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Willem van Focquenbroch als factor van de Amsterdamse
rederijkerskamer ‘bij de wijngaarden’
FRANS WETZELS
Bij toeval stuitte ik op een blijspel uit de Frans-Bataafse tijd, dus toen Nederland nog een
vazalstaat van Frankrijk was. Het is getiteld Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche
rederijkers en gepubliceerd te Leiden in 1810 bij L. Herdingh. 1
De prijs ervan was negen stuivers, niet te duur voor een boekje van 67 bladzijden. In 1829
verscheen er een tweede druk bij dezelfde uitgever (met de toevoeging: ‘en zoon’). 2 Maar in
1860 werd te Haarlem bij J.J. van
Brederode een bewerking gedrukt,
getiteld: Fockenbroch, of de
Amsterdamsche rederijker. 3 Op de
titelpagina wordt over die bewerking
vermeld dat het oorspronkelijke stuk
uit 1810 is ‘gewijzigd en in versmaat
gebragt door een werkend lid der
rederijkerskamer Lourens Janszoon
Coster, te Haarlem’. Die kamer is
negentiende-eeuws en pas op 11
april 1849 opgericht. De auteur van
de bewerking is een anonymus.
Voor mij was het een eerste
kennismaking met een goed leesbare
negentiende-eeuwse klucht, doorspekt met liedjes die toen kennelijk
populair waren. Dit blijspel in één
bedrijf was kennelijk een kassucces,
wat blijkt uit de vele opvoeringen in
diverse schouwburgen, uit de
herdruk en uit de bewerking.
De auteur die zijn voorwoord Affiche voor de opvoering op 8 december 1827 te Rotterdam van
ondertekende met slechts één letter, August Willhelm Ifflands De reis naar de stad, gevolgd door
Focquenbrochs blijspel. De oorspronkelijke titel van Ilfflands
namelijk K. intrigeerde me eveneens. ‘Lustspiel in fünf Aufzügen’ luidde: Die Reise nach der Stadt.
Wie was toch die liefhebber van Bron: http://www.geheugenvannederland.nl/
Focquenbrochs gedichten? Zou het
mogelijk zijn om die auteur ooit te achterhalen?
1

Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche rederijkers. Blijspel met zang. Leyden: L. Herdingh, 1810.
Exemplaar UB Leiden: 1093 G 73.
2
Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche rederijkers. Blijspel met zang. Tweede druk. Leyden: L.
Herdingh en Zoon, 1829. Exemplaar UB Leiden: 1097 H 86.
3
Fockenbroch, of de Amsterdamsche rederijker. Blijspel in een bedrijf. Gewijzigd en in versmaat gebragt door een
werkend lid der rederijkerskamer Lourens Janszoon Coster, te Haarlem. [z.pl.; z.dr., z.j.]. Exemplaar KB Den Haag:
Broch 9042. De recensent in Rhetorica: nieuw tijdschrift voor rederijkers, beminnaars der poezy en beoefenaren der
uiterlijke welsprekendheid 1 (1861), p. 379-382, spec. p. 379, vermeldt dat het boekje te Haarlem van de pers kwam
in 1860 bij J.J. Brederode, 35 bladzijden telde en 40 cent kostte. Het Haarlemse blijspel is te raadplegen via Google
Books, zie:
https://books.google.nl/books?id=aIJTAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=o
nepage&q&f=false
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In het stuk staat Focquenbroch zelf als hoofdpersoon, dichter en zanger op de planken. De intrige
van deze eenakter, waarin overigens door alle optredende personen duchtig wordt gezongen, is
niet ingewikkeld. Pieter, de nar en bode van de Amsterdamse rederijkerskamer, is verliefd op
Keetje. Zij is de dochter van een bakker, meester Cornelis (of kortweg: Kees) geheten. Deze
ijdeltuit is verzot op pseudodeftigheid, wat blijkt uit zijn verhaspelde bastaardwoorden. Die
vader wil niets weten van een huwelijk van zijn Keetje met zo’n arme drommel als de
rederijkersknecht Pieter. Vader Kees geeft de voorkeur aan zijn rijke buurjongen Hendrik.
Focquenbroch, die op kamers woont bij deze bakker, sympathiseert met Pieter en Keetje, de twee
geliefden. Als factor van de rederijkerskamer ziet hij in zijn hulpje Pieter een aankomend
dichttalent en als arts heeft hij in de gaten dat Keetje niet echt ziek is, behalve van
liefdesverdriet. Wanneer hij de dwarse vader niet met mooie woorden noch met zijn medisch
overwicht kan overtuigen om toestemming te geven voor Keetjes huwelijk met Pieter, broedt hij
een sluw maar gevaarlijk plannetje uit. Met Aernout van Overbeke was hij immers een
weddenschap (om een stoop Hochheimer) aangegaan dat hij dit huwelijk tot stand zou brengen.
Focquenbrochs plan is het volgende: hij plaatst boven aan de trap een geraamte met een
plakkaat, waarop geschreven staat: ‘Vader! Dwing uw dochter niet, maar maak haar tot de vrouw
van Piet!’ Meester Cornelis die meent dat de dood hem staat op te wachten, schrikt daar zo van
dat hij van de trap af tuimelt. Als hij bij zijn positieven is gekomen, kiest hij voor het geluk van
zijn dochter. Het bericht dat Pieter toevallig die morgen een grote prijs in de loterij heeft
gewonnen, helpt hem daarbij natuurlijk helemaal over de streep.
Een verzonnen Focquenbroch
In zijn voorwoord schrijft auteur K. dat hij op het idee is gekomen om Focquenbroch tot
hoofdpersoon van zijn stuk te maken door de lectuur van Teniers en het Huishouden van Jan
Steen. Dat zijn twee blijspelen – eveneens met zang! – van de hand van de Rotterdamse schilder
en acteur Ma(a)rten Westerman (1775-1852). De schilder David Teniers stond model voor het
naar hem genoemde toneelstuk uit 1802, dat Westerman uit het Frans vertaalde; het andere werk
met Jan Steen in de hoofdrol schreef hij in 1805. Daarom wilde K. nu ‘een vrolijk Vaderlandsch
Dichter, in denzelfden smaak’ als onderwerp nemen. Zijn probleem was dat Focquenbrochs
gedichten weliswaar ‘bijna, algemeen bekend’ zijn, maar dat men ‘minder weet van zijn leven,
en dit veroorzaakte eenige moeite, daar ik uit dien hoofde eene stof diende te verzinnen’ terwijl
dat voor zijn voorbeeld Westerman geen probleem had opgeleverd, want over het leven en
Teniers en Steen was dankzij vele schildersbiografen van alles bekend. K. wijdt ook enige
woorden aan het feit dat Jan Zoet en Aernout van Overbeke een rol in zijn stuk spelen. Volgens
K. lag dat voor de hand, want waren Zoet en Van Overbeke niet beiden Amsterdammers en
tijdgenoten van Focquenbroch? Bovendien was Zoet ook nog eens de oprichter van ‘eene Kamer
van Rederijkers, genaamd: bij de wijngaarden, onder de Spreuk: Liefde boven alles. Dit zou de
gram van J.A. Worp opwekken in 1881. In een voetnoot bij zijn terecht befaamde Focquenbrochartikel merkte Worp over K.’s blijspel (en speciaal in verband met Zoet en Van Overbeke)
korzelig op: ‘Het stukje is nog al flauw en vol onjuiste voorstellingen. Focquenbroch, Jan Zoet
en Overbeke heeten er vrienden en leden eener zelfde rederijkerskamer. Van zulk eene
verhouding is volstrekt niets bekend’. 4

4

J.A. Worp, ‘Focquenbroch.’ In: De Gids. 45 (1881), p. 499-532, zie p. 532, noot 127.
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Maar welk fantasiebeeld heeft K. van
Focquenbroch ontworpen? In de regieaanwijzing staat dat het stuk speelt in
1660, dat Focquenbrochs kamer niet
rijk gemeubileerd is, slechts een
boekenkast, een lessenaar met wat
papieren, en een tafel met pijpen en
lege flessen, glazen en nog meer niet
opgeruimde papieren. De eerste indruk,
die het publiek dus krijgt als het doek
opgaat, is dat dokter Focquenbroch,
niet rijk maar wel slordig is. Dat hij van
een goed glas en van tabak houdt,
wordt overigens in het blijspel
regelmatig gezegd of gezongen. Het is
dus de vraag of dit beeld wel zo anders
is dan wat we nu van de man hebben. In
de eerste dialoog al klagen Van
Overbeke en Keetje over het slempen
van de dokter met zijn vrienden tot diep
in de nacht. Geen wonder dat hij nog
niet uit bed is. Dat geeft Van Overbeke
de gelegenheid om in Focquenbrochs
papieren te neuzen, en stukken uit diens Affiche voor de opvoering op 26 februari 1834 te Rotterdam
gedichten te declameren. Het publiek van August von Kotzebue’s blijspel De landjonker in Berlyn,
krijgt die fragmentarisch te horen en gevolgd door Focquenbrochs blijspel. De oorspronkelijke titel
vormt zich zo een beeld van een dokter van Kotzebue’s stuk luidde: Das Intermezzo, oder der
die liever over helden en liefjes dicht Landjunker zum ersten Mahle in der Residenz.
Bron: http://www.geheugenvannederland.nl/
dan medicijnen voor te schrijven of
zieken te bezoeken. De letterlijke citaten heeft de auteur als volgt in de voetnoten verantwoord:
Focquenbroch’s Werken, I Deel bl. 15 en 52, uit II Deel bl. 352. 5 Tegenover de zwakheden van
de dokter roemen alle personages diens kennis, goedhartigheid en vrolijkheid. Bovendien blijkt
Focquenbroch een scherpe geest te bezitten: hij weet hoe hij de ijdele bakker moet aanpakken.
Het moge duidelijk zijn dat dichter-dokter Fock als een in meerdere betekenissen ‘innemend’
persoon wordt voorgesteld. Hij draagt het hart op de rechte plaats. Of het publiek na de
toneelvoorstellingen ook (meer) gedichten van Focquenbroch is gaan lezen, is nog de vraag.
Misschien heeft het de volgende passage onthouden uit het levenslied dat door K. aan de vrolijke
Amsterdamse factor Focquenbroch in de mond werd gelegd? Ze luidt: ’k Min en wijn en meisjes
tevens, Drink en kus, op mijn gemak, Zoo verdwijnt de zorg des levens, Als de rook van de tabak.
Jammer dat Van Overbeke een fragment voorleest uit Focquenbrochs Typhon dat ik niet bepaald
het mooiste uit diens poëtisch oeuvre vind. Ik laat het oordeel graag aan de lezers over:
Jupijn dan lei nog in de luren,
Toen hem Mercuur van ’t bed afriep:
Want ’k loof ’t was nog pas zeven uren,
Daar hij altijd tot tienen sliep.

