 1659 te Amsterdam, of in de buurt van Catharina Questiers te Amsterdam op 

2 en 3 januari 1660, vervolgens van 25 tot 30 april 1660. 

 Fidamants Kusjes (1663) verschijnt met lofdichten van Catharina Questiers, Sibylle van 

Griethuysen en Cornelia van der Veer, „de‟ vriendin van Catharina Questiers. Dit boek is onder 

inspiratie van zowel de beroemde Basia van Janus Secundus (1511-1536) als de Arverni Basia 

(1659) van Joannes Bonefonius (Jean Bonnefons, 1554-1614) ontstaan. De geliefde die in deze 

bundel centraal staat, is Celestyne, alias de zeer welgestelde Amsterdamse Maria Wiebouts, die 

in december 1662 Joans echtgenote was geworden. Na Blasius‟ overlijden in 1672 zou ze in 

Haarlem hertrouwen met Nicolaas Meyer Otto, zoals blijkt uit een epithalamium van Catharina 

Lescailje.
48

 Maar het moge duidelijk zijn dat de salonfähige Joan Blasius in zijn Leidse 

studententijd een meer dan gemiddelde reputatie moet hebben opgebouwd wat betreft zijn 

voorliefde voor literair vrouwelijk schoon, en dat die reputatie dankzij de publicatie van zijn 

                                                 
45 Johannes Wilh. Dillenburgius, Disputatio compendii medici undecima. Praes.: G.L. Blasius. Amstelodami, apud 

J. Ravensteinium typ., 1667. Exempl. London, British Library: 1185.i.15:20 . 

46 Blasius, Fidamants kusjes, 1663, p. 3-4. Aangezien ik het werk nog niet hebben kunnen raadplegen, ontgaat mij 

momenteel de precieze familierelatie. Ik verwacht evenwel dat Joannes Wilhelmus een zoon van Gerard is. 

47 P.E.L. Verkuyl, Battista Guarini’s Il Pasto Fido in de Nederlandse dramatische literatuur. Assen: Van Gorcum, 

1971, p. 380-389. Neerlandica Trajectina, 19. 

48 Katharina Lescailje, De Mengelpoëzy, Amsteldam: de erfgenaamen van J. Lescailje en D. Rank, 1731, dl. 1, p. 

81. Exempl. UBL: 709 B 6-8.  
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erotische bundels enkele jaren in het geheugen van toenmalige literair geïnteresseerden moet zijn 

blijven hangen. 

 

 

Besluit 

 

Op grond van het korte profiel dat Van den Bergh gaf van een scherpzinnig man, met 

internationaal bekende familieleden in de medische hoek, tevens een getapt persoon in literaire 

dameskransjes, ga ik er van uit dat tijdgenoten, mochten ze Van den Berghs eerste ontwerp van 

de dedicatie aan P.H. in handschrift te lezen hebben gekregen - ondanks alle verhulling - in de 

eerste plaats een verband hebben gelegd met de figuur van Joan Blasius. Of lezers dat bij de 

verschijning in 1674 van Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys nog steeds hebben gedaan, 

nadat Blasius in 1672 was overleden, is intussen wel de vraag. Daarvan heb ik althans geen 

sporen gevonden. Maar dat zegt wellicht niet zoveel: een zekere kiesheid of schroom kan een rol 

hebben gespeeld, in de trant van het bekende gezegde „van de doden niets dan goeds‟. Het 

kunstgenootschap NVA had in de loop van 1670 zijn scherpste pijlen op Blasius afgeschoten. 

Deze blaaskaak was in dat jaar hun bête noire bij uitstek. Uitgever Van den Bergh had blijkens 

het slot van zijn sarcastische dedicatie aan P.H. al afscheid genomen van NVA, wiens 

huisuitgever hij ooit had willen worden. In de strijd om de zeggenschap over het repertoire van 

de Amsterdamse Schouwburg zou NVA uiteindelijk als de winnaar uit de bus komen, toen de 

Schouwburg in januari 1678 (na vijf en een half jaar sluiting) werd heropend. Naast de oude 

machthebbers die zich verschuilden onder de letters E.B.I.S.K.A., was uitgever Van den Bergh 

een van de verliezers. 

 Voor deze man, die zo gesteld was op Focquenbroch, moet het wel heel wrang zijn 

geweest om te moeten leuren met de tekst van Min in ’t Lazarus-huys, totdat die eindelijk in 

1674 door Jacob Vinckel werd uitgegeven. Hij besefte waarschijnlijk ten volle dat enig uitzicht 

op een spoedige opvoering van Focquenbrochs blijspel ontbrak, aangezien de Schouwburg al 

twee jaar was gesloten en een heropening niet meteen te verwachten viel. De noodzaak om in die 

omstandigheden zijn eigen dedicatie te moeten aanpassen (lees: meer verhullend te maken), 

omdat ze vanwege het overlijden van Blasius problematisch was geworden, zal hem evenmin 

vrolijk hebben gestemd.  

 Dat Van den Bergh zich gedwongen zag om de dedicatie aan P.H. te publiceren in de 

hybride vorm die we thans kennen, tekent hem des te sterker als verliezer.  
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Focquenbroch en het leugengedicht Japanse droom  

Frans Wetzels 

 

Dromen zijn bedrog, maar we hebben allemaal wel eens fijne of nare dromen. Zo droomde 

zangeres Lenny Kuhr van een hoop visite: Piet Heijn en Mickey Mouse, de twee wezen met 

zeven Chinezen, Kuifje en Kermit de Kikker, enz. Nog beroemder dan dat Nederlandse liedje is 

de droom van dominee Martin Luther King I have a dream that one day this nation will rise up. 

Angstaanjagend is de droom van professor Isak Borg, waarmee de film Wilde Aardbeien (1957) 

van regisseur Ingmar Bergman opent en die bepalend is voor het vervolg van de film. Vasalis 

opent het gedicht Tijd met de regel: “Ik droomde, dat ik langzaam leefde ... langzamer dan de 

oudste steen.”  

 

 In het Tweede deel van Thalia, of geurige zang-goddin van Willem Godschalck van 

Focquenbroch komt aan het eind het gedicht de Japanse droom voor. Niet in alle uitgaven van de 

Thalia trouwens,
1
 maar in de door mij geraadpleegde Alle de wercken van W.G.V. Focquenbroch 

staat het in het Tweede deel van Thalia afgedrukt als laatste gedicht met daaronder in kapitalen 

FINIS.
2
 Voor zijn vertaling in het Russisch van de Japanse droom gebruikte Jevgeni Witkovsky

3
 

een exemplaar van de Thalia, in 1673 gedrukt door Alexander Lintman.
4
 In de Waerschouwingh 

aen de Lesers van de Afrikaense Thalia lezen we dat Balthasar Boeckholt, in zijn ijver alle 

werken van Focquenbroch compleet te drukken, daarbij fouten heeft gemaakt en regels heeft 

weggelaten. Erger nog, er zijn stukken in terecht gekomen die helemaal niet van Focquenbroch 

                                                 
1
 Wolfgang Marguc. Willem Godschalck van Focquenbroch. Ergänzende Prolegomena. Leuven, 1982, p. 98. 

2
 Alle de wercken van W.G.V. Focquenbroch. Amsterdam: David Lindenius en Andries Vinck, 1679, p. 445-447. 

Exemplaar van de K.B. te Den Haag, signatuur 788. 
3
 Karel Bostoen. „Joncker Pover, alias Jonker zonder Broek. Russische vertalingen van Focquenbroch‟, in: Fumus 

(8), 2010, p. 16-23. 
4
 Thalia, of geurige zang-goddin. Deel 2. Amsterdam: Alexander Lintman, 1673. (Helwig, onder BF 12) 

 
1 en 2. Tekst van de ‘Japanse droom’ in Aernout van Overbeke, De rymwercken. ed. Jan Claesz. . ten 
Hoorn. Amsterdam: Jan Claesz. ten Hoorn, 1678, p. 24-26. Exempl. UB Leiden: 708 F 4. 
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zijn, zoals die Japanse Droom.
5
 Als Focquenbrochs vrienden dat beweren, dan moeten wij dat 

maar als waarheid accepteren. Helaas schreven die „waarschuwers‟ niet wie het dan wel gedicht 

had. 

Het bewuste gedicht is niet van Focquenbroch maar van Aernout van Overbeke, stelde 

Worp in 1881 in De Gids.
6
 Hij merkt in een voetnoot op dat hij de Japansche Droom heeft 

aangetroffen in de Rym-werken van Aernout van Overbeke, door Jan van Heekeren in 1719 te 

Amsterdam gedrukt. Misprijzend laat hij weten dat het vers niet „van dien aard‟ is dat de dichter 

er trots op kan zijn. 

 Volgens Bas de Ligt is niet alleen de Japansche Droom, maar zijn meer gedichten van 

Aernout van Overbeke in Focquenbrochs verzameld werk verzeild geraakt.
7
 Tot de vrienden van 

Focq behoorde Van Overbeke, „dien eerelijcken Oost-Indisch-Vaerder’, met wie hij graag een 

middag al „Dampende, en Rijmende‟ doorbracht.  

 Wolfgang Marguc besteedt enkele pagina‟s aan de Japanse Droom en aan de vraag of dit 

gedicht wel van Focquenbroch of van Van Overbeke is.
8
 Hij heeft in een uitgave van de Geestige 

en vermaeckelicke reys-beschryvinge van de heer Aernout van Overbeke de Japanse droom 

aangetroffen. Deze uitgave door Jan Joosten in Den Haag dateert uit 1672 en dus van twee jaar 

vóór Van Overbekes dood. Als dat een gedicht van Focquenbroch was, zou het wel erg laks van 

Van Overbeke zijn geweest als hij dit niet gemeld had, of dat zijn vrienden niet gereageerd 

hadden. Immers, Focquenbrochs vrienden waarschuwden de lezers in 1678 wel degelijk dat de 

Japansche Droom helemaal niet tot het werk van de „Geurighste Poeet‟ behoorde.
9
 Dan is het 

duidelijk: Focquenbroch is niet de auteur van dat gedicht. 

 Wat mij opvalt, is dat de Japans(che) Droom in beide verzamelbundels aan het eind is 

geplaatst. Bij Lindenius en Vinck mag dat gedicht Focquenbrochs werken besluiten met de 

woorden FINIS, en bij Van Heekeren komt het 

in 1719 tussen de bijvoegsels van Van 

Overbekes Rym-werken terecht. Zouden de 

drukkers met nog wat gedichten de resterende 

lege pagina‟s hebben willen vullen? Dan 

diende het gedicht als bladvulling.  

 Zouden Marguc en De Ligt het 

hoofdstuk over raadsel-, leugen- en 

wensliederen uit Het Lied in de Middeleeuwen 

van G. Kalff
10

 over het hoofd hebben gezien? 

Ik was in ieder geval aangenaam verrast daar 

een strofe uit de De Japansche droom aan te 

treffen, zelfs met de wijs (stem: Als ‟t begint) 

erbij. Kalff rangschikt het gedicht onder de 

leugenliederen en wel onder de oudste die hij 

in Nederland kon vinden. Hij vond het in een 

„volksliederboekje‟ uit 1678 met de vrolijke 

titel Den koddigen opdisser.
11

  

                                                 
5
 De Waerschouwingh is geschreven door vrienden van Focquenbroch, sijne Speciale Vrinden. p. *3. 

6
 J.A. Worp. „Focquenbroch‟, in: De Gids (45), 1881, deel 3, p. 512-513. 

7
 B. de Ligt. „Aantekeningen bij een uitgave van W.G. van Focquenbrochs Afrikaense Thalia‟, in: Spiegel der 

letteren (6), 1963, p. 53. 
8
 Marguc. a.w., p. 181-185. 

9
 Zie Waerschouwingh aen de Lesers in de Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige Zang-godin. 

10
 G. Kalff. Het lied in de Middeleeuwen. Arnhem, 1972. Ongewijzigde herdruk van uitgave 1884. 

11
 Den koddigen opdisser, vol aerdige en vroolijcke gezangen, kusjes, rondeeltjes, levertjes, bruylofts, punt en 

mengelichten. Dl. 1. 2
e
 druk. Amsterdam: Jan Claesz. ten Hoorn, 1678. Exemplaar KB Den Haag, signatuur 3 E 20 

(1). 

 
3 Titelgravure van Den koddigen opdisser, vol 
aerdige en vroolĳcke gezangen. Dl. 1. 2

e
 druk. 

Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1678. 
Exempl. KB Den Haag: 3 E 20 (1). 
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Leugenliteratuur 

 

Leugenliteratuur is een subgenre van 

de fantastische literatuur. Het genre 

kenmerkt zich door het beschrijven in 

proza of poëzie van onmogelijkheden; 

de schrijver debiteert onmogelijke 

dingen en leugens met een wonderlijke 

logica. Vaak zijn het fabuleuze 

belevenissen en observaties die 

meestal ingebed zijn in een verslag van 

een wonderbaarlijke strijd, reis of 

droom. De verteller heeft het zelf 

beleefd - zoals in de Japanse droom – 

of via een (al of niet betrouwbare) 

derde vernomen. In leugenliteratuur 

zien we niet een ander soort 

werkelijkheid, zoals in sprookjes of 

sciencefiction, nee, alles draait om het 

onware en onmogelijke. Dat kan in 

proza en poëzie (of lied), zoals uit de 

volgende voorbeelden uit de bundel Den koddigen opdisser blijkt. In poëzie is dat de Japanse 

droom (pag. 69 - 72) en in proza is dat de beschrijving van 49 relikwieën, door de katholieken in 

de dom van Utrecht gevonden. Hier volgen uit die lange lijst enkele aardige nummers. 1. Het 

Wiegeliet van Goliath, op vijf Stemmen. 2. Het Krul-yzer van Ezau, daer hy sijn hair mede pleeg 

te krullen. 7. Een Servet, die de Bruyd‟gom op de Bruyloft van Cana in Galileen gebruyckt heeft. 

10. Simsons Jacht-boek, in Folio gedrukt, en in Octavo gebonden.
12

 Deze nummers doen sterk 

denken aan de Lyste van Rariteyten waar Susanne Lammers een artikel over publiceerde in de 

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman en waarvan Jan Bruggeman het jaar van 

verschijning wist te preciseren.
13

 Maar het bekendste prozawerk is wel de komische Baron 

Münchhausen's narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia van R.E. Raspe 

(1785), dat in de Duitse vertaling van G.A. Bürger (1786) beroemd werd.  

                                                 
12

 Den vermakelycken opdisser, schaft op koddiger vol aerdige en vroolĳcke gesangen, aerdige vertellinge, 

kortswijlige snaeckerye, rondeeltjens, levertjes, en veel vermaecklijckheden meer van verscheyden aerdige poëten, 

de liefhebbers deses tijdts mede gedeelt. Dl. 2. Amsterdam: Jan Claesz ten Hoorn, 1677, p. 1-2. Exempl. KB Den 

Haag: 3 E 20 (2). 
13

 Susanne Lammers. „De aardigheden van Rabelais in de leugenboeken van Anna Folie‟, in:.Mededelingen van de 

Stichting Jacob Campo Weyerman, (12), 1989, p. 8-18. Zelfs komen nr. 2 en 10 uit de lijst van paapse reliquien 

bijna letterlijk overeen met de Lyste van Rariteyten, II, nrs. 228 en 54.  

Jan Bruggeman. „De datering van de „Lyste van Rariteiten‟‟, in:.Mededelingen van de Stichting Jacob Campo 

Weyerman, (14), 1991, p. 20-22. 