5

Dankzij Google Books kan men vrij snel terugvinden dat K. dus kennelijk een exemplaar van Alle de Werken
bezat, uitgegeven door Abraham Bógaert en verschenen te Amsterdam bij Steven van Esvelt in 1766. Zie de
nummers BF 45 en BF 46 in de bibliografie van Jan Helwig.
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De bewerking uit 1860
In K.’s blijspel vinden we korte liedteksten die door de spelers gezongen worden op de wijze van
toen bekende opera-airtjes. Al die airtjes ontbreken in Fockenbroch, of de Amsterdamsche
rederijker, de latere bewerking. Daardoor is de bewerking niet alleen minder levendig dan het
oorspronkelijke spel, maar de tekst is ook nog eens flink ingekort. De twee dames (Keetje en
haar moeder) zijn eveneens uit de lijst van optredende personen geschrapt. Zo wordt er wel veel
gesproken over Keetje, maar het publiek krijgt haar dus niet te zien. Een andere wijziging betreft
de toevoeging van een Duits sprekende knecht, die het stuk blijkbaar nog grappiger moet maken.
Zoals de ijdele bakker de Franse woorden verhaspelt, zo doet de knecht dat met de Nederlandse.
Zo meester, zo knecht. Meester Cornelis zegt ‘suspect’ in plaats van ‘respect’; ‘veraccuseer’ en
niet ‘excuseer’, ‘impositie’ en niet ‘dispositie’. Dat hij ook ‘sympathie’ met ‘syntax’ verwart,
lijkt mij eerder kunstmatig dan kunstig. Dat de bakker woorden als ‘impotent’ en ‘indespoot’
verkeerd gebruikt, zal de lachlust van het publiek hebben opgewekt, maar maakt de bewerking er
niet echt sterker mee. De Duitse knecht produceert zinnen als: ‘Der frau von Otterbeek stiert om
de papbeschijt’ en ‘Sind dies foor Pieters Herr, die zwansig krintenkuchen?’
De tekst uit 1810 had alleen maar rijm in de liederen, maar niet in de gesproken clausen. De hele
tekst uit 1860 staat op rijm, meestal gepaard rijm. Ter vergelijking volgen hier twee fragmenten
waarin de bakker de komst van de bode Piet komt melden:
[1810] Cornelis: Ik neem, behoudens alle suspect, de vrijheid UEd. een zot aan te dienen.
Focquendroch: De meeste zotten komen onaangediend, zoo dat deze zeker een uitzondering op
den regel moet maken, en van eene bijzondere soort zijn.
Cornelis: Dat geloof ik waarachtig wel, het is die zot, die UEd. somwijlen UEds. Collega gelieft
te noemen.
[1860] Cornelis:
Fockenbroch:
Overbeke:
Cornelis:

Behoudens het suspect en de eerbied voor de Heeren,
Dien ik een zot u aan in gouden torren kleêren.
Een zot en aangediend, dat is een zeldzaamheid.
Hoe is de naam diens mans; heeft hij dien ook gezeid?
Veraccuseer, dat niet; doch ’t is dien moet u weten,
Die door de Heeren vaak Collega wordt geheeten.

Een aankondiging en een recensie
In de Vaderlandsche letteroefengen van 1810 werd K.’s blijspel kort aangekondigd als ‘een zeer
aardig Stukje, hetwelk wij met genoegen gelezen hebben’. 6 Voorts dat de auteur talent bezit en
aanmoediging verdient voor zijn debuut. Men hoopt dat hij gauw met een tweede bijdrage komt
die van zijn ‘luimig vernuft’ getuigt. Die hoop ging trouwens in vervulling, want ruim een jaar
later kwam de onbekende auteur K. zijn fans verrassen met een tweede blijspel met zang. 7
Een jaar later verschijnt in hetzelfde literaire tijdschrift een uitgebreide recensie, 8 zonder dat de
recensent zijn naam prijsgeeft. De recensent legt uit dat blijspelen met zang nu in de mode zijn in
Frankrijk. De liedjes worden gezongen op populaire melodieën, en worden vaudevilles of
straatliedjes genoemd. Er bestaat in het Nederlandse theater een grote behoefte aan ter
vervanging van de traditionele kluchten die men als naspel, bijvoorbeeld na een treurspel,
opvoert, zo meent de recensent. Die kluchten zijn immers helemaal verouderd en vallen niet
6

‘Focquenbroch. (Willem van) Blijspel. Leyd. bij L. Herdingh, in 8vo’. f 0-9-0’. In: Vaderlandsche
Letteroefeningen 1810, ,dl. 1, p. 652.
7
Het misverstand of elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leyden: L. Herdingh, 1811. Exemplaar KB
Den Haag: 9196 G 4; UB Leiden: 1100 F 44.
8
Vaderlandsche Letteroefeningen 1811, p. 335-337.
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meer in de smaak bij het huidige publiek. Hij vervolgt: ‘De keuze dus, om sommige onzer
bekende Landgenooten, wier levenswijze iets zonderlings en buitengemeens oplevert, en tot
onderwerp van eene boertige voorstelling van sommige nationale karakters strekken kan, is
derhalve niet ongepast, en is ook bereids tot heden met genoegen door onze Landgenooten
ontvangen; althans op die wijze, gelijk dezelve in dit en andere onlangs uitgekomene Stukjes,
met zang vergezeld, uitgevoerd is’.
De recensent vindt het nodig om de figuur van Focquenbroch even nader toe te lichten. Hij
noemt hem ‘een, in zijne soort, geestig, alhoewel min kunstig Dichter; van wiens geboorte- en
sterftijd echter geene berigten voorhanden zijn’. Alles wat we over hem weten, berust op de
lectuur van zijn werk, meent hij, waarbij hij ook nog vermeldt dat Focquenbroch in Elmina ‘zijn
bekend Blijspel: De Min in 't Lazarushuis, vervaardigd heeft’, wat onjuist is. Het optreden van
Zoet en Van Overbeke ‘welke laatstgenoemde insgelijks een boertig Dichter, doch van een nog
lager stempel was, dan hij’ wordt door de recensent zonder problemen geaccepteerd. Hij eindigt
dan ook zeer positief: ‘Dit alles zamengenomen en vermengd met welgekozen zang, op de wijze
van meest bekende Opera-airtjes, maakt dit Stukje zeer bevallig voor den aanschouwer’.
Tenslotte geeft hij nog een uitgebreid citaat uit het ‘Vijfde tooneel’ van het blijspel.
De Haarlemse rederijker die het stuk in 1860 bewerkte, zou het met meer kritiek en minder lof
moeten doen.
Kritiek op de Haarlemse bewerking uit 1860
Veel kritiek op de bewerking, getiteld Fockenbroch, of de Amsterdamsche rederijker is te vinden
in het tijdschrift Rhetorica uit 1861. In dit nieuwe tijdschrift voor rederijkers en ‘beminnaars der
poezy en beoefenaren der uiterlijke welsprekendheid’ 9 neemt H.v.d.B. – dat moet Herman van
den Bosch zijn geweest – dit blijspel van een anonieme Haarlemse rederijker onder het
fileermes. Het stuk is een ‘ongelukkig lor’ en een ‘allerlafste liefdesgeschiedenis’. De berijmer
schort het volledig aan ‘goeden smaak’. Het is een ‘alleronbeduidendst’ werk en over de
versificatie wil de recensent het nog niet eens hebben. Hij heeft de opvoering in Haarlem
bijgewoond en stelde vast dat er weliswaar veel ‘geschaterd’ is, maar dat stemde hemzelf
geenszins vrolijk. Het grappige plannetje van Focquenbroch waarmee hij de bakker weet te
verschalken, kan er blijkbaar nog mee door. Maar dan die Duitse knecht die het Nederlands
verhaspelt zoals die verwaande bakker het Frans: dat is niet echt leuk. Op dat punt ben ik het met
deze criticus volledig eens. H.v.d.B. denkt dat de Haarlemse rederijker voor Focquenbroch als
hoofdpersoon heeft gekozen vanwege diens faam en ‘volgeestige’ werken, maar zelf heeft hij
van enige geestigheid in de bewerking door de Haarlemse rederijker weinig bespeurd. Deze
recensie staat in schrille tegenstelling tot de positieve benadering die het oorspronkelijke stuk
vijftig jaar geleden te beurt was gevallen. De literaire smaak was duidelijk gewijzigd, althans als
we op deze kritiek afgaan.
De auteur K.
De auteur van het blijspel Willem van Focquenbroch, ondertekende zijn voorwoord met K. en
vermeldde verder ‘Moordrecht den 15. van Slagtmaand 1809’, dus 15 november 1809. Zijn
blijspel was, naar eigen zeggen, al bijna anderhalf jaar af, vooraleer het in druk verscheen. Maar
daarvóór was het al ten tonele gebracht, en met succes!
Wie was die mysterieuze K. uit dat dorpje tussen Gouda en Rotterdam? Een rederijker?
Waarschijnlijk wel.
9

Toegankelijk via Google Books, zie:
https://books.google.nl/books?id=u1ZNAAAAcAAJ&pg=PP7&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q
&f=false
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In de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1865 bespreekt een illustere onbekende het achtste
Nederlands Taal- en Letterkundig congres te Rotterdam. 10 Het blijkt dat bij die gelegenheid ook
het blijspel van K. is opgevoerd. Daarover is de anonieme criticus, die zijn bijdrage ondertekent
met Q.N., anders gezegd: quem novisti (= die je hebt gekend), zeer gebelgd. Zijn ondertekening
houdt tevens in dat de redactie in ieder geval wist wie zich zo boos maakte. Dit vergeten blijspel
bij deze gelegenheid opvoeren, karakteriseert onze criticus van meet af aan als een ‘rampzalig
denkbeeld’. Omdat de naam van de auteur K. niet werd vermeld, ging de criticus te rade in de
catalogus van de ‘Maatschappij van
Letterkunde’. Die leerde hem ‘dat een
zekere G.K. te Moordrecht – ik zeg, te
Moordrecht – zich een vijftig jaar geleden
door dit kunstgewrocht aan de kunst had
vergrepen’. De criticus vroeg zich af
wiens schuld het was dat K.’s blijspel
werd opgevoerd: ‘De directeur, die
wellicht ditmaal geen vrije keus heeft
gehad? De vertooners, die van het
armzalige stuk gemaakt hebben wat zij
konden? De schrijver, die waarschijnlijk
reeds lang tot zijn vaderen verzameld is,
en op het moordrechtsche kerkhof rust van
zijn dramatischen arbeid, tutus inter
latrones, veilig onder de moordenaars,
zooals het kerkezegel dier plaats het
heeft?’ Het was zeker niet de schuld van
het publiek en allerminst van de criticus
zelf ‘die op zijn nederig dorp geen
gelegenheid heeft om de komedie te
bezoeken, doch ook, in navolging van den
auteur van Focquenbroch, zich aan
dramatische uitspanningen overgeeft’. Uit
zijn bijdrage blijkt dat onze anonymus
Titelpagina van het anonieme Doctors goudbeurs of de
actief betrokken was bij het amateurtoneel
weduwen societeit in onrust uit ca. 1755. Exemplaar UB
van zijn dorp. Bovendien is hij op de
Leiden: 1095 D 23:1.
hoogte van bepaalde Moordrechtse
eigenaardigheden als daar zijn de benauwde spreuk op het ‘kerkezegel’. 11 Mogelijk was hij
theoloog of lid van de kerkenraad uit een dorp in de buurt?
In zijn blog uit 2011 noemde Adri den Boer, secretaris van de historische vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel, op grond van de initialen G.K. de kleermaker Gerrit Kloos (1728-

10

Dit congres werd gehouden van 11 t/m 13 september 1865. Zie: Vaderlandsche Letteroefeningen 1865, p. 605606.
11
Van het ‘kerkezegel’ is een afbeelding te vinden in de weblog van Adri den Boer, zie hieronder noot 12. Daarin
wordt gesteld dat het zegel zou zijn ontworpen door Dionysius Janssonius (1691-1720), die als predikant te NieuwBeijerland stond vanaf 1715. Het kwatrijn eronder was overigens ongetwijfeld van zijn hand. Dionysius was de zoon
van de Moordrechtse predikant Johannes Janssonius (1658-1746) die te Moordrecht stond van 1682 tot 1736.
Dezelfde afbeelding met de spreuk ‘tuta inter latrones’ is ook te vinden op de titelpagina van het ‘Klugtig Blyspel’,
een eenakter getiteld: Doctors goudbeurs of de weduwen societeit in onrust. Amersfoort: Jan von Meerkerk, [ca.
1755]. De tweede druk uit ca. 1757 telde de dubbele omvang en was nu een stuk in drie bedrijven. Het ‘tuta’ in
plaats van het ‘tutus’ in de spreuk laat zien dat de anonieme criticus uit 1865 zijn Latijn beheerste.
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1811) als onze toneeldichter. 12 Hij dankte zijn gegevens aan Panc Vink, een streekhistoricus die
goed thuis is in de kerkgeschiedenis van Moordrecht. Maar een helder beeld van deze Gerrit
Kloos hebben we voorlopig niet.
Het tweede blijspel met zang, getiteld Het
misverstand (1811), van toneelauteur K. heeft
een voorwoord waaronder Ouderkerk aan den
IJssel als woonplaats van K. staat. Het is
gedateerd 20 februari 1811, maar ook nu
gebruikt hij weer de Nederlandse benaming
van de maand (‘Sprokkelmaand’). Dat
voorwoord leert ons ook iets over de nu
zelfbewuste auteur K. die zich erop beroemt
een oorspronkelijk Nederlands stuk te hebben
geschreven, in een tijd waarin ‘bijna alles wat
in dit vak verschijnt, vertalingen zijn, waarvan
er vele wel achterwege hadden mogen
blijven’. Kennelijk wenste hij zich niet neer te
leggen bij de toenmalige voorkeur voor
vertaalde
toneelstukken.
De
gunstige
ontvangst
van
zijn
Willem
van
Focquenbroch,
Drukkersvignet Tuta inder latrones, detail titelbladzijde
van Doctors goudbeurs uit ca. 1755.
dat in handschrift circuleerde en opgevoerd
werd, had hem doen besluiten om zijn
‘Publiek een tweede Stukje aan te bieden, dat van een eenigzins anderen aard is’.
Wat zijn kennis van de zeventiende-eeuwse rederijkerij betreft, bleek de kennis van K. nogal
tekort te schieten. Daarin had J.A. Worp gelijk. Merkwaardig dat K. Jan Zoet als de oprichter
van een Amsterdamse kamer ‘bij de wijngaarden’ beschouwde met Focquenbroch als factor,
terwijl er te Haarlem de kamer ‘de Wijngaardranken’ bestond onder het devies ‘Liefde boven al’.
Daarvan was bijvoorbeeld de schilder Frans Hals lid. Kennelijk had K. ergens een klok horen
luiden, maar hij wist duidelijk niet waar de klepel hing.
De vaudevilles geschrapt
Van het werkend lid van de rederijkerskamer ‘Lourens Janszoon Coster’, opgericht in 1849,
weten we niets af! Hij heeft volgens de titelpagina dit spel ‘gewijzigd en in versmaat gebragt’.
Een van die wijzigingen betreft de titel, waarin Willem van Focquenbroch kortweg met
Fockenbroch wordt aangeduid, over de verandering van de meervoudsvorm ‘rederijkers’ in
‘rederijker’ zal ik maar zwijgen. Aernout van Overbeke heet Overbeek en samen met Jan Zoet is
hij lid van de kamer de Egelantier te Amsterdam, terwijl Fock daar factor van is. 13 Dat de
Haarlemse auteur beseft dat de Egelantier de Amsterdamse kamer is, mag al vooruitgang heten.
Maar waarom heeft hij dames afgevoerd als optredende personen? Had dit wellicht te maken met
het feit dat de Haarlemse rederijkerskamer geen vrouwelijke leden telde? Maar waarom ook alle
liedjes weggelaten? Zouden de heren ook geen geoefende zangers zijn geweest? Of had de
anonieme auteur soms een hekel aan Franse straatliedjes?
In het oorspronkelijke blijspel uit 1810 wordt er veel gezongen. Iedereen kwam enkele keren aan
de beurt. In totaal werden 27 airtjes van een nieuwe tekst voorzien. Dat betekent dat K. uit
Moordrecht in ieder geval van die vaudevilles gehouden zal hebben. Vrijwel alle liedjes zijn
Frans, slechts vier zijn er uit het Nederlands liederenrepertoire afkomstig. Dat zijn: ‘Onder het
12

Adri den Boer, ‘’s Werelds glorie is rook’, ook in Moordrecht, blog van 16 augustus 2011, zie:
http://www.groenehartarchieven.nl/moordrecht/weblog/gerrit-kloos-als-schrijver
13
In de versie uit 1810 van K. was Jan Zoet overdeken, terwijl aan Aarnout van Overbeke de positie van hoofdman
van de kamer ‘Liefde boven al’ wordt toebedeeld.
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verkwikkend lommer’, ‘Hoor Kees mijn vrijer’, ‘Ach wat vermaek, wat ochtendstond’ en ‘Kom
lief meisje voor de ramen’. De Nederlandse Liederenbank kent twee van die nummers, namelijk
het populaire ‘Hoor Kees mijn vrijer’ en het minder bekende ‘Kom lief meisje voor de ramen’.
Dit laatste komt voor als aria in werk van August von Kotzebue. Met een air uit de
‘Visitandines’ besluiten de spelers hun spel.
Aan het eind van het blijspel uit 1810 spreekt Focquenbroch over zichzelf tot het publiek. Als die
episode uit zijn leven de kijker is bevallen, vindt hij dat erg leuk. Over zijn eigen persoon voegt
hij daaraan toe: ‘Geen zorg of kommer kon hem deeren, Hij hield van vrouwen, wijn en rook,
Doet zoo als hij, dan zult gij ook Van de Rederijkers leeren!’
Opvoeringen
Willem van Focquenbroch als factor van de Amsterdamse rederijkerskamer was te zien op
diverse podia in ons land. Dat moet in elk geval zijn naamsbekendheid in de negentiende eeuw
ten goede zijn gekomen. De eerste opvoering die ik kon vinden, dateert van 1823 toen het
blijspel op 20 augustus vertoond zou worden na het beroemde blijspel Stille waters hebben diepe
gronden. Het ‘Tooneelbericht’ van de Rotterdamsche Courant vermeldde dat het blijspel Willem
van Fockenbroch (sic) of de Amsterdamsche rederijkers ‘nooit alhier, maar elders wel met
toejuiching’ vertoond werd. 14 Enkele weken later, op 21 oktober, werd het nogmaals in
Rotterdam opgevoerd in de Koninklijke
Nederduitsche Schouwburg in ZuidHolland, nu als opening van het
toneelseizoen. De ‘koninklijke tooneellisten’ onder directie van J.H. Hoedt en
W.A. Bingley speelden eerst een bekend
stuk van August von Kotzebue, getiteld
Armoede en grootheid, daarna volgde
Willem
van
Focquenbroch,of
de
Amsterdamsche rederijkers. Volgens het
affiche was dat een zeer geestig blijspel.
Een dag eerder had hetzelfde gezelschap
onder leiding van Hoedt en Bingley beide
stukken in de Leidse schouwburg
gespeeld, waar het blijspel over Focquenbroch nooit eerder vertoond was. 15
Van de klucht uit 1860 kon ik minder
vermeldingen in de kranten vinden dan
van de opvoeringen van het blijspel met
zang van de Moordrechtse auteur.
Opvallend was dat er nu alleen maar
sprake is van uitvoeringen door
rederijkerskamers. Zo kondigde het
bestuur van de Utrechtse rederijkersAffiche voor de opvoering op 13 maart 1843 te Rotterdam
kamer Jan van Beers, onder de zinspreuk van Victor Ducange’s & Prosper Dinaux’ melodrama Dertig
‘Steeds beter’ aan dat op 8 december jaren, of het leven van een dobbelaar, gevolgd door
1869 in het gebouw voor Kunsten en Focquenbrochs blijspel. De oorspronkelijke titel van het
Wetenschappen zowel Het kind van Staat melodrama luidde: Trente ans, ou la vie d’un joueur.
– een spel van H.J. Schimmel – als Bron: http://www.geheugenvannederland.nl/
14
15

Rotterdamsche Courant van 19 augustus 1823.
Leydsche Courant van 17 oktober 1823.
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Fockenbroch of de Amsterdamsche rederijker opgevoerd zouden worden. Tijdens die openbare
vergadering waren ook de dames welkom bij de twee ‘voordrachten’, zoals de kamers de
presentaties van dergelijke werken meestal aanduidden. Overigens was het werk in Utrecht al
twee jaar eerder uitgevoerd. De opbrengst van dergelijke avonden ging naar een goed doel zoals
de ‘algemeene armen’ of de slachtoffers van de ramp te Bremerhafen, of van de brand in
Enschede.
In 1810 heeft dit blijspel zonder meer succes gehad. Het liet zien dat auteur K. in elk geval
toegang had tot de tweedelige editie uit 1766 van Alle de Werken. In de bewerking uit 1860
worden juist de 27 liedjes verwijderd die de opvoeringen zo aantrekkelijk maakten en vijf jaar
later spuwt een liefhebber in het amateurtoneel zijn gal over een Rotterdamse opvoering van
deze klucht zonder dat hij overigens zich uitlaat over het beeld dat daarin van Focquenbroch
wordt geschetst. Het blijkt dat de smaak van het publiek na een halve eeuw grondig was
gewijzigd.
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Liefde in het Lazarushuis. Hertaling van het vierde en vijfde bedrijf.
KAREL BOSTOEN EN ELLY GROENENBOOM-DRAAI
Woord vooraf
De hertaling van het voorwerk, alsook van het eerste bedrijf tot en met het derde bedrijf zijn
verschenen in respectievelijk Fumus 11 (2013), p. 1-19 en Fumus 12 (2014), p. 8-25. De
terzijdes waarin de personages hun ongeveinsde gevoelens uiten, zijn hier opnieuw tussen
vishaken geplaatst.
Vierde bedrijf, eerste scène
Isabella in haar eentje, met handboeien om
Hoewel ze mijn handen geketend hebben, ben ik toch aan mijn bewakers ontsnapt. 1 Ketenen
kunnen immers, evenmin als een stuk of tien bewakers, de vurige verlangens van een verliefde
vrouw niet dwarsbomen. Want waarom zou Cupido niet evenveel in zijn macht hebben als
Mercurius? Mercurius, die ondanks Argus’ duizend ogen hem toch diens koe ontroofde, de koe
die ooit een mens was. Cupido is zeker even machtig, want hoe meer men hem in toom houdt,
vastzet en van zijn vrijheid berooft, des te driftiger zal hij uit de band springen. Als een ware
vijand van alle dwingelandij verbreekt hij onmiddellijk zijn ketens en bevrijdt hij zichzelf.
Tweede scène
Ferdinand, Isabella
Ferdinand
Wat zie ik nu, mijn lieve andere ik; zijn je handen geboeid? En, jullie ijzeren handboeien,
smelten jullie niet door de hitte van deze zon,2 die gewoonlijk ieder die haar nadert, al met een
straaltje verschroeit! O gelukkig ijzer! O, benijdenswaardige ketting, gebruikt om handen vast te
binden die door de liefdesgod ieders hart regeerden! Gelukkig ijzer, kon ik maar in jouw plaats
die goddelijke lichaamsdelen ketenen. 3 Ik zweer je dat ik dan meteen in goud zou veranderen,
om die handen nog meer eer te bewijzen. Maar ach, ben ík de oorzaak van het boeien van die
tere ledematen?