 

4 Titelpagina van Den koddigen opdisser. Dl. 1 (1678). 
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    Een boeiend artikel over leugenliteratuur schreef C. Kruyskamp in het tijdschrift 

Volkskunde, waarin hij ook aandacht schonk aan de Japanse droom van Aernout van Overbeke.
14

 

Een van de procedés van leugendichters is het chargeren van de werkelijkheid tot in het groteske. 

We kennen allen de overdrijvingen in allerlei sterke verhalen of reisavonturen. Kruyskamp geeft 

hiervan een mooi voorbeeld: een dier van enorme afmeting is de grote vogel Rok, die eens een 

bezoek bracht aan Brussel. Daar liet hij op de Grote Markt een ei vallen zo groot, dat toen de 

mensen het openden er vijfduizend verdronken, terwijl de overlevenden er drie maanden 

                                                 
14

 C. Kruyskamp. „Het Nederlands leugendicht‟, in: Volkskunde, (63), 1962, p. 97-123 en p. 145-157. 

   
 

  
 

 
5-8 Tekst van de ‘Japanse droom’ uit Den koddigen opdisser. Dl. 1 (1678), p. 69-72. 
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eierkoeken van konden bakken. Maar die vogel 

Rok is slechts een vogeltje in vergelijking met de 

formidabele spin in de Japanse droom. 

 Kruyskamp geeft ook voorbeelden van 

leugenrefreinen uit de rederijkerstijd, toen het 

genre een grote bloei beleefde als refrein in het 

zot, en die o.a. bewaard bleven in de 

Veelderhande geneuchlijcke dichten (1600) en in 

het werk van Eduard de Dene, Cornelis Everaert 

en Matthys de Casteleyn. Ook in de 17de en 18de 

eeuw is het genre populair, onder meer bij 

Aernout van Overbeke en in het liedboekje De 

roemrugtige Haagsche faam (1721).
15

  

 

Leugenliederen in De roemrugtige Haagsche 

faam  

 

Niet alleen Kruyskamp wees op leugenliederen 

in De roemrugtige Haagsche faam, dat had Kalff 

al veel eerder - in 1884- gedaan. Hij vond die 

leugendichten allemaal even zouteloos, maar ik 

werd nieuwsgierig naar De zingende Reysiger op 

een esel sonder staert, immers de ik-figuur in de 

Japansche droom maakt een grote (lucht)reis en 

misschien zijn er overeenkomsten te constateren. 

Op internet is de complete bundel De 

roemrugtige Haagsche faam, of De nieuwe 

Amsterdamsche fonteyn te raadplegen.
16

 De 

zingende reiziger trekt in negen dagen op zijn 

staartloze ezel de hele wereld door en hij verhaalt 

zijn „wondelyke droomen die hy heeft gedroomt‟. Hij start in Rome en reist naar Groenland, 

vervolgens naar Spanje en bereikt Duitsland. „In Duytsland zag ik zonder liegen / Vier groote 

Waeterhonden vliege / Met lange Pypen in de Bek / Ik zag een Vliermuys die heel rood was: En 

als een Olyfant zoo groot was / Die liep voor Vasten Avonds Gek.‟ Toen die reiziger de Amstel 

naderde, ontwaakte hij uit zijn zotte droom. Maar het blijft niet bij die ene reis, want de zanger 

beleeft nog twee dromen en na tientallen strofen (coupletten) bereikt hij tot niemands verdriet 

zijn einde. Hij richt zich nog even tot zijn lezers of toehoorders en neemt afscheid met de 

woorden: ’k schay nu met mijn zingen UYT. Er zijn enkele overeenkomsten met de Japanse 

droom: de opbouw van iedere strofe (zes versregels volgens het schema aabccb); de droom als 

leugen en de ontnuchtering bij het ontwaken; het springerige in de opbouw, waarin iedere strofe 

een afgerond geheel is. De volgorde is in de Japanse droom veel logischer: eerst de kop, de neus, 

tanden, ja tot en met de staart. De zingende reiziger op zijn ezel bezoekt per strofe een land of  

                                                 
15

 Kalff. a.w. p. 487-488.  
16

 De roemrugtige Haagsche faam, of De nieuwe Amsterdamsche fonteyn Verçiert met uytsteekende rariteyten, van 

alder hande minne liederen, herders en matroose gezangen. Den vierden druk. Amsterdam: Jacobus van Egmont, 

1721. De hier gebruikte gedichten staan op pp. 74-85 

(http://books.google.nl/books?id=QxEUAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Roemrugtige+Haagsche+Faam&hl

=nl&ei=ySG5Tp2_KJGWOpr8tdEI&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CEUQ6AEwBA#v=onep

age&q&f=false)  

 

 
9 Titelpagina van De roemrugtige Haagsche 
faam, of De nieuwe Amsterdamsche fonteyn. 
Verçiert met [...] minne liederen, herders en 
matroose gezangen: alle op bekende voysen. 
Den 4en druk. Amsterdam: Jacobus (I) van 
Egmont, 1721. Exempl. UB Leiden: 1197 G 
81. 
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stad, maar hij doet dat wel via allerlei omwegen. Dat kan gebeuren als je zonder tomtom op een 

ezel rondreist.  

 Een ander gedicht dat qua beginregel aan de Japanse droom doet denken, trof Kalff aan 

in het liedboekje Apollo’s St. Niklaasgift met als titel De droomende Reysiger en hij citeert het 

begin ervan: 

 

  Ik droomde op een tyd, 

  Dat ik geheel verblyd 

  Reed op een driegepooten Os 

  De Wereld om, wyl hy waar los. 

  Let wel, let wel, 

  Wyl ik niet liegen zel. 

 

Toch lijkt mij dit gedicht meer passen bij die zanger op zijn ezel, dan op de dronkaard die na zijn 

gedroomde luchtreis in het slijk van de goot ontwaakt. Os en ezel horen bij elkaar, bovendien 

mist het ene dier zijn staart en het andere een poot. Op die rijdieren trekken ze de wereld door. 

 

 

 

 
10 De eerste twee bladzijden van ‘De zingende Reysiger’ uit De roemrugtige Haagsche faam (1721), 
p. 74-75. 
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De Japans(ch)e droom in de Nederlandse liederenbank 

 

Het is verschrikkelijk handig om met de woorden Japanse droom of met de combinatie op een 

tyd in de Nederlandse liederenbank naar leugenliederen te zoeken. Ik trof vijf vindplaatsen in de 

digitale liederenbank vermeld met teksten die passen bij de Japansche droom. Hieronder plaats 

ik die teksten in de chronologische volgorde van de Nederlandse liederenbank. 

 

1. Titel: Een droncke mans Droom Van een Spinnekop  

Beginregel: Op een tijt, op een tijt, geraacte ick uijt spijt / in Vreemde Fantasijen  

Aantal strofen: 12  

Bron: Handschrift liedboekje, toebehoord hebbende aan N. Tydeman (begin 17
de

 eeuw) 

2. Titel: JAPANSE DROOM 

Beginregel: Op een tyd, op een tyd / Geraakte ick door spyt 

Aantal strofen: 15 [volgens mij 13] 

Bron: Den Koddigen Opdisser (1678) 

3. Titel: Een Nieuw Liedt van een aerdige Spinne-kop, gesien op de punt van Canarien, 

Beginregel: Op een tijdt, op een tijdt, Raeckt ick mijn sinnen quijt  

Aantal strofen: 13  

Bron: Het Oudt Haerlems Liedt-Boeck (circa 1680) 

4. Titel: Aerdigh Liedt van de Spinnekop  

Beginregel: Op een tijdt, op een tijdt, Raeckten ick mijn […]  

Wijsaanduiding: Alst begint 

Bron: De Vermakelijcke Buys-Man, Ofte Koddige Boots-Geselletje. (1694) 

5. Titel: Japansche droom 

Beginregel: Op een tijt, op een tijt / Geraekte ik door spijt […] 

Aantal strofen: 13. De strofen 11 en 12 ontbreken. 

Bron: in „Byvoegsel‟ van De Rym-wercken van wylen den heere en meester Aernout van 

Overbeke. De negenste druk. (1709) 

 

Belangrijker dan de verschillen in spelling zijn de overeenkomsten in titel en beginregels, die tot 

twee tamelijk constante versies leiden. Nummer 1, 3 en 4 horen redelijk goed bij elkaar, evenals 

2 en 5. Opmerkelijk is dat de Japanse droom uit Alle de wercken van W.G.V. Focquenbroch in 

de Nederlandse liederenbank ontbreekt! 

 

 

De opbouw van de Japanse droom 
 

Het gedicht Japanse droom – zo luidt de titel in de editie die ik raadpleegde
17

 - is 90 regels lang 

(15 strofen van zes regels). De strofen zijn niet door een regel wit van elkaar gescheiden, wel 

springt de eerste regel duidelijk in. Alle strofen hebben hetzelfde rijmschema aabccb ( a en c zijn 

mannelijk rijm, b is vrouwelijk). Vrijwel elke strofe kent halverwege een rustpunt, aangegeven 

door een punt of dubbele punt of puntkomma. Echt een voorbeeld van regelmaat en ordening. 

Dat blijkt ook uit het metrum, de eerste regel bestaat uit twee anapesten en de andere regels zijn 

jambisch en vertonen soms een antimetrie. Ook de lengte van de versregels is in elke strofe 

hetzelfde: regel 1 en 2 hebben steeds zes lettergrepen, regel 3 en 6 hebben er zeven, en 4 en 5 

zijn het langst met acht lettergrepen.
18

 Iedere strofe vormt een samenhangend geheel en eindigt 

                                                 
17

 Zie noot 2. 
18

 Regel 18 wijkt af van dit schema, maar door elisie in App‟len past alles in het schema. Jesuiten in regel 51 zouden 

we als Jezwieten moeten lezen vanwege het metrum. 
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met een punt. In de eerste regel staat altijd een letterlijke herhaling: Op een tijdt, op een tijdt; 

Met sijn tandt, met sijn tandt, enz. 

 Voor mijn gevoel staan regelmaat en ordening op gespannen voet met een 

angstaanjagende droom. Het gedicht lijkt net zo schokkend als een Zwitsers precisie-uurwerk. 

Het past te mooi in elkaar: de ikfiguur die in slaap valt (r. 3 „in vreemde fantasyen‟), vervolgens 

de vreemdste dingen ziet, zoals een reuzenspin, die van kop tot poten, van top tot staart 

beschreven wordt. En die ten slotte „bescheeten en bespoogen‟ wakker wordt. Misschien dat de 

ontnuchtering van de ik-persoon in het slijk van de goot, mij nog het meest schokte. De beelden 

zijn schrikwekkend en doen mij denken aan schilderijen van Jeroen Bosch, die ook een 

spookachtige en surrealistische wereld oproepen. Maar schrik ik daar echt van wakker? Nee, het 

is alsof een caleidoscoop na zes (of drie regels) telkens een slag gedraaid wordt. Gruwelijk beeld 

van de drie Spanjaarden zonder hoofd die mooie deuntjes zingen. Stop, nieuw beeld. Een 

afschuwelijke spin zo groot als heel Brittannië. Stop, nieuw beeld: een hoofd dat oranje-appelen 

spuwt. We zien steeds iets meer en anders van die afschuwelijke spin, maar de volgorde is heel 

logisch van kop tot staart, en van boven naar beneden. 

 In de eerste strofe begint de dichter met zijn vreemde fantasieën, hij schaatst door de 

maan, over de oceaan en over de top van de Canarische eilanden. Is hij gek geworden? Die 

connotatie met de maan is zo gek nog niet. Soms vermoed je dat er politieke bijbedoelingen in 

het spel zijn in die reeks vijanden van de Republiek: Spanjaarden, Britten en Fransen. Vocht 

onze dappere natie als een David tegen de reus Goliat, zoals in de vierde strofe? Daar wees 

Marguc al op: Der Japanse DROOM ist […] vermutlich aber doch wohl ein eminent politisch-

satirisches Gedicht.
19

 Misschien is dat te ver gezocht. Het zijn slechts vreemde beelden die 

thuishoren in de leugenliteratuur. 

 In de negende strofe zou je kritiek op godsdiensttwisten kunnen lezen. Twee martelaren 

omwille van hun geloof zouden daarvoor model staan: St. Laurentius, op bevel van keizer 

Valerianus in 258 op een rooster verbrand, en Jan Hus, de Tsjechische priester die de misstanden 

in de kerk hekelde en die door het Concilie van Konstanz in 1415 tot de dood op de brandstapel 

werd veroordeeld. Toch is er met die versregels iets aan de hand. Nee, het is niet de 

terugverwijzing van het persoonlijk voornaamwoord sy naar het Antwerps jezuïetenklooster
20

, 

wat taalkundig onjuist is. De historische context klopt niet. De jezuïeten in Antwerpen woonden 

in de zeventiende eeuw in panden rond hun Carolus Borromeuskerk, waar zij onderwijs gaven 

aan katholieke studenten. Met het roosteren van Laurentius of de brandstapel van Jan Hus 

hadden zij geen bemoeienis. Of horen we hier de algemene kritiek op die volgelingen van 

Ignatius van Loyola: onbetrouwbare geestelijken en moordenaars?  

De volgende drie strofen beschrijven geen verre, vreemde landen, maar verwijzen naar 

onze Lage Landen: Teeuwis met zijn bult – in andere versies is het zijn bul
21

 -, die vechtersbaas, 

die op de hoorn blaast; een bij, die ponden honing produceert; nicke-bol en schol-neus. Het 

toneeltje van de twaalfde strofe past naadloos in een Hollandse klucht: een dronken boer met een 

hoer, de vrouw die in verlegenheid is gebracht, en een varken dat een ereplaats heeft gekregen 

(of het voor het zeggen heeft gekregen). Vaste thema‟s in kluchten waren overspel, 

dronkenschap en het omkeren van de rollen. Niet de boer maar het varken is de baas!  

 Het einde van het gedicht vertoont apocalyptische trekjes: het vertrappen van de dood, de 

sterren worden weggeslagen, en zon en maan slaan op de vlucht. Ze zijn weg; de dageraad breekt 

aan, maar het blijft donker.
22

 

                                                 
19

 Marguc a.w. p. 182. 
20

 Witkovsky vertaalde ’t Antwerps Klooster als de „Jezusorde‟, zie noot 3. 
21

 In Den koddigen opdisser en Overbekes Rym-werken. Een stier past wel bij die vechtersbaas Teeuwis. 
22

 Zie voor de verduistering van zon, maan en sterren het Boek der Openbaring, of Apocalyps 8: 12. 
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 De ontnuchterde ik-figuur schiet wakker en bemerkt dat alles gelogen is. Deze Japanse 

droom is bijzonder vreemd door die enge soms monsterachtige, zelfs apocalyptische beelden. 

Zou het gedicht daarom de titel Japanse droom dragen? Exotisch en excentriek. 

 

JAPANSE DROOM 

 

 OP een tijdt, op een tijdt, 

 Geraeckte ick door spijt 

In vreemde fantasyen, 

Ick ree op schaetsen door de Maen, 

 5 Over den hollen Oceaen, 

En ‟t puyck van Canaryen. 

 Daer sagh ick, daer sagh ick, 

Ja in een oogenblick 

Veel wonderlijcke dingen: 

 10 Ick sagh drie Spanjaerts sonder hooft, 

Met Lubben tot haer kin geklooft, 

Veel moye deune singen. 

 Op den top, op den top 

Sagh ick een Spinnekop 

 15 Soo groot als heel Brittanje, 

Sijn pooten waren wonder groot, 

Sijn hooft gelijck een Werelt-kloot, 

Spoogh Appelen van Oranje. 