1

Hierna volgt in het origineel van Lope de Vega vanaf vers 1460 een aantal scènes waarin aanvankelijk de
gekkenhuisknecht Tomás (bij Focquenbroch is dat Claesje) de hoofdrol speelt. Voorts treden op: Pisano (bij F. is dat
Joris-Vaer), diens neef Liberto (de gerechtsbode van Aragón, deze komt niet voor bij F.), Floriano (bij F. Ferdinand)
en Erifila (Isabella). Liberto meldt dat Prins Reinero dood is en heeft het getekende portret bij zich van de
vermeende moordenaar Floriano. Daarop laat Tomás, die Floriano alleen kent als Beltrán, aan deze laatste weten dat
een zekere Floriano wordt gezocht. Floriano schminkt meteen zijn gezicht zwart om niet herkend te worden. Tomás
komt Erifila tegen en vraagt haar ten huwelijk, waarop zij zich als gekkin voordoet en toestemt. Volgens haar is een
pastoor nodig voor de inzegening van het huwelijk en zij beweert dat Beltrán (bij F. is dat Karel, de schuilnaam van
Ferdinand) tot priester is gewijd. Dus gaat ze hem zoeken en komt ze de zwartgeschminkte Floriano tegen. Ze vraagt
hem naar de reden van zijn vermomming. In een terzijde laat Floriano zich filosofisch ontvallen dat hij een pion is in
het schaakspel van het leven. Hij legt Erifila uit dat een koning (uit het schaakspel) hem achtervolgt. Die heeft er een
loper op uitgestuurd om hem op te sporen aan de hand van een portret. Die loper zou ook de opdracht hebben om
Floriano te doden. Vandaar dat Floriano, hoewel hij eerst een wit schaakstuk was, zich nu als een zwart schaakstuk
heeft vermomd. Deze scènes, die ontbreken in F.'s bewerking, eindigen bij L.d.V. met vers 1646.
2
zon: petrarkistische metafoor voor de geliefde, in dit geval: Isabella.
3
Gelukkig ijzer enz.: volgens het petrarkistische jaloezieconcetto is een minnaar jaloers op alles wat dichter bij zijn
geliefde komt dan hijzelf (R.O. Jones, R.O. 'Renaissance butterfly, Mannerist flea. Tradition and change in
Renaissance poetry’, Modern Language Notes 80 (1965), 171-172; Leonard Forster, The icy fire. Five studies in
European Petrarchism. London: Cambridge University Press, 1969, 10).
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Isabella
Deze ijzeren ketenen verfoei ik niet, maar ik beschouw ze als juwelen en prachtige armbanden.
Het was immers Cupido die ze mij uit jouw naam schonk.
Ferdinand
Als dit sieraden zijn die Cupido jou gaf, schenk ik ze op mijn beurt mijn ziel en leven, omdat de
blinde liefdesgod onze harten aaneen smolt en samensmeedde in een identieke liefdesgloed. Zo
ketent hij jouw handen en mijn voeten als blijk van onze eenheid, alsof voor hem één ketting niet
genoeg zou zijn om ons voor eeuwig te verenigen.
Isabella
Ik zweer dat de boeien die jouw voeten ketenen, voor altijd ook mijn hart zullen binden. Want in
die boeien, waarmee jouw liefde mij gevangen houdt, vind ik mijn grootste geluk en al mijn
luister. Wat ik alleen betreur, is dat mijn vastgebonden handen mij niet toelaten je te omhelzen
met het vuur dat in mij brandt. Alleen mijn ziel omhelst je nu, slechts in de geest gebeurt dat.
Vooruit, mijn tweede ik, wacht nu niet langer en sluit me in je armen. 4
Derde scène
Catrijn, Ferdinand, Isabella
Catrijn
Ik kom hier net op tijd. Schurk, laat haar los! Wat doe je met die gekkin?
Isabella
Smeerlap, wou je me verkrachten?
Catrijn
Hoezo, meid, werd je door hem besprongen?
Isabella
Ja zeker!
Ferdinand
Besprongen door Cupido.
Catrijn
Meneer student of duvel, het zou beter zijn als je die getikte malloot met rust liet! Wat heeft ze
met jou gedaan, dat je steeds om haar heen hangt?
Ferdinand
Ze heeft me mijn binnenste getroffen met een pijl die wel een olifant zou vellen. Wat vind je,
mag ik haar dat niet betaald zetten?
Isabella
<Haar idiote jaloezie mag ik graag horen.>

4

In het Spaanse origineel volgen nu de verzen 1699-1834 die niet door F. zijn bewerkt. Beide geliefden, Floriano
(bij F. Ferdinand) en Erifila (bij F. Isabella), menen te worden gestoord in hun liefdesonderonsje door een bewaker.
Maar geen bewaker komt eraan; het blijken Pisano (bij F. Joris-Vaer) en diens neef Liberto (de gerechtsbode van
Aragón) te zijn. Liberto is nog steeds op zoek naar Floriano, de vermeende moordenaar van een koning. Hoewel de
gezochte voor zijn neus staat, heeft Liberto daar geen idee van, wat aanleiding is tot allerlei komische dubbelzinnige
uitspraken van Floriano en Erifila. Zo presenteert Floriano (met zijn zwartgeschminkte gezicht) zichzelf onder meer
als de zot van de (bijbelse) Drie Koningen en als de ambassadeur van Guinee.
Pisano laat Erifila weten dat een bloedverwant zich haar lot wil aantrekken. Hij zal haar meenemen om haar
bij hem thuis te verzorgen. Erifila verzet zich natuurlijk daartegen, want ze wil in het gekkenhuis bij Floriano
blijven. Floriano vraagt Liberto naar het getekende portret van een zekere Moor van Algiers waar Liberto mee
rondloopt, want hij wil het graag zien. Na er een blik op te hebben geworpen, vertelt Floriano dat hij de man herkent
en hij biedt Liberto aan om hem bij de baas van de gezochte persoon te brengen. Maar Liberto en Pisano negeren dit
aanbod vanwege Floriano’s evidente zottenklap en vertrekken. Beide tortelduiven vervolgen nu hun liefdespraatjes
en Floriano sluit tenslotte Erifila in de armen. Op dat moment komt Laida (bij F. Catrijn) binnen, die Floriano
bezweert om de zottin los te laten.
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Catrijn
Blijf je nu almaar in haar ogen staren? Kijk mij toch ook eens aan!
Ferdinand
Je hebt pech, platneus, want één verliefde blik van jou jaagt me bijna het bed in. 5
Catrijn
Al wijs je mij af, ik laat je niet zomaar los; ik laat je er echt niet met haar vandoor gaan.
Isabella
<Allemachtig, wat heeft die meid toch een charme! Ach gut, het kan niet anders of de longen van
die stakker staan in brand, er is vast een hittegolf op komst.>
Catrijn
Nou, waarom kijk je mij niet eens lief aan?
Isabella
<Ik lieg niet als ik zeg dat dat niet meevalt.> Maar meneer Mandricart, blijft u hier. Ik ga weg,
voordat mijn jaloezie ten top stijgt.
Ferdinand
<Wat nou? Zal die nevel mijn zon opnieuw aan mijn ogen onttrekken?> O wrede Rodomont,
schaakt u Doralice? 6 Ik zweer dat ik u zal achtervolgen, anders besterf ik het.
Beiden af.
Vierde scène
Catrijn in haar eentje
O hemel, hoe is het mogelijk? Bestaat er op de wereld een verdriet, dat zich met het mijne kan
meten? Ach, bestaat er groter hartzeer dan mijn onbegrijpelijke liefdesverdriet? Moet ik dan van
liefde sterven? Sterven om deze gek, die mij afwijst en daarmee toont wat hij van plan is? Die
mij in de steek laat voor deze gekkin? Nee, ik zal trachten haar dwaasheid te verruilen voor de
mijne, en zo hun ontmoetingen beletten, voordat dit vuurtje nog verder wordt opgepord. Want
om hier te kunnen blijven en niet naar Haarlem terug te hoeven, kan ik me − door me als gek
voor te doen – overgeven aan mijn dwaze verliefdheid. Ik zal me zo krankzinnig voordoen dat ze
mij hier wel zullen moeten opnemen. Want alleen door als een zot lief te hebben, zal de liefde je
wat opleveren. Wel, laat ik maar meteen aan de slag gaan. Hela, pages, kamerjuffers en
slavinnen, waar is al mijn gevolg, waar blijft mijn entourage? Vooruit, maak mijn koets in orde,
span de paarden in! Want ik wil onmiddellijk naar de koning rijden. Prins, reik mij uw hand om
me naar het Hof te begeleiden. En jullie, mijn dwergen, haal jullie waaiers voor de dag, opdat ik
wat verkoeling krijg! <Zo gaat ie goed!>
Vijfde scène
Anna, Catrijn
Anna
Wat doe je hier Catrijn? Waarom sta je hier?
Catrijn
Hoezo, noem je mij Catrijn? Spreek me liever aan als uw koningin.
Anna
Meid, ik heb toch zo’n akelig bericht gekregen!
Catrijn
Wat voor akelig bericht? Hoezo een bericht?

5

Dat laatste is ironisch bedoeld. Uit de repliek van Catrijn blijkt dat ze de ironie ook heeft begrepen.
Voor Mandricart, Rodomont en Doralice, alle drie figuren uit de Orlando furioso, zie het commentaar in Fumus 12
(2013), p. 14 noot 19.
6
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Anna
Te ellendig voor woorden.
Catrijn
Ging er soms een deel van het koninkrijk verloren, of is de hele vloot van Oost-Indië vergaan?
Anna
Mijn vader liet mij zojuist per brief weten dat we meteen naar Haarlem moeten, want hij kan het
thuis niet langer zonder mij stellen. Tegelijk kreeg ook Joris-Vaer zo’n brief. Die werd verzocht
om mij, gezien de noodzaak van mijn komst, niet langer in Amsterdam te houden, maar te
proberen ons zo snel mogelijk weer naar huis te krijgen.
Catrijn
Laat het hele rijk dan onmiddellijk vreugdevuren ontsteken!
Anna
Wat voor rijk?
Catrijn
Nou, het koninkrijk waarvan ik als koningin de baas ben.
Anna
Wát! Spoor je niet helemaal meer?
Catrijn
Ik probeer intussen voor mijn moeder een schoonzoon te regelen.
Anna
<Gegarandeerd, ze is kierewiet; ze heeft haar verstand totaal verloren!>
Catrijn
Daardoor heb ik mijn ziel bevrijd van een groter verdriet.
Anna
Maar Catrijn, welke drug heb je toch geslikt?
Catrijn
Een drug die ik via mijn ogen heb binnengekregen.
Anna
Houd toch op met die onzin, Catrijn!
Catrijn
Duvel toch op, vals loeder!
Anna
Jij boft maar met je krankzinnigheid, want daardoor kan je hier fijn nog wat langer blijven. Jij
kunt mooi elke dag genieten van die lieve ogen die mijn ziel zo diep hebben verwond! Alleen al
om die ogen betreur ik het dat ik moet gaan.
Catrijn
Waar blijven mijn slaven en mijn zwarte Japanse knechten?
Anna
<O, als ik toch eens zó gek als zij kon wezen; pas dan zou ik gelukkig zijn!>
Catrijn
Vooruit, breng me eens water, zodat ik mijn handen kan wassen!
Anna
<Wat malen haar hersenen toch gedurig in die warrige hersenpan! Maar … wat let me –halfzot
als ik toch al ben – om haar voorbeeld te volgen en ook de gek te gaan uithangen? Ik denk echt
dat mijn verliefde hart daar dubbel garen bij zal spinnen. Het eerste is dat ik zeker een plekje zal
krijgen in dit huis als ik mijn verstand verlies, terwijl ik hier anders weg zou moeten. Het tweede
is, dat ik mijn geliefde zot dan duidelijk kan maken, hoe gek ik op hem ben. In mijn rol van
gekkin zal ik zó op hem lijken dat, als ze in de gaten krijgen dat Kárel me zo stapeldol maakt,
mijn vader zeker in een huwelijk met hem zal toestemmen. Want als hij inziet dat alle narigheid
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alleen van Karel afkomt, zal hij mij beslist door dit huwelijk genezen. Vooruit dan, aan de slag.
Adieu mijn hersens, want waar Cupido regeert, is geen plaats meer voor verstand.>
Catrijn
Hallo, hofdame! Waar ben je? Kom eens hier!
Anna
Wat wenst mevrouw de koningin?
Catrijn
Ik wacht hier al bijna een uur, en niemand heeft mij nog mijn brandewijn gebracht.
Anna
Uw kamerdienaar zal er zo meteen mee komen. Hij staat vast pap te roeren aan de haard.
Catrijn
Zeg hem dat hij opschiet, of hij krijgt ervan langs met een zwabbersteel.
<Wat nou? Wat is er met mijn meesteres aan de hand dat ze het nieuwe gekkenspelletje opeens
met me meespeelt?>
Anna
<Ik ga alleen maar met de zotheid van deze stakker mee, omdat ik toegeef aan mijn eigen dwaze
verliefdheid.>
Catrijn
<’k Vrees dat ze in de gaten heeft waarom het me te doen is; daarom zal ik een beetje met haar
moeten uitkijken.>
Anna
O grote koningin, daar komt een page aan met een bericht van het Maaneiland.
Catrijn
Mogelijk is het een bode van jonker Karel. Laat hem binnenkomen. Hij hoeft nergens bang voor
te zijn.
Anna
Wát? Heb je het in mijn bijzijn over deze vagebond?
Catrijn
Mag ik de naam van mijn bruidegom soms niet in de mond nemen?
Anna
Hoezo jouw bruidegom? Hij is toch met iemand anders getrouwd?
Catrijn
Getrouwd, nee toch, met wie dan wel?
Anna
Dat is oud nieuws. Met mij!
Catrijn
Met jou? En wie heeft jullie dan getrouwd?
Anna
De paap. 7
Catrijn
De papegaai, 8 zal je bedoelen!
Anna
<Wel, wat haalt die gekkin toch allemaal in haar hoofd? Denkt ze nu echt dat mijn echtgenoot
óók nog een keer met háár zal trouwen?
Catrijn
Wát? Ellendig schepsel, weet je wel tegen wie je het hebt? Ben je dan niet bang dat je koningin
wraak zal nemen voor je brutale bek? Hola, waar blijven mijn soldaten? Laat de trom roeren, en
meteen het hele leger aanrukken: ik wil mij wreken op die aanslag van buitenaf.
7
8

Bij Lope de Vega in vers 1980 staat ‘El Papa’, dit is: De Paus.
Bij Lope de Vega staat er ‘¡Mas papahigo!’, dit wil zeggen: eerder een bivakmuts of narrenkap.
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Anna
En ik sla zo meteen je tanden uit je bek.
Catrijn
Wat nou? Komt mijn slavin in opstand tegen mij? Een basterd, die haar hele familie te schande
maakt? Vooruit page, breng mij onmiddellijk drie lijfwachten om haar onder mijn ogen vandaan
te sleuren.
Anna
O koningin, u liegt dat u barst.
Catrijn
Ik liegen? Pak aan dan deze oorvijg!
Anna
O varken, ik zweer dat je die kans niet krijgt.
Zesde scène
Joris-Vaer, Valerius, Anna, Catrijn
Joris-Vaer
Meneer Valerius, laten we eventjes naar buiten gaan, dan kan ik vaststellen wat de oorzaak is
van al dit kabaal. En daarna zullen eens even rustig de zaak bespreken waarvoor u komt.
Valerius
Vooruit dan, snel! Want ginds zie ik uw
nicht met een gekkin plukharen.
Joris-Vaer
Wel Anna, wat is dit allemaal? Laat los
elkaars haren, laat los, uit elkaar! Kom
hier, Claes, waar ben je? Vooruit, haal die
gekkin hier weg van de binnenplaats, die
hier mijn lieve nicht zo heeft toegetakeld
aan neus, mond en haren. Dat mens is
uitzinnig, en gekker dan gek. Wel
verduiveld, hoe kreeg je in het je bol om
haar niet vast te zetten?
Catrijn
Ken je me dan niet meer, jij ouwe tiran?
Joris-Vaer
Nee maar, ben jij het, Catrijn?
Catrijn
Nou en of!
Anna
Die krankzinnige meid noemt zich
koningin, en om mij te affronteren
beweert ze dat zij al met Karel is
getrouwd. En dat terwijl iedereen hem
terecht beschouwt als míjn bruidegom,
omdat wij inderdaad in de echt zijn Catrijn en Anna zijn aan het plukharen. Joris-Vaer komt
tussenbeide, maar Ferdinand wil nergens iets mee te maken
verbonden.
hebben. Lithografie van Nicolaas Wijnberg voor het
Joris-Vaer
Rotterdams Toneel, met tekstbijdrage van Rob
Lieve hemel, nicht Anna! Hoe komt het Nieuwenhuys.
dat je zo de kluts bent kwijtgeraakt?
Valerius
Ik verzeker u, Joris-Vaer, die twee zijn allebei knettergek.
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Joris-Vaer
Wel verduiveld, hoe zit dit? Hoe krijgen we haar weer normaal? Welk duivels drankje hebben ze
haar gegeven?
Anna
Cupido is de dealer, de drugs zijn de verliefde blikken, de elegantie en het knappe gezicht. En
als je wilt weten wie mij daarmee heeft geraakt, kijk dan maar eens hoe aantrekkelijk mijn Karel
is. En oordeel dan eens of ik reden had om buiten zinnen te geraken.
Catrijn
Hij is het die ook míj het hoofd op hol bracht. En als je het niet gelooft, kijk dan maar in mijn
hart. Maak mijn borst maar open, en kijk; daar binnenin is bijna alles as door ’t schroeien van
mijn felle liefdesvuur.
Joris-Vaer
Ach, vriend Valerius, wat een ramp is dit! Het lijkt wel of de liefde haar malende hersens
helemaal in haar macht heeft.
Catrijn
Ik ben de koningin van het land der Japanners, 9 al heb ik deze stad als hofstad uitverkoren.
Valerius
Ik ben zo verbijsterd over dit krankzinnige gedrag, dat ik beslist geloof dat zij aan het trippen
zijn.
Joris-Vaer
Omdat hun waanzin uit verliefdheid is ontstaan, zal hun trip zeker heftig zijn. Ach, vriend
Valerius, het was niet zo’n best moment om Karel hier bij mij onder te brengen, gezien het effect
op die twee. 10
Anna
Wat staan we hier sip te kijken? Vooruit, kom op, de beentjes van de vloer!
Joris-Vaer
Wat gaat er nu gebeuren?
Ze zingen en dansen
Catrijn
Hé, waar ben je Koker Janszen met stopmes op je zij? 11
9

In de originele Spaanse tekst (vers 2026) is er sprake van Thracië in Griekenland. F. geeft de voorkeur aan Japan.
Dat is vermoedelijk exotischer voor hem.
10
F. heeft hierna de verzen 2035-6 bij Lope de Vega overgeslagen waarin Valerio (Valerius) beschuldigend tot
Gerardo (Philibert) zegt: ‘Tan presto su amor hicistes.’ (Jij bent degene die zo snel hun liefde tot stand heeft
gebracht). Gerardo antwoordt: ‘¿No veis del talle que están?’(Zie je dan niet hoe aantrekkelijk ze zijn?)
11
F. heeft dit danslied al eerder gebruikt in zijn Typhon, of De Reusen-strydt (Focquenbroch 1665, C10r), waar de
reuzen Typhon op de hielen zitten:
’t Welck Typhon naeuw begon te speuren,
Of dee van vreugde sprongh op sprongh,
En maeckte duysent gecke geuren;
Waer onder hy het Liedtje songh,
Van, Hey waer ben je Koockerjanssen
Met je Stopmes…. &cetera.
En liep gelijck een Sot te danssen,
Terwijl hy joegh de Gooden na.
Uit de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut blijkt de melodie vóór 1669 achttien keer gebruikt te
zijn, daarna nog drie keer. De eerste vermelding is uit 1647. Twee keer wordt het lied in een klucht gezongen en dan
wordt erop gedanst. De melodie is te vinden in Oude en nieuwe Hollantse boeren lietjes en contredansen
(Amsterdam, [ca. 1720], deel 7, p. 6, nr. 23). Zie Internet:
http://www.dbnl.org/tekst/_ams009amst01_01/_ams009amst01_01_0012.php#_ams009amst01_0008
Hey! Waer ben je kokerjansen: het equivalent bij Lope de Vega (vers 2039-41) luidt: Déligo, déligo, déligo […] Que
déligo de candéligo (ik kies, ik kies, ik kies, wat kies ik van ‘candéligo’ (= geen vertaling gevonden). Dat blijkt een
echt Valenciaans liedje te zijn (ed. Tropé, p. 266 noot). F. vond dus een goed equivalent.
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Joris-Vaer
Ze wordt met het uur gekker. Lieve nicht, wat doe je? Hou toch eens op met dat gespring.
Anna
Falderal de riere, falderal de rare!
Joris-Vaer
Och, wat een merkwaardig gedrag. Nicht, hoe is dat zo gekomen?
Anna
Door mijn liefde voor Karel; snap je dat nou nog steeds niet?
Joris-Vaer
O, het is Kárel?
Valerius
Vreemd dat een gek zo’n passie kan opwekken.
Joris-Vaer
Nicht Anna!
Anna
Hier, pak aan! 12
Valerius
Het lijkt me het beste dat u haar laat opsluiten en door een pak rammel bij zinnen laat brengen.
Joris-Vaer
Ik zal haar meteen in een cel laten opbergen om haar óf te genezen, óf nog gekker te maken dan
ze is. Ook zal ik direct aan haar vader schrijven dat hij, omdat zijn dochter hier gedwongen
vastzit, absoluut meteen poolshoogte moet komen nemen. Wat Karel aangaat, die zal ik zo goed
opsluiten dat zijn gekte niet nog meer gektes teweeg kan brengen.
Valerius
Als Karel al dit gedoe willens en wetens had veroorzaakt, zou u hem natuurlijk moeten opsluiten.
Maar, ik verzoek u …
Joris-Vaer
Uw verzoek wijs ik af. Het is me nu zonneklaar wat hij hier allemaal voor ellende aanricht. Maar
waar blijven ze? Hé, Claes en Marten, hé, waar zijn jullie, kom eens tevoorschijn!
Zevende scène
Marten, Claesje, Joris-Vaer, Valerius, Anna, Catrijn
Marten
Wat is er, Joris-Vaer, dat u zo’n misbaar maakt?
Joris-Vaer
Iets waar mijn hart en ziel zwaar onder zuchten.
Claesje
Bezjoer, mevrouw Catrijn! Hé, meissie, ben jij het?
Catrijn
Herken je me nu nog niet? Kijk dan eens wat beter uit je doppen!
Claesje
Wat nou, hebben die twee ook al een klap van de molen gekregen?
Anna
Vraag het aan Karel, als je ’t per se wilt weten.
Marten
Ja, ja, ik zie het wel; ze zijn allebei de weg kwijt.