 Op sijn neus, op sijn neus 

 20 Vocht David met den Reus 

  En al de Philistijnen, 

  En in het midden van sijn strot 

  Sat roodt-neus met sijn rommel-pot, 

  En speelde grideleynen. 

 25  Met sijn tandt, met sijn tandt 

  Sloegh hy een Oliphant 

  Van ‟t Oosten tot het Westen, 

En rolde soo de weereldt rondt, 

Tot stuyten aen de Noorder grondt 

 30 Van Hitlandt noch ten lesten. 

 In sijn keel, in sijn keel 

Sagh ick een Fransch Tooneel 

Met duysendt Musikanten. 

Heel Vranckrijck was daer op den top, 

 35 Men song en schonck ‟er lustigh op, 

De Wijn van Alykanten. 

 In sijn maegh, in sijn maegh, 

Daer weyden alle daegh 

Wel hondert duysent Ossen: 

 40 Men reeder d‟a la mode toer 

Met Joncker Pover en sijn broer, 

En duysende Karossen. 

 In sijn gat, in sijn gat 

Sagh ick het groote vat 
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 45 Van Heydelbergh peylen. 

Ick sagh de heele Spaense Vloot, 

Die niet als met Rijcksdaelders schoot, 

Al in sijn backhuys zeylen. 

 In sijn buyck, in sijn buyck 

 50 Daer sagh ick noch ter sluyck 

„t Antwerps Jesuiten Klooster, 

Hoe sy de Martelaer Jan Hus 

Verbranden, en Laurentius 

Oock brieden op de Rooster. 

 55  Sijne rugh, sijne rugh, 

Vestreckte tot een brugh 

Van ‟t Noorden tot het Zuyen, 

Daer Teeuwis met sijn bult op liep; 

De Hooren toetende, en riep; 

 60 Valt hier niet wat te bruyen. 

 Op sijn knie, op sijn knie 

Scheet een soete hooningh Bie 

Een klomp van duysent ponden, 

Daer nicke-bol sijn part af kreegh 

 65 En schol-neus storte met een veegh 

Sijn broeck uyt ongebonden. 

 Aen sijn zy, aen sijn zy, 

Stondt het varcken was heel bly, 

Om dat hy had gekreegen 

 70 d‟ Hoogerhandt al van sijn boer, 

Die droncken was al met een hoer, 

d‟ Vrouw was heel verleegen. 

 Sijne staert, sijne staert 

Die maeckte my vervaert, 

 75 Door al het yss‟lijck moorden. 

Gansch Engelandt was op de been, 

De staerten waren al by een 

Geknoopt met water koorden. 

 Met sijn poot, met sijn poot 

 80 Vertrapte hy de doodt, 

En sloots‟ aen Plutoos kluyster; 

Hy sloegh de Starren uyt de Lucht, 

De Son en Maen namen de vlucht, 

Den dageraet wierdt duyster. 

 85  Kort daer naer, kort daer naer, 

Werdt ick wel haest gewaer, 

Dat alles was geloogen. 

Soo haest als my de slaep onschoot, 

Lagh ick in een beslickte goot, 

90 Bescheeten en bespoogen. 
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Toelichting bij de woorden in de tekst: 

 

2 door spijt: door honende bejegening. 6 puyck van Canaryen: hoogste top van de Canarische 

eilanden, de Teide (3718 m). 11 Lubben: halskragen. 14 Spinnekop: spin. 17 Werelt-kloot: 

wereldbol. 23 rommelpot: eigengemaakt muziekinstrument van een pot met varkensblaas 

bespannen. Daarmee trokken arme mensen (zoals roodt-neus) langs de huizen om geld of gaven 

op te halen. 24 grideleynen: de betekenis grijskleurige stof (zie WNT) is hier niet van toepassing. 

In andere versies lezen we Gredeline, een muziekstuk. 29 Tot stuyten aen de Noorder grondt: tot 

het stopte bij de noordkant. 30 Hitlandt: oude benaming voor de Shetland eilanden ten 

noordoosten van Schotland; noch ten lesten: uiteindelijk. 36 Wijn van Alykanten: wijn van 

Alicante, de beste Spaanse wijn is de Fondillon van Alicante, een kostbare wijn voor koningen 

en prinsen. 41 Joncker Pover: door Witkovsky vertaald als Jonker Zonderbroek (zie noot 3) 44-

45 het groote vat van Heydelbergh: in het beroemde slot van de keurvorsten van de Pfalz bevond 

zich sinds 1591 het zogenaamde Johann-Casimirvat met een inhoud van 195.000 l. Anton 

Praetorius publiceerde in 1595 over dit enorme wijnvat zijn Vas Heidelbergense. 48 backhuys: 

bakkes, hier is de mond bedoeld. 60 bruyen: slaan, vechten, kloppen. Kan ook het equivalent zijn 

van ons in de platte volkstaal neuken. 64 nicke-bol: iemand die zit te knikkebollen. 65 schol-

neus: iemand met een platte neus. 65 met een veegh: snel, met één beweging. 72 verleegen: in 

verlegenheid gebracht. 78 water koorden: niet in WNT. De waterkoorden (iets onmogelijks) om 

staarten bijeen te binden. Staartman was in die tijd een spotnaam voor de Engelsen. 81 sloots’ 

aen Plutoos kluyster: gooide haar in de gevangenis van Pluto. „s‟ als achtervoegsel in Sloots‟ 

verwijst naar de dood (vrouwelijk als in het Latijn). 89 beslickte: met slik bevuilde. 
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De opvoeringen van de Min in't lazarus-huys,  

1683-1821: een overzicht 

Marja Geesink en Anna de Haas 

 

Toen Willem Godschalk van Focquenbroch op 17 juli 1668 naar Elmina aan de Goudkust 

vertrok om daar als fiscaal in dienst van de West-Indische Compagnie zijn fortuin te maken, liet 

hij bij zijn vrienden nog ongepubliceerd werk achter. Hieronder bevond zich het toneelstuk Min 

in’t Lazarus-huys, een bewerking van Lope de Vega's Los locos de Valencia, dat hij niet had 

voltooid. Het stuk werd desondanks vier jaar na zijn dood in 1674 uitgegeven bij Jacob Vinckel, 

overigens tot ongenoegen van Focquenbrochs vriend Johannes Ulaeus, die in zijn Voor-reden in 

de Afrikaense Thalia meedeelt dat de 'Autheur […] haer noyt by sijn Leven toegelaten heeft te 

ageren: door dien de selve wat te stadigh na sijn sin zijnde, altijdt van hem met stilswijgendheydt 

is achter gehouden'.
1
 Het stuk was niet uitgegeven om toen ook gespeeld te worden op de 

Amsterdamse Schouwburg, die overigens van 9 juni 1672 tot 25 november 1677 gesloten was. 

Pas in 1683 zouden de eerste opvoeringen van de Min plaats hebben. Het stuk had toen geen 

succes en raakte in de vergetelheid totdat het in 1725 weer op het repertoire werd genomen. En 

toen kwam het succes.
2
  

 

 

Verantwoording 

 

Hieronder volgt de opvoeringsgeschiedenis, zoals deze uit verschillende archieven en andere 

bronnen valt op te maken. De basis wordt gevormd door de onder de Ongedrukte bronnen 

vermelde archieven. De aanvullingen op deze gegevens worden verantwoord in de noten. 

In de lijst staan de data vermeld waarop de Min gespeeld werd, samen met de naspelen, de 

tussenspelen en de divertissementen voor zover deze bekend zijn.  

 

 

Amsterdam 

 

1683 

 

In 1683 werd de Min enkele malen opgevoerd. Op 29 mei was de première. Het stuk werd 

vervolgens nog drie keer gespeeld: op 31 mei, 3 juni en 24 september 1683. De première bracht 

336 gulden en 6 stuivers  (of zoals men in de boeken noteerde 336:06) op, vervolgens 167:18, 

179:04 en 187:12. Een overweldigend succes was het niet, vooral de opvoering in september 

(kermis) steekt schril af tegen de recettes van de overige spelen die in die periode werden 

gespeeld en die dik 300 gulden binnenbrachten, met een uitschieter (van natuurlijk Aran en Titus 

van Jan Vos) van 411:06. 

De jaartallen tussen haakjes zijn die van de eerste druk van de genoemde naspelen. 

 

mei 1683 (mei en juni aaneengesloten gespeeld) 

29 zonder naspel          336:06 

31 Nil Volentibus Arduum. De wanhebbelyke liefde (klucht, 1678)   167:18 

 

                                                 
1
 Focquenbroch 1986, fol. π4r. 

2
 Zie voor  de tussenspelen De Haas 2012 en voor de opvoeringsgeschiedenis de inleiding van de uitgave van de Min 

door Bostoen en Geesink (te verschijnen in 2012). 
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juni 1683 

3 Focquenbroch, W.G. van. De verwarde jalousy (klucht, 1663)   179:04 

 

september 1683 

24 Vos, Izaak. Pekelharing in de kist ("Singende" klucht, 1649)   187:12 

 

 

1725-1772 

 

Het succes kwam vanaf 1725. De recettes horen meestal tot de hoogste uit de speelperiodes. Het 

stuk werd vaak tijdens de kermis (september-oktober) gespeeld. 

 

NB. De naspelen 1725-1730 tussen de vierkante haken zijn afkomstig uit het Huydecoper 

Archief, inv. nr. 318. 

 

 
 

augustus 1725 (aaneengesloten) 

13 [Alewijn, A. Jan Los, of Den bedroogen Oostindies vaer (blijspel, 1721)]  506:10 

16 Asselyn, Thomas. Jan Klaasz., of Gewaande dienstmaagd (blijspel, 1682) 492:10 

18 [Lingelbach, David. De ontdekte schyndeugd (blijspel, 1687)]   585:11 

20 [Door yver bloeid de konst (E. Krook et al.) Krispyn barbier, dansmeester, pagie, en 

graaf (klucht, 1705)]         390:14 

23 [Lacroix, Pieter de. Krispyn, muzikant (blijspel, 1685)]    426:12 

 
1. Een schouwburgdruk van de Min in 't Lazarus-huys. 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. 851 D 85. 
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september 1725 

27 [Alewijn, A, Philippyn, mr. koppelaar (blijspel, 1707)]    318:02 

 

december 1726 

16 [Lacroix, Pieter de. Krispyn, muzikant (blijspel, 1685)]    265:02 

 

september 1728 

25 [Asselyn, Thomas. Jan Klaasz., of Gewaande dienstmaagd (blijspel, 1682)] 563:04 

 

oktober 1728 

18 [Bernagie, Pieter. De ontrouwe voogd (klucht, 1686)]    442:14 

 

september 1729 

17 [Ogier, Willem. Haat en nyd (klucht, 1671)]     462:16 

 

september 1730  

4 Bernagie, Pieter. Het huwelyk sluyten (blijspel, 1685)    564:06 

 

september 1731 

17 Vercierd met Balletten, waar meede de Voorreede van Cupido beginnen, en het Spel 

eindigen zal [Huybert, P.A. de. De dwarsdryfster (kluchtig blijspel, 1718)]
3
 376:00 

 

april 1732 

21 Programma niet bekend        181:04
4
 

 

september 1732 

27 [Vos, Izaak. Robbert Leverworst (klucht, 1650)]
5
     550:08 

 

augustus 1733 

24  [Pluimer, Joan. De verlooren schildwacht (klucht, 1686)]
6
    337:08 

 

september 1734 

6  [Bernagie, Pieter. De belachchelyke jonker (klucht, 1684)]
7
   469:18 

 

oktober 1734 

18 [Vos, Izaak. Pekelharing in de kist ("Singende" klucht, 1649)]
8
   382:19 

 

oktober 1736 

9 Programma niet bekend        192:19
9
 

 

maart 1737 

25 Programma niet bekend        258:16 

 

                                                 
3
 Huydecoper Archief, inv. nr. 353 (biljet) 

4
 Laagste opbrengst van de maand. 

5
 Lootjesboek I. 

6
 Lootjesboek II. 

7
 Lootjesboek III. 

8
 Lootjesboek III.  

9
 De laagste recette van de maand. 
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april 1737 

1 Programma niet bekend        448:10 

 

september 1737 

30 [Haps, P.W. van. Verliefde Brechje (klucht, 1705)]
10

    641:00
11

 

 

oktober 1737 

1 [Constantia et labore. Het groot vermoogen van juffers oogen, of De betoverde kelk 

(klucht, 1699)]
12

         362:12 

 

september 1738 

30 Programma niet bekend        479:14 

 

oktober 1738 

1 Programma niet bekend        355:01
13

 

 

maart 1739 

31 Programma niet bekend        493:16
14

 

 

april 1739 

18 Programma niet bekend        581:08 

20 Programma niet bekend        330:08 

 

september 1739 

25 Programma niet bekend        302:04 

26 Programma niet bekend        476:02 

 

mei 1740 

2 Programma niet bekend        357:02 

9 Programma niet bekend        315:10 

 

september 1740 

29 Programma niet bekend        540:15 

30 Programma niet bekend        309:17 

 

april 1742 

30 Programma niet bekend        503:06 

 

mei 1742 

7 Programma niet bekend        364:12
15

 

 

april 1743 

20 Programma niet bekend        508:08 

22 Programma niet bekend        250:08 

                                                 
10

 Rekenboek 1737/38. 
11

 De hoogste recette van de maand. 
12

 Rekenboek 1737/38. 
13

 Laagste recette van de maand. 
14

 Hoogste recette van de maand. 
15

 Hoogste recette van de maand. 
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april 1745 

12 Programma niet bekend        335:14
16

 

 

september 1746 

[30]
17

 Programma niet bekend        519:02
18

 

 

oktober 1746 

3 Programma niet bekend        598:12
19

 

4 Programma niet bekend        148:00
20

 

 

In 1748 verscheen van de hand van Gerrit de Ridder, die als toneelspeler aan de Schouwburg 

verbonden was, Promotie van Marten, door den professoor Jorisvaar, dat als voorspel gespeeld 

kon worden voor de Min.
21

 

 

In 1749 verscheen Het feest der zotten, een divertissement van B. Le Roy, balletmeester van de 

Schouwburg, en toneelschrijver N.W. op den Hooff (ca. 1715-1765).
22

 Het is goed mogelijk dat 

dit gezongen en gedanste stukje vanaf 1750 op het repertoire stond. Vanaf 1760 wordt het in de 

biljetten genoemd. 

 

april 1750 

20 Programma niet bekend        502:04 

23 Programma niet bekend        434:04 

 

september 1752 

29 Programma niet bekend        296:02 

 

oktober 1752 

3 Programma niet bekend        359:00 

 

Van de seizoenen 1754/1755 t/m 1758/1759 zijn geen gegevens overgeleverd. 

 

Van de seizoenen 1759/1760-1766/1768 zijn geen recettes overgeleverd. 

 

Eén van de tussenspelen, die in de jaren 1760-1761 werden gespeeld, is hoogstwaarschijnlijk 

Guaskar en Rosamira van Henrik van Elvervelt (kluchtig “treurspel", 1768)
23

 geweest, getuige 

de acteur Marten Corver, die over dit stuk opmerkte dat 'men [het] waardig oordeelde om in de 

Min in 't Lazarus Huis vertoond te worden'.
24

 

 

 

                                                 
16

 Hoogste recette van de maand. 
17

 Boeken: 29. 
18

 Hoogste recette van de maand. 
19

 Hoogste recette van de maand. 
20

 Laagste recette van de maand. 
21

 De Ridder 1748. 
22

 Het feest der zotten (1749). 
23

 Van Elvervelt 1768. Ook opgenomen in Van Elvervelts bundel Kamerspeelen (Amsterdam, 1768), waar hij in zijn 

Voorbericht zijn stuk als volgt omschrijft: 'Het eerste, een Treurspel, is geschikt op die wyze, gelyk men dezelve 

doorgaans op de Kermis-Tooneelen ziet vertoonen, en daarom ook met voordacht die hoogdravende en 

laagäfvallende Spreekwyzen daarin behouden; […]' (p. *2r.). 
24

 Corver 1786, p. 116 
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april 1760 

8 nieuwe divertissementen, tussenspelen en dans; o.a. Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. 

Het feest der zotten (divertissement, 1749)
25

 

10 nieuwe divertissementen, tussenspelen en dans; o.a. Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. 

Het feest der zotten (divertissement, 1749)
26

 

 

oktober 1760 

3 tussenspelen; De boerenkermis (divertissement, sinds september 1759?)
27

 

7 tussenspelen; Ballet van heidens en heidinnen (sinds 14 augustus 1760)
28

 

8 dans en tussenspelen; Ballet van heidens en heidinnen (sinds14 augustus 1760)
29

 

 

september 1761 

29 dans en tussenspelen; Roy, B. Le. De pelgrimage naar het eiland Citherea 

(divertissement, 1754)
30

 

30 dans en tussenspelen; Roy, B. Le. De pelgrimage naar het eiland Citherea 

(divertissement, 1754)
31

 

 

september 1762 

27 nieuwe divertissementen
32

; Sotten-Ballet; Brutamont, of de Verlossing van Colombine 

door Arlequin (pantomime met muziek en ballet)
33

 

28 nieuwe divertissementen; Sotten-Ballet; Brutamont, of de Verlossing van Colombine door 

Arlequin (pantomime met muziek en ballet)
34

 

29 nieuwe divertissementen; Sotten-Ballet; Brutamont, of de Verlossing van Colombine door 

Arlequin (pantomime met muziek en ballet)
35

 

 

oktober 1765 

1 tussenspelen, groot ballet pantomime; Vincent, Ysbrand. Pefroen met het schaapshoofd 

(klucht, 1669)
36

 

2 tussenspelen, groot ballet pantomime; Fornenbergh, Jan Baptist van. Duifje en Snaphaan 

(klucht, 1680)
37

 

3 tussenspelen, groot ballet pantomime; Du Moulin, A. De lichtmis, of Mal mortje mal 

kindje (klucht, 1687)
38

 

 

                                                 
25

 Biljet 1. Zie voor de biljetten Bijlage 1. 
26

 Biljet 2. 
27

 Biljet 3. 
28

 Biljet 4. 
29

 Biljet 5. 
30

 Biljet 6. 
31

 Biljet 7. 
32

 In de Hollandsche tooneelbeschouwer 1762, nr. 4, p. 55-59, beschreven als "nieuwe Tusschenspeelen" van de 

acteurs: pantomimes (o.a. met “een halve Reus […], die aardig vuurwerk uit zynen mond braakt”) die “doorgaans 

met slaan” eindigen, dansen enz. Er wordt uitgebreid verslag gedaan van alle divertissementen en pantomimes die 

tijdens de voorstelling worden opgevoerd. 
33

 Biljet 8. In de Hollandsche tooneelbeschouwer 1762, nr. 4, p. 60-61 beschreven als een "Pantomime", waarvan 

"de Muziek, […] enkel in straatdeuntjes bestaat". Van deze pantomime wordt daar een uitgebreide samenvatting 

gegeven (p. 61-64). 
34

 Biljet 9. 
35

 Biljet 10. 
36

 Biljet 11. 
37

 Biljet 12. 
38

 Biljet 13. 
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oktober 1767 

5 tussenspelen en dans; Fornenbergh, Jan Baptist van. Duifje en Snaphaan (klucht, 1680)
39

            844:04
40

 

6 tussenspelen en dans; Pluimer, Joan De verlooren schildwacht (klucht, 1686)
41

  438:10 

7 tussenspelen en dans; Vos, Izaak. Pekelharing in de kist ("Singende" klucht, 1649)
42

 

            554:04 

1774-1818 

 

In 1772 brandde de Schouwburg aan de Keizersgracht af. In september 1774 werd de 

Schouwburg heropend op een nieuwe plek: het Leidseplein. 

 

september 1775 

27 tussenspelen; Fornenbergh, Jan Baptist van. Duifje en Snaphaan (klucht, 1680) 475 

28 tussenspelen; Leeuw, A.B. de. Broershart (klucht, 1668)    417 

 

september 1777 

30  pantomimen en divertissementen, groot ballet
43

; [Krook, E.] De wispelturige minnaar 

(blijspel, 1705)         907 

 

oktober 1777 

1 pantomimen en divertissementen, groot ballet
44

; [Krook, E.] De wispelturige minnaar 

(blijspel, 1705)         819 

2 pantomimen en divertissementen, groot ballet
45

; [Krook, E.] De wispelturige minnaar 

(blijspel, 1705)         641 

9 pantomimen en divertissementen; Groot matroosen ballet
46

   748 

10 pantomimen en divertissementen; Groot matroosen ballet
47

   470 

 

oktober 1778 

In 1778 is als één van de tussenspelen vertoond: Urbanus en Isabel: Duodrama.
48

  

8 pantomimen en tussenspelen; De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in 

twee bedrijven)
49

         778 

9 pantomimen en tussenspelen; De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in 

twee bedrijven)
50

         459 

10 pantomimen en tussenspelen; De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in 

twee bedrijven)
51

         1009 

12 pantomimen en tussenspelen; De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in 

twee bedrijven)
52

         879 

                                                 
39

 Biljet 14 
40

 Hoogste recette van de maand. 
41

 Biljet 15. 
42

 Biljet 16. 
43

 Biljet 17. 
44

 Biljet 18. 
45

 Biljet 19. 
46

 Biljet 20. 
47

 Biljet 21. 
48

 [Schippers]. Urbanus en Isabel 1778. 
49

 Biljet 22. 
50

 Biljet 23. 
51

 Biljet 24. 
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15 De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in twee bedrijven) 839 

 

oktober 1779 

5 Ruloffs, Bartholomeus. Phillis en Doris, of De triumpheerende minnaar. (boertig 

herderspel in twee bedryven, 1779)
53

; Carnaval van Rome (ballet) 

6 Ruloffs, Bartholomeus. Phillis en Doris, of De triumpheerende minnaar (boertig 

herderspel in twee bedryven, 1779); Carnaval van Rome (ballet) 

7 Ruloffs, Bartholomeus. Phillis en Doris, of De triumpheerende minnaar (boertig 

herderspel in twee bedryven, 1779); Carnaval van Rome (ballet) 

8 Ruloffs, Bartholomeus. Phillis en Doris, of De triumpheerende minnaar (boertig 

herderspel in twee bedryven, 1779); Carnaval van Rome (ballet); De bedrogen bakker, of 

Arlequin verbrand (pantomime in twee bedrijven) 

 

oktober 1781 

3 De jachtpartij, of Arlequin rover (ballet) 

4 De jachtpartij, of Arlequin rover (ballet) 

5 De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in twee bedrijven) 

6 De jachtpartij, of Arlequin rover (ballet) 

8 De jachtpartij, of Arlequin rover (ballet) 

 

oktober 1783 

1 nieuwe tussenspelen en pantomimes
54

; Arlequin gewaande tovenaar (ballet); De 

belachelyke zieken (schimmenspel)
55

 

2 nieuwe tussenspelen en pantomimes
56

; Arlequin gewaande tovenaar (ballet); De 

belachelyke zieken (schimmenspel) 

3 tussenspelen en pantomimes
57

; Arlequin gewaande tovenaar (ballet); De belachelyke 

zieken (schimmenspel) 

4 tussenspelen en pantomimes
58

; Arlequin gewaande tovenaar (ballet); De belachelyke 

zieken (schimmenspel) 

6 tussenspelen en pantomimes
59

; De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand (pantomime in 

twee bedrijven)
60

; De belachelyke zieken (schimmenspel) 

                                                                                                                                                             
52

 Biljet 25. 
53

 In de Amsterdamse Courant van 5 oktober 1779 staat de volgende advertentie: 'By J. Helders, in de Nes by de 

Pieter Jacobstraat, zyn te bekomen: DORIS EN PHILLIS, Boertig Herderspel, in twee Bedryven; het welk Heden 

Avond en vervolgens, op den AMSTELDAMSCHEN SCHOUWBURG, in DE MIN IN 'T LAZARUS HUIS zal 

vertoond worden, á 4 Stuivers, en op groot Papier 8 Stuivers'. 
54

 Biljet 26. 
55

 In De Tooneelspel-beschouwer verwijt de recensent de bestuurders van de Schouwburg hun smakeloosheid en 

onkunde bij de programmering op de Schouwburg. Als voorbeeld noemt hij het schimmenspel De belachelyke 

zieken, dat in oktober was opgevoerd: 'wat kundig Regent zou gedoogen, ‟t geen wy zien dat gedoogd wordt? wat 

man van smaak en kunde zou toestaan, dat ons een dronkelap, die zyn trek tot de genever niet kan bedwingen, en 

door het schreeuwen om dien verdervelyken drank, alle kiesche ooren verveelt, vertoond werd, zonder daarmede 

eenig nuttig oogmerk te hebben? – dat  men een getrouwde vrouw, die zig als zyn hoer doet kennen, hem instaat ziet 

stellen van zynen lust om dronken te weezen, te kunnen voldoen?  ja, wat meer is, dat kuische ooren gekwetst 

worden, door een Doctor, zynen zieke (beide dronkaarts,) te hooren vraagen: Hoe is het met den – je weet wel? – en 

den zieke te hooren antwoorden: Waar zou ik dat van daan haalen? van dat slappe goed?  dat dezelfde dronkaart 

tegen zyn hoer voornoemd zegt: Ik zal je in ’t kort eens komen bezoeken. Als je man niet te huis is, weetje: waarop 

geantwoord wordt: Maak maar dat jy eerst beter word, dan zal ik zien wat jy doen zal. (*) – foei! foei!' (De 

Tooneelspel-beschouwer ([afl. 11, oktober] 1783, p. 4) 
56

 Biljet 27. 
57

 Biljet 28. 
58

 Biljet 29. 
59

 Biljet 30. 
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In 1784, een jaar zonder Min-voorstellingen, verscheen, vermoedelijk van de hand van de 

toneelspeler Albert Schippers (1748-1817), De ontrouwe koningin, of Den dood van Martinus en 

Nicolaas: treur- en tusschenspel. Zal zeker opgevoerd zijn, hoogstwaarschijnlijk in 1785.
61

 

 

september 1785 

29 nieuwe tussenspelen en pantomime, o.a. Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of De dood 

van Dido ("treurspel, in straatliedjes", 1785)
62

 

30 nieuwe tussenspelen en pantomime, o.a. Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of De dood 

van Dido ("treurspel, in straatliedjes", 1785)
63

 

oktober 1785 

1 nieuwe tussenspelen en pantomime, o.a. Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of De dood 

van Dido ("treurspel, in straatliedjes", (1785)
64

 

 

In 1787 was de Schouwburg van 18 september tot 24 november gesloten. 

 

oktober 1788 

2 Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of de dood van Dido ("treurspel, in straatliedjes", 

1785), en andere tussenspelen; Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten 

(divertissement, 1749); ballet.
65

 

                                                                                                                                                             
60

 Worp, hs. UB Leiden, Ltk. 1730, schrift Repertoire 9. 
61

 Schippers 1784. 
62

 Biljet 31; Lijnslager 1785. 
63

 Biljet 32. 
64

 Biljet 33. 
65

 Biljet 34. 

 
2. Het Lazarushuis tussen de Houtgracht en de Jodenbreestraat (eind achttiende eeuw). 
Nationaal Archief, Den Haag, VTHR Verzameling Binnenlandse Kaarten Rozemond, 
1533-1913, nummer toegang 4.VTHR, inventarisnummer 4638C, detail 
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3 Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of de dood van Dido ("treurspel, in straatliedjes", 

1785), en andere tussenspelen; Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten 

(divertissement, 1749); ballet.
66

 

4 Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of de dood van Dido ("treurspel, in straatliedjes", 

1785), en andere tussenspelen; Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten 

(divertissement, 1749); ballet.
67

 

 

Er werd van 6 mei 1794 tot 21 januari 1795 niet gespeeld. De opening op 4 augustus 1795 vond 

niet plaats vanwege de tijdsomstandigheden.  

 

oktober 1798 

2 De Amsterdamsche kermisvreugd (pantomime); Kinker, J. Gabriëla van Faiël, geboren 

van Vergy ("katjensspel", 1798)
68

 

3  De Amsterdamsche kermisvreugd (pantomime); De Vauxhall (pantomime); Kinker, J. 

Gabriëla van Faiël, geboren van Vergy ("katjensspel", 1798) 

4 De Amsterdamsche kermisvreugd (pantomime); De Vauxhall (pantomime); Kinker, J. 

Gabriëla van Faiël, geboren van Vergy ("katjensspel", 1798) 

5 De Amsterdamsche kermisvreugd (pantomime); Kinker, J. Gabriëla van Faiël, geboren 

van Vergy ("katjensspel", 1798) 

 

november 1799 

26 nieuwe tussenspelen (o.a. Kinker, J. Ericia; of De vestaalsche maagd, "kermistreurspel", 

1799
69

) en pantomimes
70

; De dorpsvermaaklykheden (pantomime) 

27 nieuwe tussenspelen (o.a. Kinker, J. Ericia; of De vestaalsche maagd, "kermistreurspel", 

1799) en pantomimes
71

; De dorpsvermaaklykheden (pantomime) 

28 nieuwe tussenspelen (o.a. Kinker, J. Ericia; of De vestaalsche maagd, "kermistreurspel", 

1799) en pantomimes; De dorpsvermaaklykheden (pantomime) 

29 nieuwe tussenspelen (o.a. Kinker, J. Ericia; of De vestaalsche maagd, "kermistreurspel", 

1799) en pantomimes
72

; De dorpsvermaaklykheden (pantomime) 

 

oktober 1800 

1 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Het gemaskerde bal, (ballet pantomime)
73

 

2 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Het gemaskerde bal, (ballet pantomime) 

3 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Het gemaskerde bal, (ballet pantomime)
74

 

4 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Het gemaskerde bal, (ballet pantomime) 

6 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Het gemaskerde bal, (ballet pantomime)
75

 

7 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Het gemaskerde bal, (ballet pantomime) 

 

 

                                                 
66

 Biljet 35. 
67

 Biljet 36. 
68

 In zijn voorwoord bij dit stuk schrijft Kinker, dat hij het op verzoek van één van de commissarissen van de 

Schouwburg heeft geschreven, en dat hij 'dit te eerder [deed], toen ik vernam, dat het tot een soort van tusschenspel 

of Divertissement in De Min in 't Lazerushuis dienen moest' (Kinker 1798, p. [5]). 
69

 Kinker 1799. 
70

 Advertentie 2. 
71

 Advertentie 3 
72

 Advertentie 4. 
73

 Advertentie 5. 
74

 Advertentie 6. 
75

 Advertentie 7. 
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oktober 1801 

3 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Kinker, J. De menschheid in 't Lazarushuis 

(tussenspel, 1801)
76

 

5 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Kinker, J. De menschheid in 't Lazarushuis 

(tussenspel, 1801)
77

 

6 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Kinker, J. De menschheid in 't Lazarushuis 

(tussenspel, 1801)
78

 

7 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Kinker, J. De menschheid in 't Lazarushuis 

(tussenspel, 1801)
79

 