12

F. volgt hier niet het Spaanse origineel, daar staat (vers 2046): ¡Quiriquiriquí! (kieriekieriekie, kukeluku).

Fumus 13 (2015)

17

Joris-Vaer
Ik laat ze meteen in een cel stoppen. En nog vandaag zal ik met de arts overleggen hoe ze zo snel
mogelijk van hun kwaal te verlossen.
Claesje
O, mevrouw Anna!
Anna
<Nou, wat moet die schurk?>
Claesje
O verstand, wat is het toch vaak snel met u gedaan? Wat hebt u toch een wankele benen; er hoeft
maar een briesje te staan, of u ligt omver! Maar donders, Joris-Vaer, wat is er toch met dat
vrouwvolk aan de hand?
Joris-Vaer
Ach maat, ik zou het niet weten. Ze zeggen dat het de liefde is.
Claesje
Nou, als het door de liefde komt, dan mag je het tehuis wel uitbouwen, voordat we elkaar in
drommen de deur uitwerken.
Joris-Vaer
Rustig aan, wacht even, ik zweer dat ik haar snel weer in orde heb. Vooruit mannen, pak haar
beet!
Marten
Mevrouw, even stilstaan!
Anna
Goed dan, jij schurk, kom, pak me dan, als je kan.
Marten
Ja, ja, ik heb je al te pakken; je zal me niet ontglippen.
Joris-Vaer
Hou haar goed vast en breng haar meteen naar binnen.
Valerius
Maarre, wanneer krijg ik nu mijn gekkin van u mee?
Joris-Vaer
Zodra ik die lui naar hun cel heb laten brengen. Maar vóór ze gaat, moet ik eerst nog iets met u
bespreken. 13
Anna
Laat me los, gemenerik, laat los!
Marten
Kop dicht, jij!
Anna
Ik zeg je, dat Karel alleen mijn bruidegom is.
Catrijn
En ik hou vol dat je liegt dat je barst, want zijn bruid ben ik.
Joris-Vaer
Weg, onder mijn ogen vandaan met hen! Stop ze in nummer drie en laat ze daar. Ik ga nu eerst
gauw een brief naar Haarlem sturen.

13

In het Spaanse origineel (vers 2085-6) is niet Pisano (Joris-Vaer) aan het woord, maar Gerardo (die als vader van
Fedra uiteraard bezorgd is over Valerio’s belangstelling voor zijn gekke dochter). Deze verzen luiden: ‘lo que a
quererla os provoca/ trataremos largamente’ (wat er u toe aanzet om haar te willen hebben, zullen we nog uitvoerig
bespreken).
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Achtste scène 14
Reynoud, Leonard
Reynoud
Eer we deze stad verlaten, Leonard, leek het me
wel aardig om dit gekkenhuis eens te
bezichtigen. Op de binnenplaats ginds zie ik de
gekken bij bosjes hun kunstjes opvoeren met het
kermispubliek eromheen. Kom, laten we wat
dichterbij gaan staan, dan kunnen we nog eens
lachen. Maar kijk, daar komt iemand van het
huis op ons af, die ons welkom heet, en wel met
een saluut van eigen maaksel. Hij wil kennelijk
een praatje met ons maken.
Negende scène
Claesje, Reynoud, Leonard
Claesje
Heren, neemt u mij niet kwalijk, maar wie bent
u eigenlijk? Wat komt u hier doen? Komt u in
ons Lazarushuis misschien een kijkje nemen bij
de gekken?
Reynoud
Ja, die zouden we wel eens willen zien, want we
zijn geïnteresseerde toeristen.
Reynoud kijkt belangstellend toe hoe de gekken op de
Claesje
Ik denk, dat als de gekken in uw eigen land met binnenplaats van het Lazarushuis hun kunstjes
opvoeren. Lithografie van Nicolaas Wijnberg voor het
belletjes rondliepen en ze, net als wij, overal ter Rotterdams Toneel, met tekstbijdrage van Rob
wereld een gekkenpakje zouden dragen, dat je Nieuwenhuys.
geen stap extra had gezet om híer hun soort te
komen bekijken. Want dan zou u al dit gedoe heel gewoon hebben gevonden, en weten dat de
hele wereld niets anders is dan één groot gekkenhuis. Immers, noem mij eens iemand die in zijn
leven niet aan de lopende band malligheden heeft uitgehaald. Uw eigen gekte kent u zelf het
best, dus ga maar eens na of ik er erg ver naast zit.
Reynoud
Ik zweer je: die man is een profeet!

14

De achtste en negende scène waarmee het vierde bedrijf eindigt, bestaan praktisch volledig uit verzen die door F.
zijn verzonnen. Uitzonderingen zijn F. vers 1514, dat overeen komt met L.d.V. vers 2539; F. verzen 1524-1535, die
afkomstig zijn van L.d.V. verzen 2530-2538. Maar ook hierin is sprake van interessante aanpassingen door F. Zo
zegt Leonard dat hij pas sinds kort in dienst van Reynoud is die hem in een herberg heeft aangetroffen. Bij L.d.V.,
vers 2533, trof de Caballero zijn knecht Leonato ‘en el Aseo, ocioso entre otros mozos’ (in el Aseo, de kathedraal
van Valencia, zonder werk tussen andere knechten). In vers 1534 bij F. is sprake van Den Haag als woonplaats van
Reynoud; bij L.d.V. (vers 2535) is dit ‘dice que es de Aragón’ (hij [= de Caballero] zegt dat hij afkomstig is uit
Aragon). Dit klopt, want Den Haag is bij F. het equivalent van Zaragoza (de hoofdstad van Aragon). F. vers 1537-8
komt niet goed overeen met L.d.V. vers 2543, ‘Éstos, amigo, ¿agora están templados? (Vriend, zijn dat nu
gekken?). Vervolgens gaat Pisano bij L.d.V. in op elk krankzinnig individu waarbij hij hun naam noemt. Bij F.
daarentegen noemt Joris-Vaer geen individuen, maar deelt hij de bewoners van het dolhuis in naar hun voornaamste
bezigheden. De verzen 1547-1582 zijn helemaal eigen vinding van F. De stelling van Joris-Vaer (vers 1571) die
luidt De sotheyd is de min en min is sottigheyd (Gekte is liefde en liefde is gekkigheid) lijkt ook F.’s persoonlijke
overtuiging weer te geven.
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Leonard
Wat was ik dwaas, dat moet ik wel beseffen, toen ik met Isabel mijn meesters huis verliet, en
door haar dwaasheid de mijne nog versterkte.
Claesje
Er is geen mens op aarde die de gekte op een afstand houdt: gek zijn we allemaal. Er is maar één
verschil tussen al die gekken, en dat is dat het merendeel niet aan de ketting ligt, maar sommigen
wel. Dat zal ik u tonen als u mee naar binnen komt.
Reynoud
Prima, we zullen zien of het waar is wat je zegt.
Claesje
Weer eens wat nieuws, dat een gek zijn kompanen gaat bezichtigen!
Tiende scène
Joris-Vaer, Reynoud, Leonard
Joris-Vaer
Heren, als u hier komt om ons gesticht te bezichtigen, vergeet dan alstublieft niet om een kleine
donatie te doen.
Reynoud
Natuurlijk, prima; zo, chef, bent u hier de directeur?
Joris-Vaer
At your service, dat ben ik inderdaad, van heel wat zinnelozen.
Reynoud
Welnu vriend, geef ons eens een rondleiding, als je wilt, en toon ons eens wat voor soort
krankzinnigen hier zitten. Wat het gebouw betreft: het lijkt me – voor zover ik het kan zien –
eerder voor rijkaards gebouwd dan voor arme drommels. En dan dat ruime binnenplein, met al
die fraaie bomen! Het is hier allemaal even mooi, en ook nog eens keurig netjes.
Joris-Vaer
Mag ik even wat vragen, maatje?
Leonard
Wat wou je weten?
Joris-Vaer
Vertel mij eens, als je kunt: wat is dit voor een heerschap, want naar zijn voorkomen en uiterlijk
te oordelen lijkt hij me een belangrijk man.
Leonard
Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben nog maar nauwelijks bij hem in dienst; we hebben elkaar
nog geen dag geleden toevallig in zijn logement ontmoet. Maar ik heb hetzelfde als u: ik denk
ook dat hij een hoge Piet is, want hij heeft echt iets bijzonders in zijn doen en laten. Verder weet
ik helemaal niets van hem, alleen dat hij in Den Haag woont, waar we vandaag misschien nog
wel naartoe gaan, althans, zoiets hoorde ik hem zeggen.
Reynoud
Vertelt u mij alstublieft eens: wat voor soort krankzinnigen zitten hier? Door welke vorm van
krankzinnigheid is hun brein aangetast?
Joris-Vaer
Sommigen zijn neerslachtig, anderen opgewekt. Ik heb zakenmensen, die over geld en aandelen
gaan. ’k Heb filosofen, die eeuwig aan het discussiëren zijn. ’k Heb advocaten en dokters bij de
vleet. ’k Heb dichters die bijna niet te verdragen zijn met hun gewauwel over acht of negen
muizen 15. Met andere woorden: dit gekkenhuis is het neusje van de zalm. Maar pik uit die hele
stapel eens een willekeurige gek, dan zul je merken dat niemand niet verliefd is.
15