8 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Kinker, J. De menschheid in 't Lazarushuis 

(tussenspel, 1801)
80

 

9 nieuwe tussenspelen en pantomimes; Kinker, J. De menschheid in 't Lazarushuis 

(tussenspel, 1801)
81

 

 

oktober 1804 

8 nieuwe tussenspelen, pantomimes
82

 en divertissementen, nl. Vreedenberg, C. De 

gewaande dood van Jorisvaêr ("een grapje", 1804), een stukje over de buikspreker Fitz 

James en een stukje over Jorisvaêr die een beeld koopt
83

 

9 nieuwe tussenspelen, pantomimes
84

 en divertissementen, nl. Vreedenberg, C. De 

gewaande dood van Jorisvaêr ("een grapje", 1804), een stukje over de buikspreker Fitz 

James en een stukje over Jorisvaêr die een beeld koopt 

10 nieuwe tussenspelen, pantomimes
85

 en divertissementen, nl. Vreedenberg, C. De 

gewaande dood van Jorisvaêr ("een grapje", 1804), een stukje over de buikspreker Fitz 

James en een stukje over Jorisvaêr die een beeld koopt 

11 nieuwe tussenspelen, pantomimes
86

 en divertissementen, nl. Vreedenberg, C. De 

gewaande dood van Jorisvaêr ("een grapje", 1804), een stukje over de buikspreker Fitz 

James en een stukje over Jorisvaêr die een beeld koopt 

12 nieuwe tussenspelen, pantomimes
87

 en divertissementen, nl. Vreedenberg, C. De 

gewaande dood van Jorisvaêr ("een grapje", 1804), een stukje over de buikspreker Fitz 

James en een stukje over Jorisvaêr die een beeld koopt 

 

oktober 1807 

7 nieuwe tussenspelen, pantomimes en een divertissement
88

, o.a. Doctor Bitter (tussenspel) 

en een stukje over de Franse ballonvaarder Augustin
89

 

                                                 
76

 Biljet 37. 
77

 Biljet 38. 
78

 Biljet 39. 
79

 Biljet 40 
80

 Biljet 41. 
81

 Biljet 42. 
82

 Biljet 43. 
83

 Zie Vreedenberg, Zonderlinge en merkwaardige levensloop, p. 90, 93-96, 217-252. 
84

 Biljet 44. 
85

 Biljet 45 
86

 Biljet 46. 
87

 Biljet 47. 
88

 Biljet 48. 
89 Vreedenberg, p. 96-98. Mogelijk waren Dr. Gall (alias Bitter) en Augustin in één tussenspel verwerkt. In de 

dagboekaantekeningen van Christiaan Andriessen is van een tijdens deze voorstelling uitgevoerd divertissement een tekening te 

vinden met het onderschrift: “7 oct. ‟t Auditorium van Doctor Martens, dicipel van doctor Bitter. in de min in ‟t Lazarushuis, de 

eerste representatie. 1 representeerde doctor Bouwens 2. jan van Well 40 week”. (Hoogenboom, Gerlach en Stroop 2008, p. 93). 
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8 nieuwe tussenspelen, pantomimes en een divertissement
90

, o.a. Doctor Bitter (tussenspel) 

en een stukje over de Franse ballonvaarder Augustin 

9 nieuwe tussenspelen, pantomimes en een divertissement
91

, o.a. Doctor Bitter (tussenspel) 

en een stukje over de Franse ballonvaarder Augustin 

10 nieuwe tussenspelen, pantomimes en een divertissement
92

, o.a. Doctor Bitter (tussenspel) 

en een stukje over de Franse ballonvaarder Augustin 

12 nieuwe tussenspelen, pantomimes en een divertissement
93

, o.a. Doctor Bitter (tussenspel) 

en een stukje over de Franse ballonvaarder Augustin 

 

september 1809 

20 nieuwe tussenspelen, pantomime, divertissementen
94

, o.a. De recensent
95

 

21 nieuwe tussenspelen, pantomime, divertissementen, o.a. De recensent
96

 

22 nieuwe tussenspelen, pantomime, divertissementen, o.a. De recensent,Lijnslager, P.H. De 

vlugt van Eneas of De dood van Dido ("treurspel in straatliedjes", 1785) en „dansen op 

het koord‟
97

 

23 nieuwe tussenspelen, pantomime, divertissementen, o.a. De recensent en „dansen op het 

koord‟
98

 

 

september 1812 

15 met nieuwe tussenspelen, o.a.Ray, C.A. van. Een wisjewasje uit het huwelijks leven 

(parodie op Kotzebue's Menschenhaat en berouw, 1812); een divertissement
99

 

16 met nieuwe tussenspelen, o.a.Ray, C.A. van. Een wisjewasje uit het huwelijks leven 

(parodie op Kotzebue's Menschenhaat en berouw, 1812); een divertissement
100

 

17 met nieuwe tussenspelen, o.a.Ray, C.A. van. Een wisjewasje uit het huwelijks leven 

(parodie op Kotzebue's Menschenhaat en berouw, 1812); een divertissement
101

 

 

september 1813 

 

20 nieuwe tussenspelen en pantomimes, een divertissement
102

 

21 nieuwe tussenspelen en pantomimes, een divertissement
103

 

26 nieuwe tussenspelen en pantomimes, een divertissement en dans
104

 

 

 

                                                 
90

 Biljet 49. 
91

 Biljet 50. 
92

 Biljet 51. 
93

 Biljet 52. 
94

 Biljet 53. 
95

 Vreedenberg, p. 201-216. P.G. Witsen Geysbeek heeft een puntdicht geschreven naar aanleiding van een grap, die 

tijdens de voorstellingen van september 1809 in een tussenspel werd uitgehaald met een kennelijk kritische 

recensent: 'Aan Steven, Den recensent, die op den Koninglyken Schouwburg te Amsteldam, in zeker tusschenspel 

van het blyspel: DE MIN IN 'T LAZARUSHUIS, Door een' der lazarusgekken wierd voorgesteld, den 20, 21, 22 en 

23 sept. 1809.' (Witsen Geysbeek 1809, p. 57) 
96

 Biljet 54 (zonder De recensent). 
97

 Biljet 55 (zonder De recensent). 
98

 Biljet 56 (zonder De recensent). 
99

 Biljet 57; Advertentie 8. 
100

 Biljet 58. 
101

 Biljet 59. 
102

 Biljet 60; Advertentie 9a en b 
103

 Biljet 61; Advertentie 10a en b. 
104

 Biljet 62; Advertentie 12. 
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maart 1818 

26 met nieuwe tussenspelen; De verjaring van Joris-Vaêr (komiek divertissement). Benefiet 

voor T.C. Beynink.
105

 

 

 
 

Buiten Amsterdam 

 

Wanneer in de zomer de Schouwburg gesloten was, trokken de acteurs naar steden en dorpen 

buiten Amsterdam. Tijdens deze tournees werd ook de Min opgevoerd.
106

 

 

Rotterdam 

 

Rotterdams toneelgezelschap o.l.v. Jan Punt 

30 augustus 1773 met tussenspelen; Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten 

(divertissement, 1749).
107

 

 

Nederduitsche Toneelspelers o.l.v. Petrus Lievens Kersteman 

2 september 1784 Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten (divertissement, 

1749) 

4 september 1784 Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten (divertissement, 

1749)
108

 

 

                                                 
105

 Biljet 63.  
106

 Corver deelt mee dat zij in zijn Amsterdamse periode (tot 1763) optraden in Utrecht, Dordrecht, Rotterdam, 

Delfshaven en in nog meer niet genoemde plaatsten (Corver 1786, p. 163). 
107 XIVde Brief van een Rotterdamsch heer, over het vertoonen van […] De Min in ‟t Lasarushuis, Blyspel. Op Maandag den 30ste 

Augustus 1773. (Compleete Verzameling van Vyftig Brieven van een Rotterdamsch Heer 1773) 
108

 Kersteman 1987, p. 9. Dit gezelschap had op 18 juli 1784 het stuk opgevoerd te Utrecht. Het programma van de 

Rotterdamse opvoeringen zal vrijwel zeker hetzelfde geweest zijn. 

 
3. Teunis Christoffel Beijnink (1771-1832). 
Speelde de rol van Joris-vaar van 1778-1818. 
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Utrecht 

 

Nederduitsche Rotterdamsche acteurs en actrices 

18 juli 1784 Roy, B. Le en N.W. op den Hooff. Het feest der zotten (divertissement, 1749).
109

 

 

 

Den Haag  

 

Corver en zijn toneelgezelschap 

Van 1763 tot 1774 speelde Corver met zijn gezelschap in Den Haag en Leiden. Hij vertelt dat hij 

in Den Haag zijn laatste voorstellingen van de Min gaf, want nadat hij het stuk had ontdaan van 

de tussenspelen, kwam het publiek er niet meer naar kijken. 

 

Nederduitsche Schouwburg 

Nederduitsche Tooneellisten o.l.v. Ward Bingley 

12 mei 1794  met tussenspelen; Lijnslager, P.H. De vlugt van Eneas, of de dood van Dido 

("treurspel, in straatliedjes", 1785)
110

 

Koninklijke Nederduitsche Schouwburg 

8 mei 1821 met dans en tussenspelen: wassen beelden, Automaat Domino-Speler, Het 

mecanische standbeeld
111

; geen naspel 

9 mei 1821 met dans en tussenspelen: wassen beelden, Automaat Domino-Speler, Het 

mecanische standbeeld
112

; geen naspel 

 

 

Acteurs en actrices; recensies 

Amsterdam 

 

1729 

Izabella: Adriana Maas 

Valerius: Jan Bor
113

 

 

na 1730-1745: 

Ferdinand: Izaak Duim 

1745-1749 

Ferdinand: Manuel Robijn 

vanaf 1750: 

Ferdinand: Marten Corver 

Vanaf ca. 1732, enige jaren: 

Valerius: Jan Punt
114

 

                                                 
109

 Haverkorn van Rijsewijk 1882, p. 275. 
110

 Advertentie 1. 
111

 Advertentie 13. 
112

 Advertentie 14. 
113

 Huydecoper Archief, inv. nr. 314. 
114

 Corver: 'Heb ik hem [=Izaak Duim] Ferdinant in de Min in 't Lazarus Huis niet zien spelen? (Robyn erfde die Rol 

van hem, en ik weêr van Robyn,) Eelhart in de Wiskunstenaars, de Vermomde Minnaar, in 't eind het gantsche 

emploi, zo als ik het naderhand bekleed heb, heeft Duim dat niet vervult in zijn eersten tijd? heeft Punt in den 
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1762 

De entree wordt gedanst door Maria Schmidt
115

 

Er werd gespeeld door Cornelis de Bruyn, die de tussenspelen had samengesteld, en Rieuwert 

Schmidt. Zij speelden, naast hun rollen in de tussenspelen, vermoedelijk de rollen van Joris-vaar 

en Marten of Klaasje.
116

 Daarnaast werd in de Min gespeeld door Jan Starrenberg, Marten 

Corver en Maria Evers-van der Sluis.
117

 

 

1777
118

 

Cupido De Waal d.j. [= de jonge] 

Ferdinand Passé 

Valerius Knolleman 

Isabella Zeims 

Leonard ‟sGravesande 

Joris-vaer Hellers 

Klaasje De Waal 

Marten  Schippers 

Anna  Juffr. Hilverdink 

Katryn  [Juffr.] van Marle 

Doctor  van Marle 

Philibert Angelmeer 

Reynout Hilverdink 

 

1778 

Bij de vertoners van Urbanus en Isabel (1778) wordt de rolverdeling opgegeven: Jan de Waal 

speelde Marten in de Min en Urbanus in het tussenspel, Albert Schippers Klaasje in de Min en 

Isabel in het tussenspel.
119

 

 

1798
120

 

Cupido Grotta 

Ferdinand Camphuijzen 

Valerius Knolleman 

Isabella Ch. Anderegg 

Leonard Croese 

Joris-vaer Beijnink 

Klaasje C.J. Snoek 

Marten  Jan van Well 

Anna  Roos 

Katryn  Majofski 

                                                                                                                                                             
beginne Valerius in de Min in 't Lazarus Huis, Eelhart in de Waarschijnlijke Tooverij, de Belachelijke Jonker (deze 

laatste op een privaten dag, met gesloote deuren, zo hij zelf verhaald heeft,) niet gespeeld?‟ (Corver 1786, p. 126) 
115

 Hollandsche Tooneel-Beschouwer 1762, Den 12 October 1762. No. 4, p. 59 
116

 Hollandsche Tooneel-Beschouwer 1762, Den 12 October 1762. No. 4, p. 59-60. 
117

 'Voor ‟t overige is dit Blyspel zeer wel uitgevoerd geworden, in ‟t byzonder hebben Messrs. Starrenberg en 

Corver zeer goed gespeeld; en Juffr. Everts heeft myne verwachting verre te boven gegaan' (Hollandsche Tooneel-

Beschouwer 1762, Den 12 October 1762. No. 4, p. 60). 
118

 W.G.V. Focquenbrochts Min in ’t lazarus-huys, blyspel (Amsterdam, David Ruarus, 1732), ex. UBA/BC 1741 G 

38 (v/h 1741 G 38), met rolverdeling bijgeschreven in lijst van „Vertooners‟, A6v. Betreft voorstelling van 2 oktober 

1777. 
119

 Schippers en De Waal 1778, p. [A1v]. 
120

 W.G.V. Focquenbrochts Min in ’t lazarus-huys, blyspel (Amsterdam, David Ruarus, 1732), ex. UBA/BC OK 63-

7024, met ingeplakte hs. rolverdeling naast lijst van „Vertooners‟. 
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Doctor  Meijnards 

Philibert Malfait 

Reynout Hooving 

 

1799
121

 

Cupido Bergers  

Ferdinand Camphuijzen 

Valerius van Hulst 

Isabella Ch. Anderegg 

Leonard Croese  

Joris-vaer Botbergen 

Klaasje C.J. Snoek 

Marten  Jan van Well 

Anna  Roos 

Katryn  Majofski 

Doctor  Meijnards 

Philibert Malfait 

Reynout Hooving 

 

1801
122

 

Cupido Bergers 

Ferdinand Camphuijzen 

Valerius van Hulst 

Isabella Ch. Anderegg 

Leonard De Vries 

Joris-vaer Beijnink 

Klaasje Zeegers 

Marten  Jan van Well 

Anna  Roos 

Katryn  Majofski 

Doctor  Konink 

Philibert Malfait 

Reynout Vredenberg 

 

1804
123

 

Cupido Grotta 

Ferdinand Camphuijzen 

Valerius van Hulst 

Isabella Ch. Anderegg 

Leonard De Vries 

Joris-vaer Beijnink 

Klaasje Zeegers 

Marten  Jan van Well 

Anna  Roos 

Katryn  Majofski 

                                                 
121

 Ibidem. 
122

 Ibidem. Biljet: Acteurs: Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, van Well, Zeegers, Koning, Malfait 

en Vreedenberg. Actrices: Bergers, Anderegg, Roos en Majofski. 
123

 Ibidem. Biljet: Acteurs: Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, Zeegers, van Well, Tjeerds, Malfait, 

enz. Actrices: Grotta, Anderegg, Roos en Majofski. 
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Doctor  Tjerts [lees: Tjeerds] 

Philibert Malfait 

Reynout J. Beijnink 

 

1807 (op 7, 8, 9, 10 en 12 oktober)
124

 

Cupido M. Grotta 

Ferdinand Evers 

Valerius van Hulst 

Isabella van Hamme 

Leonard de Vries 

Joris-vaer T. Bijning 

Klaasje Zeegers 

Marten  van Well 

Anna  Roos 

Katryn  Majofski 

Doctor  Tjeerds 

Philibert Malfait 

Reynout J. Bijning 

 

1809
125

 

Acteurs: Everts, van Hulst, Hilverdink, Westerman, Zeegers, van Well, Vreedenberg, Wytman, 

Malfait en J. Beijnink. Actrices: Snoeck, Jelgerhuis, Roos en Majofski. 

 

1812
126

 

de heeren Evers, Struik, Wijtman, Beijnink, P.J. Snoeck, Van Well, Dirksen, Malfait, Oberg, 

enz.; mejr. M. Snoeck, geb. Grotta, Van Ollefen en Roos. 

 

1813
127

 

20 september:
128

 

de heeren Evers, Struik, Beijnink, Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, Wijtman, Oberg, Oortman en 

de jonge jufvr. Freubel; mejr. M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, Adams, enz. 

Marten en Klaasje worden gespeeld door P. Snoeck en J. van Well. 

de Heeren Evers, Struik, Beynink, Malfeit, van Well, P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman, en 

de jonge Heer Malfeit enz. Actrices: Mejufvrouwen M. Snoeck, geb. Grotta; van Ollefen, 

Adams
129

 

26 september: 

de heeren Evers, Struik, Beijnink, Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, Wijtman, Oberg, Oortman en 

de jonge heer Malfait; mejr M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, Adams, enz.
130

 

 

 

 

                                                 
124

 Ibidem. Biljet: Acteurs: Everts, van Hulst, de Vries, Byning, Zeegers, van Well, Tjeerds en Malfait. Actrices: M. 

Grotta, van Hamme, Roos en Majofski. 
125

 Biljetten 53-56. 
126

 Advertentie 8; Biljetten 57-59: „Acteurs: Evers, Struik, Wytman, Beynink, P.J. Snoeck, Van Well, Dirksen, 

Malfait, Oberg, enz. Actrices: M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen en Roos‟. 
127

 Biljetten 60-62: „Acteurs: Evers, Struik, Beynink, Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman enz. 

Actrices: M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, Adams enz‟. 
128

 Advertentie 9a. 
129

 Advertentie 9b. 
130

 Advertentie 12. 
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1818 

„Waarin Mejufvrouw Kamphuyzen de rol van Isabella zal vervullen. Acteurs: Kamphuyzen, Van 

Hulst, Weidman, Beynink, P.J. Snoeck, Rosenveldt, Rinkes, Malfait, Henke, enz. Actrices: 

Kamphuyzen, M. Snoeck geb. Grotta, Freubel enz.‟.
131

 

In het naspel, De Verjaring van Joris-Vaer, speelde en danste Andries van Hamme. 

 

Recensie: 

Mejufvrouw KAMPHUIJSEN heeft de zeer moeijelijke en dubbele rol van Isabella meesterlijk 

vervuld. Noch mejuf. FREUBEL, noch mejuf. SNOECK schenen den waren toon, dien hunne 

rollen [p. 359] vereischten, gevat te hebben; men moest raden of zij in eene zinnelooze vlaag, of 

wel bij het hoofd waren. VAN HULST voldeed redelijk. SNOECK en ROSENVELDT waren 

regt koddig, vooral in het tweede tusschenspel, een intermezzo over het magnetismus, eene 

geoorloofde hekeling; want zij betrof de zaak zelve: persoonlijke satyren kunnen en mogen 

nergens, en ZULLEN, althans op ons tooneel, niet meer geduld worden. De andere vertooners 

mogen ons dankbaar zijn, dat wij van hen zwijgen […]. 

[Het naspel] De Verjaring van Joris-Vaer, komiek divertissement heeft het publiek zeer 

mishaagd, dat ons zeer verwondert; want wij vinden het zeer aardig, ja geheel nieuw, dat men in 

de hoofdstad, op het eerste nationale tooneel, door de koninklijke tooneellisten, Joris en Trijn in 

de ronzebons [= poppenkast, janklaassenspel], aldaar den 26sten Maart, in forma optima 

verschenen, aan een talrijk en aanzienlijk publiek vertoonde: ellendiger voortbrengsel zagen wij 

nimmer! 

De dans en het spel van VAN HAMME waren zoo karakteristiek, dat wij een oogenblik 

dachten, waarlijk in het gekkenhuis te zijn.
 132

 

 

Rotterdam 

rolbezetting 30 augustus 1773: 

Cupido: het zoontje van Simon Rivier 

Ferdinand: Herman 's-Gravezande 

Valerius: Pieter Malet 

Isabelle: Maria de Bruyn 

Reynout: Anthonie Spatsier 

Joris-vaar: Simon Rievier 

Leonard: de nieuweling (???) 

 

Recensie: 

Des Mandachs de 30ste, wiert DE MIN IN HET LASARUS HUYS vertoont, een Blyspel, daar zelve wel 

wat op te zeggen zou wezen, zo het door Tussenspellen noch niet eens zoo onnatuurlyk wiert 

gemaakt. De Vertoners zyn Cupido, Ferdinant, Valerius, Isabelle, Reynout, Joris-vaar, Leonart, 

Philibert, Katryn, Anna, Doctor, Klaasje en Marten. De Eerste, is door het Zoontje van Monsr. 

Rievier, de twede, door Monsr. ’s Gravesande, de derde, door Monsr. Malet, de vierde, door de 

Jonge Juffr. de Bruin, de vyfde, door de heer Spatsier, en de zesde, door Monsr. Riever, alle zeer 

goet gespeelt, behalve dat de laatste als Vader, noch zotter dan de Gekken is geweest, en een zeer 

slegte tugt onder de zyne heeft gehouden, want in het spel zelve, met Reynout van ernstige zaken 

spreekende, zig achterover latende hale, een wasligje op de hoet of Muts zetten, en diegelyke 

dingen toelatende, zoude de zotten hem wel haast meester worden; daar het zeker is, dat de 

zulke, eerder hantboejing dan Isabel, en voetboejing als Ferdinant verdiende; of, zoo een Vader 

                                                 
131

 Biljet 63. 
132

 De Tooneelkijker 1818 (III, no. 8): Maart 26, p. 358-360. 
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dit dult kan hy geen Vader blyven, zou zig overmeesteren zien, en ene opstant der Gekken, zou 

voor hem onverantwoordelyk wezen, en was gewis niet verre te zoeken. De Leonart, is door de 

Nieuweling vry wel uitgevoert, doch hy hat zig in de laaste Tonele wel wat van Isabelle afmogen 

houden, en moest, onzes bedunkens, vooral niet naast haar hebben gaan staan, uit vrese van by 

haar, door dat middel, bekent te zullen geraken, want zyne misdaat, was niet gering, maar ten 

allerhoogsten strafwaardig, want hy was ene afsetter en schuldige Rover, die, door het enkele 

veranderen der kleding, zo zeer niet van wezen verandert was.
133

 

Den Haag 

8 en 9 mei 1821: 

de heeren Bingley, Tijpen, Schouten, Grave, Hoedt, Caspers, Hamecher, Hartmans, van 

Hanswijk; mejufvrouw A. Kok, Wiestman, Henslij en de jonge juffrouw Hoedt. In de 

tusschenspelen: alle de sujetten
134

 

 

 

                                                 
133

 XIV
de

 Brief van een Rotterdamsch heer, over het vertoonen van […] De Min in ‟t Lasarushuis, Blyspel. Op 

Maandag den 30
ste

 Augustus 1773. (Compleete Verzameling van Vyftig Brieven van een Rotterdamsch Heer 1773) 
134

 Advertentie 13 en 14. 
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Bijlage 1: Biljetten 1760-1818 

De Schouwburg kondigde haar voorstellingen aan via aanplakbiljetten, die gedrukt werden door 

de schouwburgdrukker. Deze zijn echter pas vanaf seizoen 1759/60 bewaard gebleven. De 

drukker van de hierachter opgenomen was vanaf 1759/60 Izaak Duim, vanaf 1780/81: Jan 

Helders, vanaf 1783/84: J. Helders en A. Mars. 

Deze biljetten berusten bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, 

onder signatuur OTM OG 06-100 [= seizoen 1759/60] t/m OTM OG 06-1028 [= seizoen 

1817/18]. De biljetten voor de seizoenen 1779/80, 1781/82, 1798/99, 1799/1800 en 1800/01 

ontbreken in de UBA-collectie. 

 

 

1. Op dingsdag den 8sten april, 1760, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis. Blyspel. Met dans en nieuwe 

divertissementen tusschen de bedryven, gesierd. Na het zelve Het feest der zotten, 

divertissement. Waar in door de kinderen van monsr. Frederik, en andere personen, gezongen en 

gedanst word. 

 

2. Op donderdag den 10den april, 1760, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis. Blyspel. Met dans en nieuwe 

divertissementen tusschen de bedryven, gesierd. En na het zelve Het feest der zotten. Waar in 

door de kinderen van monsr. Frederik, en andere personen, gezongen en gedanst word. Doch 

voor de laatste maal. 

 

3. Op vrydag den 3den october, 1760, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarus-huys, vercierd met tusschen-spelen. 

Blyspel. En na het zelve De boere kermis. Divertissement. Met zang en dans. Waar in door 

monsr. Pietro Nieri en juffr. Giroloma Monti, een pas deux, zal gedanst worden. 

 

4. Op dingsdag den 7den october, 1760, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys, blyspel. Met tusschen-speelen 

gesierd. En na het zelve een ballet van heidens en heidinnen. Waar in door monsr. Nieri en juffr. 

Monti, de voornaamste entrê gedanst word. 

 

5. Op woensdag den 8sten october, 1760, zal om de groote toeloop nogmaals ten voordeele van 

het Weez- en Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys, 

blyspel. Met dans, en tusschen-speelen gecierd. Doch zekerlyk voor het laatst. En na het zelve 

een ballet van heidens en heidinnen. Waar in door monsr. Nieri en juffr. Monti, de voornaamste 

entrê gedanst word. 

 

6. Op dingsdag den 29sten september, 1761, zal ten voordeele van het Weez- en 

Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys. Blyspel. Met 

danssen en tusschen speelen agter de bedryven gesierd. En na het zelve De pelligrimagie na het 

eyland Citherea. Divertissement. Met zang en dans. 

 

7. Op woensdag den 30sten september, 1761, zal ten voordeele van het Weez- en 

Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys. Blyspel. Met 

danssen en tusschen speelen, agter de bedryven gesierd. Voor de laatste maal. En na het zelve De 

pelligrimagie na het eyland Citherea. Divertissement. Met zang en dans. 
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8. Op maandag den 27sten september, 1762, zal ten voordeele van het Weez- en 

Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys, blyspel. Met 

nieuwe divertissementen, en 'T sotten ballet gesierd. En na het zelve Brutamont, of de verlossing 

van Colombine door Arlequin. Pantomime. 

 

9. Op dingsdag den 28sten september, 1762, zal ten voordeele van het Weez- en 

Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys, blyspel. Met 

nieuwe divertissementen, en 'T sotten ballet gesierd. En na het zelve Brutamont, of de 

verlossinge van Colombine door Arlequin. Pantomime. 

 

10. Op woensdag den 29sten september, 1762, zal ten voordeele van het Weez- en 

Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuys, blyspel. Met 

nieuwe divertissementen, en 't Sotten ballet gesierd. Voor de laatste maal. En na het zelve 

Brutamont, of de verlossinge van Colombine door Arlequin. Pantomime.] 

 

11. Op dingsdag den 1sten october, 1765, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in het Lazarus-huys, blyspel. Vercierd met 

verscheyde tusschen-speelen. En na het zelve Peffroen met het schaapshoofd, kluchtspel. 

Tusschen beiden een groot ballet pantomime, waar in door monsr. Nieri, zyn vrouw en andere, 

de voornaamste entrées zullen gedanst worden.  

 

12. Op woensdag den 2den october, 1765, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in het Lazarus-huys, blyspel. Vercierd met 

verscheyde tusschen-speelen. En na het zelve Duyfje en Snaphaan, kluchtspel. Tusschen beiden 

een groot ballet pantomime, waar in door monsr. Nieri, zyn vrouw en andere persoonen de 

voornaamste entrées zullen gedanst worden. 

 

13. Op donderdag den 3den october, 1765, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in het Lazarus-huys, blyspel. Voor de laatste maal. 

Vercierd met verscheyde tusschen-speelen. En na het zelve De lichtmis of mal-Mortje mal-

kindje, kluchtspel. Tusschen beiden een groot ballet pantomime, waar in door monsr. Nieri, zyn 

vrouw en andere persoonen de voornaamste entrées zullen gedanst worden. 

 

14. Op maandag den 5den october, 1767, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op de schouwburg vertoond worden De min in't lazarushuis, blyspel. Versierd met verscheide 

tusschen-speelen en dans. Waar in door juffr. Nieri, monsr. Godard, en andere persoonen, 

gedanst zal worden. En na het zelve Duifje en Snaphaan, kluchtspel. 

 

15. Op dingsdag den 6den october, 1767, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op de schouwburg vertoond worden De min in 't lazarushuis, blyspel. Verzierd met verscheide 

tusschen-speelen en dans. Waar in door juffr. Nieri, monsr. Godard, en andere persoonen, 

gedanst zal worden. En na het zelve De verloofde schildwacht, kluchtspel 

 

16. Op woensdag den 7den october, 1767, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't lazarushuis, blyspel. voor de laatste maal. 

Versierd met verscheide tusschen-speelen en dans. Waar in door juffr. Nieri, monsr. Godard, en 

andere persoonen, gedanst zal worden. En na het zelve Pekelharing in de kist, zingende klucht. 

verwagt op aanstaande donderdag den 8sten october 1767. De groote Belizarius, treurspel. 
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17. Op dingsdag den 30sten september 1777, zal ten voordeele van het Weez- en 

Oudemannenhuis, op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. 

Vercierd met pantomimen en divertissementen. En na het zelve De wispelturige minnaar, groot 

ballet. Waarin door monsr: Busida en juffr: Voller, de voornaamste entrées zullen gedanst 

worden .[...].  

 

18. Op woensdag den 1sten october 1777, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't lazarushuis, blyspel. Vercierd met pantomimen 

en divertissementen. En na het zelve De wispelturige minnaar, groot ballet. Waar in door monsr: 

Busida en juffr: Voller, de voornaamste entrées zullen gedanst worden .[...].  

 

19. Op donderdag den 2den october 1777, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't lazarushuis, blyspel. Vercierd met pantomimen 

en divertissementen. En na het zelve De wispelturige minnaar, groot ballet. Waar in door monsr: 

Busida en juffr: Voller, de voornaamste entrées zullen gedanst worden.[...]. 

 

20. Op donderdag den 9den october 1777, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. Vercierd met 

pantomimen en divertissementen. En na het zelve een groot matroosen ballet.[...].  

 

21. Op vrydag den 10den october 1777, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. Met pantomimen en 

divertissementen. Voor de laatste maal. En na het zelve een groot matroosen ballet.[...]. 

 

22. Op donderdag den 8sten october 1778, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. Vercierd met 

pantomimen, en tusschen spellen. En na het zelve De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand, 

pantomime in twee bedryven. 

 

23. Op vrydag den 9den october 1778, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. Vercierd met pantomimen, 

en tusschen spellen. En na het zelve De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand, pantomime in 

twee bedryven.  

 

24. Op saturdag den 10den october 1778, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. Vercierd met 

pantomimen, en tusschen spellen. En na het zelve De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand, 

pantomime in twee bedryven. 