muizen: woordspeling met ‘muzen’.
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Reynoud
Hoe kan dat nu? Zulke krankzinnige breinen kan toch geen liefde zijn ingeblazen, die goddelijke
hartstocht? Want ik heb altijd gedacht dat de liefde alleen maar in een edele en hoogstaande ziel
voorkwam.
Joris-Vaer
Als u zich ooit heeft vergist, waarde heer, dan is het nu wel! De macht van de liefde is zo
onbegrijpelijk sterk dat ik ervan overtuigd ben, dat er op deze wereld geen andere
krankzinnigheid bestaat dan de liefde. Hier in dit huis zie ik iedereen vrijen, aan wat voor gekte
hij ook lijdt. En dus denk ik dat ik alle reden heb om vol te houden, dat de liefde de enige bron
van krankzinnigheid is.
Reynoud
Volgens die redenering zou je, naar ik begrijp, ook het Hof, ja, zelfs het hele land met zijn grote
steden voor een gekkenhuis kunnen verslijten, want praktisch overal regeert de liefde ieders hart.
Joris-Vaer
Waarom niet? Want ik zie dat de liefde dezelfde dwaasheden die ze uithaalt in paleizen en in
steden, hier dagelijks en evenveel bedrijft. Want de liefde blijft altijd de liefde en doet zoals ze
doet. Het bestaat niet dat iemand, wie dan ook, in de liefde zijn verstand meester blijft. Daarom
herhaal ik wat ik heb gezegd: malligheid is liefde en liefde is malligheid!
Reynoud
En ik beweer dat de liefde, de edelste van alle passies, nooit een krankzinnige kan treffen.
Joris-Vaer
En ik houd vol, wat u ook moge beweren, dat de liefde nooit anderen treft dan gekken. Maar om
het tegendeel van wat u beweert aan te tonen, namelijk hoe liefde wel degelijk in een
krankzinnig brein kan zetelen, nodig ik u, als u zin heeft, uit om vanavond hier een
huwelijksfeest bij te wonen. Hoewel dit huwelijk voor de lol of liever om een bijzondere reden
door ons is gearrangeerd, zal het u duidelijk worden dat úw opvatting over de liefde verkeerd is,
en de míjne gegrond en correct.
Reynoud
U doet me een groot genoegen, en bent mij welgezind, maar waar vindt dit huwelijk plaats en
tussen wie?
Joris-Vaer
Mijnheer, ik zal u vertellen: ik heb een broer die in Haarlem woont. Hij is als zakenman, wat zijn
beroep is, zeer welgesteld geraakt en wordt alom gewaardeerd. Zijn enig kind, een dochter, is tot
nu toe, rijk en mooi als ze is, door jongens van haar eigen stand vaak ten huwelijk gevraagd.
Maar de liefde kreeg nooit vat op haar, en daarom kwelt ze haar nu misschien uiteindelijk des te
meer. Ze logeerde hier één of twee weken bij mij om zich wat te amuseren in deze stad, waar ze
nog nooit was geweest. Praktisch op het punt om terug naar huis te keren, ziet ze bij toeval een
van mijn ergste krankzinnigen die met zijn verpletterende looks het hart van het arme kind
zozeer raakt, dat zij, smoorverliefd, in één klap hoofd en verstand verliest door haar liefde voor
die gek. Meteen sluit ik haar op en ontbied ik haar vader, die ik nog vandaag verwacht, en die
beslist niet gelukkig zal zijn als hij zijn enig kind in deze toestand aantreft. En tenslotte laat ik de
arts komen. Maar zijn advies was, haar niet op te sluiten, maar in vrijheid te stellen, en haar te
paaien door haar met die gek te laten trouwen. Dit alles in de hoop dat de vreugde om dit
schijnhuwelijk haar van haar passie zal genezen. Het is dít huwelijk dat, hoewel fictief, vandaag
zal plaatsvinden. Als u de moeite wilt nemen om het bij te wonen, zal het u niet weinig
diverteren.
Reynoud
Iets charmanters heb ik nog nooit meegemaakt, en dus wacht ik met smart op het grote moment.
Ik blijf hier beslist wachten, al moet ik tot middernacht blijven zitten.
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Joris-Vaer
Zo laat zal het niet worden, want we hebben besloten te beginnen zodra mijn broer is
gearriveerd. Ik schat dat hij er binnen een paar uur zal zijn. Intussen zal ik u, als u dat prettig
vindt, nu er nog even tijd is en omdat ik niet wil dat u hier weggaat, een rondleiding geven door
het huis.
Vijfde bedrijf, eerste scène
Ferdinand, in zijn eentje
Vandaag ben ik erg bang herkend te worden door het kermispubliek, al ben ik dan vermomd als
gek. 16 Daarom zit ik het liefst opgesloten in een donker hol waarin nog nooit een straaltje zon is
doorgedrongen, om zo mijn hart van angst en pijn te bevrijden. Te meer omdat ik vandaag de
bruidegom moet spelen. Dat is een rol die Joris-Vaer mij heeft toebedeeld om jongedame Anna
te genezen van haar krankzinnigheid en haar wat te paaien met een schijnhuwelijk, omdat ze gek
is van verliefdheid op mij.
Tweede scène
Isabella, Ferdinand
Isabella
Ik wip even binnen om je van harte te feliciteren met iets dat me doodongelukkig maakt. Leef
lang en gelukkig met je geliefde bruid, jij overspelige zot!
Ferdinand
Is het je ernst, of kom je soms de spot met me drijven?
Isabella
De spot met je drijven, o nee, echt niet, denk dat maar niet! Je wilt me toch niet wijsmaken, jij
verrader, dat je tegen je zin met meisje Anna gaat trouwen, en niet begrijpt, dat ik daar overstuur
van raak?
Ferdinand
Hoe kan je het hebben over deze vrouw en dit fake-huwelijk, zonder met haar verwarde hersens
de draak te steken? Alsjeblieft, doe dan niet net alsof je ontstemd en nijdig bent over iets
waarvan je zelf heel goed weet dat het louter een farce is.
Isabella
Over belangrijke zaken heb ik nog nooit grappen gemaakt, en nu al helemaal niet, nu je tot mijn
spijt bent getrouwd.
Ferdinand
Getrouwd, zeg je?
Isabella
Ik zeg wat iedereen voor waar houdt.
Ferdinand
Hoe kan iemand nou trouwen zonder het zelf te weten?
Isabella
Dat trouwen kun je heel gemakkelijk afleiden uit je beslissing.
Ferdinand
Ik geef toe dat ik die beslissing heb genomen, maar luister alsjeblieft toch eens naar wat die
inhoudt. De bedoeling is alleen haar van de zotheid te genezen waardoor ze – naar ze zeggen –
16

Vers 1622-1623 bij F. sluit aan bij L.d.V., vers 2223-4, ‘Hoy es el día que temo / ser de alguno conocido’
(Vandaag ben ik bang door iemand herkend te worden). Met uitzondering van die laatste verzen heeft F. hier weer
een flinke passage (vers 2165 tot en met 2238) overgeslagen. Die begon met Floriano die mopperde dat men wil dat
hij die middag samen met de andere gekken de stad in moet om te bedelen. Daar had hij geen zin in, want hij is niet
gek. Gerardo gaf hem gelijk: hij hoeft niet naar buiten als hij dat niet wil. Daarna ontspon zich onder meer een
uitvoerige, filosofisch getinte dialoog tussen Floriano en Verino over de liefde.
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stapeldol op mij is geraakt. Door deze klucht op te voeren hopen ze dat ze uit vreugde om dit
schijnhuwelijk de boel weer wat op een rijtje krijgt.
Isabella
Ik kan dit echt niet opvatten als klucht of grap, omdat die klucht in mijn hoofd werkelijkheid
wordt.
Ferdinand
Liefste! Als dat geen klucht is, moge dan mijn hart, dat van jou vervuld is, een slangenkuil
worden! Moge dan Cupido mij ten val brengen, en mijn rust en vrede in oorlog veranderen!
Moge dan mijn hoop vervliegen in de wind als het lichte kaf van het koren! Moge dan zelfs jij, o,
zonlicht van mijn leven, mijn ziel nooit meer met een sprankje liefde verwarmen! Ja, moge dan
een loeiende orkaan mijn reddend schip aan stukken slaan! Och, hoe kan je denken dat je trouwe
dienaar 17 zo slecht is?
Isabella
Denk je dat je mij met al die bezweringen op andere gedachten kunt brengen? Nou, integendeel,
door al die valse gekunsteldheid geloof ik des te meer dat je echt gaat trouwen. Want hoe meer
grote woorden, des te duidelijker iemand fout zit. Als het waar was, wat je zegt, en alles alleen
maar voor de grap gebeurt, dan zou je nooit zulke dure eden zweren. Daardoor geloof ik juist het
tegendeel van wat jij daar beweert met al je leugens. Maar ach, wat kan het me ook schelen? En
wat kan het jou tenslotte schelen? Wat voor rekenschap zouden wij elkaar moeten afleggen? Ik
voor mij zie geen doorslaggevende reden om geen afscheid te nemen van de man die je gisteren
was. Want welke dienst heb je me nu eigenlijk bewezen, waardoor ik me aan jou verplicht zou
moeten voelen? En welke overeenkomst zou er tussen ons moeten bestaan, waardoor ik reden
zou hebben me over jou te beklagen? En waarom maak ik me zo druk over je, dat je huwelijk me
zo ter harte gaat? Werkelijk, nu zie ik wel in dat ze mij niet zonder reden met deze
dolhuiskleding hebben uitgedost. Maar nu ik, goddank, weer bij zinnen ben gekomen, groet ik je
zeer, en laat ik je vallen als een baksteen.
Ferdinand
Als je me laat vallen en me verlaat, zal dat mijn dood zijn, want mijn ziel leeft alleen door jou. Je
hebt gelijk, Isabel. Tot nu toe heb ik jou– behalve met mijn hart – nooit de geringste dienst
bewezen. Maar wat kan ik doen om jou tot de mijne te maken, als iemand al je genegenheid
kwijtraakt door een overmaat van liefde? ‘t Is waar, de liefde tussen ons is nog maar pril. Maar
hoe vaak zie je niet twee mensen jarenlang verkeren, en blijft Cupido buiten spel, terwijl hij
daarentegen vaak in maar een oogwenk twee zielen aan elkaar kan binden met een niet te breken
band? Veel mooie mensen zien pas op de lange duur kans om bemind te worden. Maar
anderzijds zijn er ook mensen die zo stralend mooi zijn, dat een ziel – al bij de eerste aanblik
overrompeld, als in extase en verrukt – zich prompt gewonnen geeft aan twee onweerstaanbare
ogen. Datzelfde heeft jouw schoonheid ook bij mij gedaan. Als Cupido aan een verliefde geest
één dag van liefdessmart als duízend jaar doet voelen, dan zet jouw blik mij al sinds duizend jaar
in vuur en vlam, en adoreer en bemin ik je in ’t diepste van mijn ziel al duizend jaar als mijn
godin.
Isabella
Al sloof je je nog zo uit met je gewiekste praat, je zult mijn hart daar nooit mee kunnen raken. Al
je behendigheid is hier verspilde moeite. Wil je mijn hart veroveren, doe dat dan met de liefde.
Want in de liefde geldt, volgens mij, dat ongekunsteldheid het wint van mooie praatjes.