 

25. Op maandag den 12den october 1778, zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De min in 't Lazarushuis, blyspel. Vercierd met 

pantomimen, en tusschen spellen. En na het zelve De bedrogen bakker, of Arlequin verbrand, 

pantomime in twee bedryven. Beyde voor de laatste maal.  

 

26. Op Woensdag den 1sten October 1783. zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Met nieuwe 

tusschenspellen en pantomimes.  

 



 

Fumus 9 (2011)  72 

27. Op Donderdag den 2den October 1783. zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Met nieuwe 

tusschenspellen en pantomimes.  

 

28. Op Vrydag den 3den October 1783. zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, op 

den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Met tusschenspellen en 

pantomimes.  

 

29. Op Saturdag den 4den October 1783. zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Met tusschenspellen en 

pantomimes.  

 

30. Op Maandag den 6den October 1783. zal ten voordeele van het Weez- en Oudemannenhuis, 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Met tusschenspellen en 

pantomimes.  

 

31. Op Donderdag den 29sten September 1785. zal ten voordeele van het weez- en 

oudemannenhuis op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel met 

nieuwe tusschenspellen en pantomimes, waar onder De vlugt van Eneas, of de dood van Dido; 

treurspel in straat-liedjes, nooit vertoond. En na hetzelve een nieuw ballet. 

 

32. Op Vrydag den 30sten September 1785. zal ten voordeele van het weez- en oudemannenhuis 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel met nieuwe 

tusschenspellen en pantomimes, waar onder De vlugt van Eneas, of de dood van Dido; treurspel 

in straat-liedjes. En na hetzelve een ballet. 

 

33. Op Saturdag den 1sten October 1785. zal ten voordeele van het weez- en oudemannenhuis op 

den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel met tusschenspellen en 

pantomimes, waar onder De vlugt van Eneas, of de dood van Dido; treurspel in straat-liedjes. En 

na hetzelve een ballet. 

 

34. Op Donderdag, den 2den October, 1788. zal ten voordeele van het weez- en oudemannenhuis 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel; met De vlugt van Eneas, 

of de dood van Dido; treurspel in straatliedjes; en andere tusschenspellen. En na hetzelve Het 

feest der zotten, nieuw groot divertissement. 

 

35. Op Vrydag, den 3den October, 1788. zal ten voordeele van het weez- en oudemannenhuis op 

den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel; met De vlugt van Eneas, of 

de dood van Dido; treurspel in straatliedjes; en andere tusschenspellen. En na hetzelve Het feest 

der zotten, groot divertissement. 

 

36. Op Saturdag, den 4den October, 1788. zal ten voordeele van het weez- en oudemannenhuis 

op den schouwburg vertoond worden De Min in ‟t lazarushuis, blyspel; met De vlugt van Eneas, 

of de dood van Dido; treurspel in straatliedjes; en andere tusschenspellen. En na hetzelve Het 

feest der zotten, groot divertissement. 

 

37. Stads Schouwburg. Saturdag, den 3den October, 1801. Het zevende jaar der Bataafsche 

vryheid: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspelllen [sic] en pantomimes; 

waar by eene parodie van het Eeuwfeest, onder den naam van De menschheid in ‟t lazarushuis, 
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door den autheur van hetzelve, Mr. J. Kinker. vervaardigd. Nooit vertoond. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, van Well, Zeegers, Koning, Malfait en 

Vreedenberg. Actrices: Bergers, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een ballet. 

 

38. Stads Schouwburg. Maandag, den 5den October, 1801. Het zevende jaar der Bataafsche 

vryheid: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspelllen [sic] en pantomimes; 

waar by eene parodie van het Eeuwfeest, onder den naam van De menschheid in ‟t lazarushuis, 

door den autheur van hetzelve, Mr. J. Kinker, vervaardigd. Acteurs: Kamphuizen, van Hulst, de 

Vries, Byning, P. Snoek, van Well, Zeegers, Koning, Malfait en Vreedenberg. Actrices: Bergers, 

Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een ballet. 

 

39. Stads Schouwburg. Dingsdag, den 6den October, 1801. Het zevende jaar der Bataafsche 

vryheid: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspelllen [sic] en pantomimes; 

waar by eene parodie van het Eeuwfeest, onder den naam van De menschheid in ‟t lazarushuis, 

door den autheur van hetzelve, Mr. J. Kinker, vervaardigd. Acteurs: Kamphuizen, van Hulst, de 

Vries, Byning, P. Snoek, van Well, Zeegers, Koning, Malfait en Vreedenberg. Actrices: Bergers, 

Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een ballet. 

 

40. Stads Schouwburg. Woensdag, den 7den October, 1801. Het zevende jaar der Bataafsche 

vryheid: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspelllen [sic] en pantomimes; 

waar by eene parodie van het Eeuwfeest, onder den naam van De menschheid in ‟t lazarushuis, 

door den autheur van hetzelve, Mr. J. Kinker, vervaardigd. Acteurs: Kamphuizen, van Hulst, de 

Vries, Byning, van Well, Zeegers, Koning, Malfait en Vreedenberg. Actrices: Bergers, 

Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een ballet. 

 

41. Stads Schouwburg. Donderdag, den 8sten October, 1801. Het zevende jaar der Bataafsche 

vryheid: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspelllen [sic] en pantomimes; 

waar by eene parodie van het Eeuwfeest, onder den naam van De menschheid in ‟t lazarushuis, 

door den autheur van hetzelve, Mr. J. Kinker, vervaardigd. Acteurs: Kamphuizen, van Hulst, de 

Vries, Byning, van Well, Zeegers, Koning, Malfait en Vreedenberg. Actrices: Bergers, 

Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een ballet. 

 

42. Stads Schouwburg. Vrydag, den 9den October, 1801. Het zevende jaar der Bataafsche 

vryheid: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspelllen [sic] en pantomimes; 

waar by eene parodie van het Eeuwfeest, onder den naam van De menschheid in ‟t lazarushuis, 

door den autheur van hetzelve, Mr. J. Kinker, vervaardigd. Voor de laatste maal. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, van Well, Zeegers, Koning, Malfait en Vreedenberg. 

Actrices: Bergers, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een ballet. 

 

43. Stads Schouwburg. Maandag, den 8sten October, 1804. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, Zeegers, van Well, Tjeerds, Malfait, enz. 

Actrices: Grotta, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een divertissement. 

 

44. Stads Schouwburg. Maandag, den 9den October, 1804. 



 

Fumus 9 (2011)  74 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, Zeegers, van Well, Tjeerds, Malfait, enz. 

Actrices: Grotta, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een divertissement. 

 

45. Stads Schouwburg. Woensdag, den 10den October, 1804. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, Zeegers, van Well, Tjeerds, Malfait, enz. 

Actrices: Grotta, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een divertissement. 

 

46. Stads Schouwburg. Donderdag, den 11den October, 1804. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, Zeegers, van Well, Tjeerds, Malfait, enz. 

Actrices: Grotta, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een divertissement. 

 

47. Stads Schouwburg. Vrydag, den 12den October, 1804. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Vercierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: 

Kamphuizen, van Hulst, de Vries, Byning, P. Snoek, Zeegers, van Well, Tjeerds, Malfait, enz. 

Actrices: Grotta, Anderegg, Roos en Majofski. En na hetzelve een divertissement. Beiden voor 

de laatste maal. 

 

48. Koninklyke Hollandsche Schouwburg. Woensdag, den 7den October, 1807. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Gevolgd 

van een divertissement. Acteurs: Everts, van Hulst, de Vries, Byning, Zeegers, van Well, Tjeerds 

en Malfait. Actrices: M. Grotta, van Hamme, Roos en Majofski. 

 

49. Koninklyke Hollandsche Schouwburg. Donderdag, den 8sten October, 1807. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Gevolgd 

van een divertissement. Acteurs: Everts, van Hulst, de Vries, Byning, Zeegers, van Well, Tjeerds 

en Malfait. Actrices: M. Grotta, van Hamme, Roos en Majofski. 

 

50. Koninklyke Hollandsche Schouwburg. Vrydag, den 9den October, 1807. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Gevolgd 

van een divertissement. Acteurs: Everts, van Hulst, de Vries, Byning, Zeegers, van Well, Tjeerds 

en Malfait. Actrices: M. Grotta, van Hamme, Roos en Majofski. 

 

51. Koninklyke Hollandsche Schouwburg. Saturdag, den 10den October, 1807. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Gevolgd 

van een divertissement. Acteurs: Everts, van Hulst, de Vries, Byning, Zeegers, van Well, Tjeerds 

en Malfait. Actrices: M. Grotta, van Hamme, Roos en Majofski. 

 

52. Koninklyke Hollandsche Schouwburg. Maandag, den 12den October, 1807. 

Op verzoek, en zeker voor de laatste maal. De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met 

nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Gevolgd van een divertissement. Acteurs: Everts, van 

Hulst, de Vries, Byning, Zeegers, van Well, Tjeerds en Malfait. Actrices: M. Grotta, van 

Hamme, Roos en Majofski. 

 

53. Koninklyke Schouwburg [biljet voor 19 sept. 1809] 

Verwacht voor aanstaanden Woensdag, den 20sten September, 1809. De Min in ‟t lazarushuis, 

blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. 
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54. Koninklyke Schouwburg. 

Donderdag, den 21sten September, 1809. zal door de Koninklyke Tooneelisten. vertoond 

worden: De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. 

Gevolgd van een divertissement. Acteurs: Everts, van Hulst, Hilverdink, Westerman, Zeegers, 

van Well, Vreedenberg, Wytman, Malfait en J. Beijnink. Actrices: Snoeck, Jelgerhuis, Roos en 

Majofski. 

 

55. Koninklyke Schouwburg. 

Vrydag, den 22sten September, 1809. zal door de Koninklyke Tooneelisten. vertoond worden: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. 

Waaronder het dansen op de koord; zo mede De vlugt van Eneas, of de dood van Dido; treurspel 

in straatliedjens. Gevolgd van een divertissement. Acteurs: Everts, van Hulst, Hilverdink, 

Westerman, Zeegers, van Well, Vreedenberg, Wytman, Malfait en J. Beijnink. Actrices: Snoeck, 

Jelgerhuis, Roos en Majofski. 

 

56. Koninklyke Schouwburg. 

Saturdag, den 23sten September, 1809. zal door de Koninklyke Tooneelisten. vertoond worden: 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Voor de laatste maal. Versierd met nieuwe tusschenspellen en 

pantomimes. Waaronder de parodie op de koord. Gevolgd van een divertissement. Acteurs: 

Everts, van Hulst, Hilverdink, Westerman, Zeegers, van Well, Vreedenberg, Wytman, Malfait en 

J. Beijnink. Actrices: Snoeck, Jelgerhuis, Roos en Majofski. 

 

57. Hollandsche Schouwburg. Dingsdag, den 15den September, 1812. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met onderscheidene nieuwe tusschenspellen, waar 

onder Een wisjewasje uit het huwelyksleven, zynde een parodie op het tooneelspel 

Menschenhaat en Berouw. Acteurs: Evers, Struik, Wytman, Beynink, P.J. Snoeck, Van Well, 

Dirksen, Malfait, Oberg, enz. Actrices: M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen en Roos. En na 

hetzelve een divertissement. 

NB. De exemplaren van Een wisjewasje uit het huwelyksleven, zyn by de boekhandelaars Mars 

en Gartman te bekomen. 

 

58. Hollandsche Schouwburg. Woensdag, den 16den September, 1812. 

Eene tweede representatie van De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met onderscheidene 

nieuwe tusschenspellen, waar onder Een wisjewasje uit het huwelyksleven, zynde een parodie op 

het tooneelspel Menschenhaat en Berouw. Acteurs: Evers, Struik, Wytman, Beynink, P.J. 

Snoeck, Van Well, Dirksen, Malfait, Oberg en de jonge heer Malfait. Actrices: M. Snoeck geb. 

Grotta, Van Ollefen en Roos. En na hetzelve een divertissement. 

 

59. Hollandsche Schouwburg. Donderdag, den 17den September, 1812. 

Eene derde en laatste representatie van De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Versierd met 

onderscheidene nieuwe tusschenspellen, waar onder Een wisjewasje uit het huwelyksleven, 

zynde een parodie op het tooneelspel Menschenhaat en Berouw. Acteurs: Evers, Struik, 

Wytman, Beynink, P.J. Snoeck, Van Well, Dirksen, Malfait, Oberg, en de jonge heer Malfait. 

Actrices: M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen en Roos. En na hetzelve een divertissement. 

 

60. Hollandsche Schouwburg. Maandag, den 20sten September, 1813. 

De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Door W. van Focquenbrock. Versierd met nieuwe 

tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: Evers, Struik, Beynink, Malfait, Van Well, P.J. 

Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman enz. Actrices: M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, Adams 

enz. En na hetzelve een divertissement. 
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61. Hollandsche Schouwburg. Dingsdag, den 21sten September, 1813. 

Eene tweede en laatste representatie van De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Door W.G. van 

Focquenbrocht. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: Evers, Struik, 

Beynink, Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman enz. Actrices: M. Snoeck 

geb. Grotta, Van Ollefen, Adams enz. En na hetzelve een divertissement. 

 

62. Hollandsche Schouwburg. Zondag, den 26sten September, 1813. 

Eene derde en zekere laatste representatie van De Min in ‟t lazarushuis, blyspel. Door G.W. van 

Focquenbroch. Versierd met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Acteurs: Evers, Struik, 

Beynink, Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman en de jonge heer Malfait. 

Actrices: M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, Adams enz. Het spectakel zal met dans besloten 

worden. 

 

63. Hollandsche Schouwburg. De Koninklyke Tooneelisten van den Amsterdamschen 

Schouwburg, zullen vertoonen op Donderdag, den 26sten Maart, 1818. Ten benefice van den 

heer T.C. Beynink: De Min in‟t lazarushuis, oorspronkelyk blyspel, in vyf bedryven. Door den 

heer W. van Focquenbroch. Waarin Mejufvrouw Kamphuyzen de rol van Isabella zal vervullen. 

Acteurs: Kamphuyzen, Van Hulst, Weidman,Beynink, P.J. Snoeck, Rosenveldt, Rinkes, Malfait, 

Henke, enz. Actrices: Kamphuyzen, M. Snoeck geb. Grotta, Freubel enz. Versierd met nieuwe 

tusschenspellen. En na hetzelve Het verjaarsfeest van Joris-vaer, komiek divertissement. 
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Bijlage 2: Advertenties 1794-1821 

 

1. Hof Courant van 10 mei 1794: 

Met permissie, zullen de Nederduitsche Tooneellisten, onder het bestier van W. Bingly, op de 

Nederduitsche Schouwburg alhier, de eer hebben te Vertoonen […] op Maandag den 12 Mey, De 

Min in 't Lazarus Huis, blyspel, met tusschenspeelen, gevolgd van Dido's Dood, of De Vlucht 

van Eneus, groot Opera in Straat-Liedjes en kluchtig verdeeld; het laatste nooit alhier, en het 

eerst in veele Jaaren vertoond. 

 

2. Constitutioneele oprechte Bataafsche Courant van 25 november 1799: 

Op de Nederduitsche Schouwburg der Bataafsche Republiek, te Amsterdam, zal vertoond 

worden: […]. Dingsdag den 26 November. De Min in 't Lazarushuis, Blyspel vercierd met 

verscheiden Nieuwe Tusschen Spellen en Pantomimes. 

 

3. Constitutioneele oprechte Bataafsche Courant van 27 november 1799:  

Op de Nederduitsche Schouwburg der Bataafsche Republiek, te Amsterdam, zal vertoond 

worden: Op Heden Woensdag den 27 November. De Min in 't Lazarushuis, Blyspel. 

 

4. Constitutioneele oprechte Bataafsche Courant van 29 november 1799:  

Op de Nederduitsche Schouwburg der Bataafsche Republiek, te Amsterdam, zal vertoond 

worden: Op Heden Vrydag den 29 November. De Min in 't Lazarushuis, Blyspel. 

 

5. Constitutioneele oprechte Bataafsche Courant van 1 oktober 1800: 

Op de Stads Schouwburg te Amsterdam, zal vertoond worden: Op Heden Woensdag den Eersten 

October. De Min in 't Lazarushuis Blyspel. Vercierd met verscheiden Nieuwe Tusschenspellen 

en pantomimes. En na hetzelve Het Gemaskerde Bal, Nieuw Groot Ballet Pantomime. Verwacht 

aanstaande Donderdag den 2den October. De Min in 't Lazarushuis, Blyspel. 

 

6. Constitutioneele oprechte Bataafsche Courant van 3 oktober 1800: 

Op de Stads Schouwburg te Amsterdam, zal vertoond worden: Op Heden Vrydag den 3den 

October. De Min in 't Lazarushuis Blyspel. Vercierd met verscheiden Nieuwe Tusschenspellen 

en Pantomimes. En na hetzelve Het Gemaskerde Bal, Nieuw Groot Ballet Pantomime. Verwacht 

aanstaande Saturdag den 4den October. De Min in 't Lazarushuis, Blyspel. 

 

7. Constitutioneele oprechte Bataafsche Courant van 6 oktober 1800: 

Op de Stads Schouwburg te Amsterdam, zal vertoond worden: Op Heden Maandag den 6den 

October. De Min in 't Lazarushuis, Blyspel. Vercierd met verscheiden Nieuwe Tusschenspellen 

en pantomimes. En na hetzelve Het Gemaskerde Bal, Nieuw Groot Ballet Pantomime. Zeker 

voor de Laatstemaal. 

 

8. Feuille politique du d partement du  uiderzee = Staatkundig dagblad van het Departement 

der Zuiderzee van 15 september 1812: 

Hollandsche Schouwburg. Heden, Dingsdag, den 15den september 1812. De Min in 't 

Lazarushuis, blijspel, versierd met onderscheidene nieuwe tusschenspellen, waaronder Een 

wisjewasje uit het huwelijks leven, zijnde een parodie op het tooneelspel Menschenhaat en 

Berouw; en na hetzelve Een Divertissement. 

In De Min in 't Lazarushuis: de heeren Evers, Struik, Wijtman, Beijnink, P.J. Snoeck, Van Well, 

Dirksen, Malfait, Oberg, enz.; mejr. M. Snoeck, geb. Grotta, Van Ollefen en Roos. 
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Woensdag, den 16den september 1812. Eene tweede representatie van De Min in 't Lazarushuis, 

blijspel. 

Verwacht: op vrijdag, den 18den september 1812; eene representatie Ten voordeele van de 

godshuizen. 

 

9a.  euille politique du d partement du  uiderzee = Staatkundig dagblad van het Departement 

der Zuiderzee van 20 september 1813: 

Hollandsche Schouwburg. Heden, Maandag, den 20sten september 1813. De Min in 't 

Lazarushuis, blijspel, door W. van Focquenbroch, versierd met nieuwe tusschenspellen en 

pantomimes; en na hetzelve Een Divertissement. In De Min: de heeren Evers, Struik, Beijnink, 

Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, Wijtman, Oberg, Oortman en de jonge jufvr. Freubel; mejr. M. 

Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, Adams, enz. 

Dingsdag, den 21sten september 1813. Eene tweede en laatste representatie van De Min in 't 

Lazarushuis, Blijspel, versierd met nieuwe tusschenspelen en pantomimes. 

 

9b. Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentieën, aankondigingen en 

verschillende berigten van Amsterdam van 20 september 1813: 

Hollandsche Schouwburg.Heden den 20sten September, De Min in 't Lazarushuis, Blyspel, door 

W. van Focquenbroch. Versierd met Nieuwe Tusschenspellen en Pantomimes. Acteurs: de 

Heeren Evers, Struik, Beynink, Malfeit, van Well, P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman, en de 

jonge Heer Malfeit enz. Actrices: Mejufvrouwen M. Snoeck, geb. Grotta; van Ollefen, Adams, 

enz., en na hetzelve, een Divertissement. Dinghsdag den 21sten September, eene tweede en 

laatste Representatie van De Min in 't Lazarushuis, Blyspel. Versierd met Nieuwe 

Tusschenspellen en Pantomimes. 

 

10a.  euille politique du d partement du  uiderzee = Staatkundig dagblad van het Departement 

der Zuiderzee van 21 september 1813: 

Hollandsche Schouwburg.Heden den 21sten September, eene tweede en laatste Representatie 

van De Min in 't Lazarushuis, Blyspel, door W. van Focquenbroch, versierd met nieuwe 

Tusschenspellen en Pantomimes. Acteurs: de Heeren Evers, Struik, Beynink, Malfeit, van Well, 

P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman, enz. Actrices: Mejufvrouwen M. Snoeck, geb. Grotta; 

van Ollefen, Adams, enz., en na hetzelve, een Divertissement. 

 

10b. Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentieën, aankondigingen en 

verschillende berigten van Amsterdam van 21 september 1813: 

Hollandsche Schouwburg.Heden den 21sten September, eene tweede en laatste Representatie 

van De Min in 't Lazarushuis, Blyspel, door W. van Focquenbroch, versierd met nieuwe 

Tusschenspellen en Pantomimes. Acteurs: de Heeren Evers, Struik, Beynink, Malfeit, van Well, 

P.J. Snoeck, Wytman, Oberg, Oortman, enz. Actrices: Mejufvrouwen M. Snoeck, geb. Grotta; 

van Ollefen, Adams, enz., en na hetzelve, een Divertissement. 

 

11. Affiches, annonces et avis divers d'Amsterdam = Advertentieën, aankondigingen en 

verschillende berigten van Amsterdam van 25 september 1813: 

Hollandsche Schouwburg. […]. Zondag den 26sten September, eene derde en zekere laatste 

Representatie van De Min in 't Lazarus-huis, Blyspel, versierd met nieuwe Tusschenspellen en 

Pantomimes. 

 

12.  euille politique du d partement du  uiderzee = Staatkundig dagblad van het Departement 

der Zuiderzee van 26 september 1813: 
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Hollandsche Schouwburg. Heden, Zondag, den 26sten september 1813. Eene derde en zeker 

laatste representatie van De Min in 't Lazarushuis, blijspel, door W. van Focquenbroch, versierd 

met nieuwe tusschenspellen en pantomimes. Het spectakel zal met dans besloten worden. In De 

Min in 't Lazarushuis: de heeren Evers, Struik, Beijnink, Malfait, Van Well, P.J. Snoeck, 

Wijtman, Oberg, Oortman en de jonge heer Malfait; mejr M. Snoeck geb. Grotta, Van Ollefen, 

Adams, enz. 

 

13. Nederlandsche Staatscourant van 5 mei 1821: 

 

 
 

Koninklijke Nederduitsche Schouwburg in Zuid-Holland. 

Op Dingsdag, den 8den Mei 1821. 

Zullen de Koninklijke Tooneellisten, onder directie van J.H. Hoedt en W.A. Bingley, de eer 

hebben, te vertoonen: De Min in het Lazarus-huis, beroemd en volgeestig blijspel van 

Foquenbrocht, versierd met dans en deszelfs tusschenspelen, als: tusschen het tweede en derde 

bedrijf, het Roijale Kunstkabinet van Wassenbeelden, allen naar het leven fraai van was 

geboetseerd, en waarin men onderscheidene wel gelijkende en wel bekende portretten aantreft; 

tusschen het derde en vierde bedrijf de Automaat Domino-Speler, historische en kluchtige 

tooneelmatige kleinigheid uit de 19
e
 eeuw, door J.K., versierd met deszelfs machine, hiertoe 

expres vervaardigde kostumes, alles naar den aard des tijds, waarin, en de personen, waardoor 

het wordt voorgesteld; tusschen het vierde en vijfde bedrijf het Mecanische Standbeeld, 

kunstmatige en tevens kluchtige voorstelling. 

Om de grootheid van deze representatie zal er niets worden nagegeven. 

In de Min in het Lazarushuis: de heeren Bingley, Tijpen, Schouten, Grave, Hoedt, Caspers, 

Hamecher, Hartmans, van Hanswijk; mejufvrouw A. Kok, Wiestman, Henslij en de jonge 

juffrouw Hoedt. In de tusschenspelen: alle de sujetten. 

 

 

 
4. Advertentie in de Nederlandsche Staatscourant ('s-Gravenhage) van 5 mei 1821. Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag, sign. T 948. 
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14. Nederlandsche Staatscourant van 9 mei 1821: 

Koninklijke Nederduitsche Schouwburg in Zuid-Holland. 

Op Woensdag, den 9den Mei 1821. 

Zullen de Koninklijke Tooneellisten, onder directie van J.H. Hoedt en W.A. Bingley, de eer 

hebben, te vertoonen: Eene tweede representatie van De Min in het Lazarus-huis, beroemd en 

volgeestig blijspel van Foquenbrocht, versierd met dans en deszelfs tusschenspelen. Om de 

grootheid van deze representatie zal er niets worden nagegeven. 

In de Min in het Lazarushuis: de heeren Bingley, Tijpen, Schouten, Grave, Hoedt, Caspers, 

Hamecher, Hartmans, van Hanswijk; mejufvrouw A. Kok, Wiestman, Henslij en de jonge 

juffrouw Hoedt. In de tusschenspelen: alle de sujetten. 
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Bijlage 3: Alfabetisch overzicht van de acteurs en actrices
135

 

 

Adams, Marianne (1767-1844) 

Anderegg, Charlotte (leefjaren onbekend; actief van 1789-1806) 

Ange(l)meer (Herman? of Anthony, actief tussen 1763 en 1797) 

Bergers, Anna Catharina Elisabeth (1787-voor 1840) 

Beynin(c)k, J.J. (17??-na 1839) 

Beynin(c)k, Teunis Christoffel (1771-1832) 

Bingley, Joanna Cornelia (1785-1869) 

Bingley, Ward (1757-1818) 

Bor, Jan (1703 of 1704-1750) 

Botbergen (onbekend)
136

 

Bruyn, Cornelis de (1722-na 1777)  

Bruyn, Maria Elisabeth de (1752-na 1782) 

Caspers (onbekend, actief van 1816-1825) 

Corver, Marten (1727-1794) 

Croese, Johannes Philip (1761-1809) 

Duim, Izaak (1696-1780) 

Elburg, Willemina Bardina (1738-na 1774; gehuwd met Paulus Hikken (1757) en Adrianus Seim 

(1768)) 

Evers, Cornelius (17??-1849) 

Evers, Maria, zie: Sluis, Maria van der 

Freubel (Juffrouw), zie: Smalhoudt, Maria Catharina 

Ghijben, Maria Elisabeth (1732-1800) 

Gisser, Jacoba Magdalena Alexandrina (1783-1851) 

Gravé, Johannes Hendrikus (1780-1841) 

Grotta, Maria Fortunate (1789-1825) 

's-Gravezande, Hermanus (1742-1817) 

Hamme, Andries Voitus van (1796-1868) 

Hammecher, Jacobus Wilhelmus (1801-1880) 

Hanswijk, Carel Jan Hendrik van (1781-1853) 

Hartmans (onbekend, actief van 1818-1827) 

Helders (Hellers), Jan (1721-1798) 

Henken, waarschijnlijk Hermanus Hen(c)ke (1753-1824) 

Hensl(e)y (Mejuffrouw, leefjaren onbekend, echtgenote van de acteur J.A. Hensl(e)y, actief van 

ca. 1800-1827) 

Hilverdink, Alexander Willem (1734-1799) 

Hilverdink (Juffrouw), vermoedelijk Anna Margaretha Gisser (ca. 1756-1821) (echtgenote van 

A.W. Hilverdink) 

Hoedt, Jan Hendrik (1779-1846) 

Hoedt (jonge juffrouw), zie: Bingley, Joanna Cornelia 

Hooving (onbekend) 

Hulst, Coenraad van (1774-1844) 

Jelgerhuis, Catharina (1792-1843) 

                                                 
135

 Dit overzicht is samengesteld met behulp van het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland en de DBNL (zie 

internetbronnen) en Coffeng 1965.  
136

 In de Constitutioneele oprechte Bataafsche courant van 23-10-1799 staat het volgende over hem: "Donderdag 

den 24 October [wordt op de Nederduitsche Schouwburg der Bataafsche Republiek, te Amsterdam vertoond] De 

Lasteraar, Tooneelspel. Waarin de Rol van Albrand, door den burger Botbergen zal vervuld worden." 
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Kamphuijzen, Dirk (1771-1829) 

Kamphuijzen (Juffrouw), zie: Snoek, Anna Maria 

Knolleman, Nicolaas (1746-1804) 

Kok, A. (Mejuffrouw, onbekend, actief van ca. 1816-1829) 

Koning/k (onbekend) 

Maas, Adriana (1702-1746) 

Majofski (Juffrouw), zie: Adams, Marianne 

Malet, Pieter (17??-na 1781) 

Malfait, Andries (1779?-1822) 

Malfait (de jonge heer, zoon van Andries Malfait, wrsch. Nicolas, geb. 1798) 

Marle, Adrianus van (1740-1800) 

Marle (Juffrouw van), zie: Ghijben, Maria Elisabeth 

Meijnards, wellicht is bedoeld: Hendrik Mijnarends (1769-1835) 

Oberg, Pieter Lambertus Johannes (1809-1846) 

Olleven (Ollefen) (Juffrouw van), zie: Gisser, Jacoba Magdalena Alexandrina 

Oortman (onbekend, actief in 1813) 

Passé, Karel (1741-1790) 

Punt, Jan (1711-1779) 

Rinkes, waarschijnlijk Jan Rinkes (?-na 1834) 

Rivier, Hilletje (1768-1843) 

Rivier, Simon (1734-tussen 1779/1815) 

Rivier (zoontje van Simon, wrsch. Jan, geb. 1763) 

Robijn, Manuel (1723-na 1749) 

Roos (Juffrouw), zie: Rivier, Hilletje  

Rosenveldt, Frederik Adrianus (1769-1847) 

Schippers, Albert (1748-1817) 

Schmidt, Maria (1750-1810) 

Schmidt, Rieuwert (1714-1775) 

Schouten, Pieter Jacobus (1777-1864) 

Sluis, Maria van der (1730-1809) 

Smalhoudt, Maria Catharina (ca. 1773-1832) 

Snoeck, Petrus Johannes (1769-1848) 

Snoek, Anna Maria (1779-1849) 

Snoek, C.J., zie Snoeck, Petrus Johannes (?) 

Spatsier (Spatzier), Anthony (1718-1777) 

Starrenberg (Starrenburg(h)), Jan (1720 of 1721-1772)  

Struik (onbekend, actief tot en met 1826) 

Tjeerds, J.F. (17??-na 1837) 

Tijpen, Bernardus Hendrikus (17??-na 1834) 

Vreedenberg, Casper (1772-1840) 

Vries, ? de (onbekend) 

Waal, Jan de (17??-1789) 

Well, Jan van (1773-1818) 

Westerman, Marten (1775-1852) 

Wiestman (echtgenote of dochter van Johannes Wiestman?, actief van 1814-1823) 

Wytman (Wijtman, Weidman) (onbekend) 

Zeegers, Willem (1769-1815) 

Zeims (Seims), zie: Elburg, Willemina Bardina 
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