17

Volgens L.d.V., vers 2280, ‘tu sujeto esclavo’ (je betrouwbare slaaf). De relatie tussen een meesteres en haar
slaaf die staat voor de verhouding van een minnares tot haar minnaar, is een gemeenplaats, afkomstig uit het
petrarkisme. Zij weerspiegelde de verhouding onder het feodale middeleeuwse stelsel tussen een soeverein en zijn
suzerein, c.q. tussen een heer en zijn vazal.
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Ferdinand
Als dat de waarheid is, bezweer ik je dat mijn taal van mijn liefde getuigt. <O Cupido,
onderwerp haar hart toch aan jouw macht; ontdooi haar kille ijzigheid; laat haar mijn
liefdesvlammen voelen!> O, liefste, hoe komt het dat je woede laait, en dat je doden wilt, wat jij
tot leven brengt? Het is je schoonheid toch, die mijn hart tot leven wekt; en wil jij met je haat dat
nu de doodsteek geven? Nee, nee, mijn liefste lief, keer bij me terug, en neem je trouwe
bruidegom, op wie je bouwen kunt, weer in genade aan. Geef me je mooie hand, en laat me de
vlammen van je toorn met duizend kussen doven.
Isabella
Wat, ik je mijn hand reiken? Waarachtig, je ziet noch beseft niet hoe fel ik op je gebeten ben.
Ferdinand
Liefste, ik smeek je …
Isabella
Sodemieter op!
Ferdinand
Mijn lust en leven!
Isabella
Ik, jouw lust en leven?
Ferdinand
Ach, ik besterf het van verdriet.
Isabella
Duvel op, en neem maar Anna’s hand!
Ferdinand
Maar jij alleen bent het die ik als mijn godin vereer. Mijn liefste, zie je dan niet dat mijn ogen
zich met tranen vullen?
Isabella
O nee, ik blijf van steen en laat me niet vermurwen.
Ferdinand
Dan maak ik me van kant.
Isabella
Ik zal het ijskoud aanzien.
Ferdinand
Wat! Meen je wat je zegt?
Isabella
En doe jij wat je zegt te doen?
Ferdinand
Als ik je met mijn dood tevreden kan stellen, dan ben ik bereid er direct een eind aan te maken.
Isabella
Ga maar, en sterf, als je daar zin in hebt, en laat die tong, die ’t gewetenloze ja-woord uit je strot
gewrongen heeft, niet verder leven.
Ferdinand
Dat ja-woord, dat mijn tong voor jou heeft uitgesproken, dat heb ik nooit verbroken, dat kan ik
niet en zal ik niet. Daarom, mijn Isabel, ik smeek je dat je voortaan…
Isabella
Stil, daar komen mensen!
Ferdinand
Daar komt mijn grootste vijand!
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Derde scène
Valerius, Ferdinand, Isabella
Valerius
Ik heb hier een koetsje voor de deur besteld, waar ze dan stiekem in gezet kan worden, zonder
dat iemand het in de gaten krijgt.
Ferdinand
Hij komt vast jóu ophalen.
Isabella
Dat is dan precies wat ik wil.
Ferdinand
En ga je dan?
Isabella
Dat zul je zien.
Ferdinand
Wat een treurig afscheid.
Valerius
Ik kom u halen, jongedame, om u naar mijn huis te brengen. Daar zal beter voor u worden
gezorgd dan hier.
Isabella
Bent u de ambassadeur van koning Harlekijn?
Valerius
Geheel en al tot uw dienst! Maar, vriend Karel, hoe gaat het met jou? Heb je het hier een beetje
naar de zin?
Ferdinand
Niet al te best, je weet hoe mijn zaken ervoor staan.
Valerius
Weet je dat ik hier zojuist toestemming heb gekregen om Aagje mee te nemen naar mijn huis?
Ferdinand
Als de zon voor jou opgaat, verdwijnt voor mij de nacht.
Valerius
Ik wil haar bij mij thuis laten genezen van haar kwaal.
Ferdinand
Het staat dus vast dat je haar mee gaat nemen?
Valerius
Wat wil je, mijn vriend? Ik ben tot over m’n oren verliefd, en die gevoelens kom ik anders nooit
te boven. Daarom heb ik het, om aan mijn passie toe te geven, gewaagd om haar, zogenaamd als
mijn nicht, hier weg te halen.
Isabella
Wat klopt mijn hart van vreugd! Kom, laten we maar gaan, want ik heb absoluut geen zin om het
huwelijk mee te maken dat hier vandaag in huis zal worden gesloten. Laat ons gauw vluchten
naar de andere kant van de wereld!
Valerius
Aagje, wil je dan niet met mij mee naar huis gaan?
Isabella
Hoe zou ik u dat kunnen weigeren? U bent zo knap, zo keurig, zo goedverzorgd en zo
charmant, 18 en ook nog zo elegant naar de mode gekleed, dat elke vrouw voor uw charmes zal

18

F. is hier veel uitgebreider dan L.d.V., vers 2397,: ‘Sois galán, vestís al justo’ (je bent op-en-top verzorgd, je
kleedt je prima). Valerius blijkt volgens de jongste mode gekleed te zijn, met een bepoederde pruik en met strikken
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vallen, al was het maar om uw kledij. Ik geef me dus met een gerust hart aan u over, zeker als ik
ervan ben, dat u, met uw elegantie en knappe uiterlijk, mijn hartzeer zult kunnen verdrijven.
Ferdinand
<Wie kan de haat van een verbolgen vrouw beschrijven? 19 Maar stil, ’t is het beste als ik dit al
zwijgend incasseer; mijn tong moet niet nog meer onheil stichten. Al heel gauw nadat ze
vertrokken is, zakt haar woede, krijgt ze spijt en keert ze spoorslags terug – dat zul je zien.>
Welnu, je gaat er dus vandoor en laat mij zomaar in de steek?
Isabella
Blij, en heel tevreden.
Ferdinand
<En ik, ik ben nog droever dan ik was. Maar als dit dan toch in de sterren stond, dan laat ik gaan
die gaat. En als ik dan al sterven moet, dan heb ik op z’n minst nog veertig jaar te gaan.>
Valerius
Adieu, mijn vriend, ik ga er nu met Aag vandoor. Veel succes met je aanstaande huwelijk!
Isabella
Adieu, minkukel! Ga maar aan je mooie bruid vertellen, dat ze eerst haar neus snuit 20 voordat ze
het bed in gaat.
Ferdinand
Ik zal het haar overbrengen. Maar ik weet wel dat in een vergelijkbaar geval jij heel wat minder
schuchter zou zijn, als het jou overkwam.
Isabella
Adieu, hufterige boer!
Bij het weggaan en het weer opkomen
Ferdinand
Adieu, alom bruikbare boerin!
Isabella
Rot op, jij Deense dog!
Ferdinand
Lazer op, jij kleine keffer!
Isabella
Lazer op, geef je kat 21 een handkus van me!
Ferdinand
Donder op, en veeg de kont maar van je aap!
Beiden af

en kant op zijn kleding, geheel volgens het laatste Franse modebeeld. Zijn chique verschijning inspireert Isabella tot
haar ironische, quasi-deftige woordkeuze in deze passage.
19
F. slaat vers 2403-2420 van L.d.V. over. Daarin geeft Erifila nog meer uiting aan haar felle boosheid over het
voorgenomen huwelijk van Floriano met Fedra. Ze zou hen wel kunnen vermoorden om daarna zichzelf om het
leven te brengen. Floriano geeft haar te bedenken dat ze het gekkenhuis gaat verlaten, maar wel onder een
voorwendsel dat haar niet tegenstaat. Als ze zelf vindt dat ze weg moet gaan, meent hij, doet ze niemand kwaad. Het
dolhuis blijft toch staan waar het staat, met andere woorden: ze kan altijd nog terugkomen.
20
Dit is een steek onder water aan het adres van de onervaren, jonge snotneus Anna. In het overeenkomstige vers
2435-6 in het Spaanse origineel wordt van Fedra gezegd: ‘Decilde a la desposada / que no se me da un cuatrín’
(Zeg aan de jonggetrouwde dat ze me geen kwartje moet geven).
21
De overeenkomstige passage bij L.d.V., vers 2447-8, is evenmin voor de poes: ‘Dalde allá mis besamanos / a
vuestra doña Coneja’ (geef daar een handkus aan uw Mevrouw Konijnenteef (d.w.z. aan je hoertje). Ferdinands
repliek hierop ontbreekt bij L.d.V.
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Vierde scène
Ferdinand in zijn eentje
Uit angst voor narigheid leek het mij het beste maar te doen alsof, en af te wachten waar het
uiteindelijk op zal uitdraaien. Ze krijgt vast vreselijk wroeging over haar uitzinnige woede, want
ik weet zeker dat alleen haar passie voor mij haar zo jaloers heeft gemaakt en haar zo in woede
deed ontsteken. Maar als ze dat beseft, zal haar razernij gauw bedaren en komt ze vast en zeker
spoedig terug. Want waar de liefde eenmaal vaste voet aan de grond heeft gekregen, zullen noch
ruzie noch jaloezie die passie kunnen verdringen. Daarom ben ik van plan me wat gedeisd te
houden totdat ik weet waar ik precies aan toe ben. 22
Vijfde scène
Philibert, Dokter, Joris-Vaer
Philibert
Ik kwam terneergeslagen hier in Amsterdam, maar kreeg direct weer nieuwe moed, toen ik
begreep, dat door uw wijs advies, meneer, de kans op goed herstel opeens reëel werd. Want
nauwelijks liet ik iets vallen over de bruiloft, en dat ik haar vandaag zou weggeven aan Karel, of
alle verdriet verdween als sneeuw voor de zon. Opeens werd ze weer monter en spraakzaam, en
ook haar eetlust keerde terug.
Dokter
De blijdschap om dit huwelijk, waarop ze vurig hoopte, heeft haar uit haar dodelijke depressie
gered. Want met geen medicijn is iemand van de liefde te genezen - Ovidius 23 voorspelde dat al
lang geleden. Daarom vind ik het van Galenus 24 ook zo buitengewoon stom dat hij iemands ziel
met brouwsels dacht te kunnen zuiveren. En dus is het verstandig geweest mijn advies op te
volgen, want daarmee keert haar geest, zoals u zelf ook constateert, weer pijlsnel terug in oude
staat.
Philibert
Met Anna lukt het wel. Maar nu mijn dienstmeisje Catrijn, wat moeten we daarmee aan? Hoe
moet het nu met haar?
Dokter
Op haar zal ik straks, als ik klaar ben met uw dochter Anna, al mijn kennis en kunde loslaten.
Wel, breng Anna nu maar hierheen.
Joris-Vaer
Ik ga haar meteen halen.
Af
Philibert
Ja, doe dat, broer! Want ik zou niet kunnen aanzien hoe mijn enig kind, de toeverlaat van mijn
oude dag, haar hersens heeft verloren en knettergek geworden is. Dat zou voor mij een straf zijn,
die háár het verstand, en míj het leven zou ontnemen.
Dokter
Kijk, daar komt ze al aan.

22

F. heeft hierna de verzen 2471-2617 van L.d.V. overgeslagen. In die passage worden de bewoners van het
Valenciaanse dolhuis erop uitgestuurd om in de stad aalmoezen te gaan vergaren. En passant wordt ook nog de
draak gestoken met het Portugees van Calandrio, een komische figuur die van F. geen equivalent kreeg.
23
Ovidius: door F. ontleend aan L.d.V., vers 2634. In de Remedia amoris, vers 249-250, is de Romeinse dichter
Ovidius sceptisch over het gebruik van kruiden en tovenarijen bij het bestrijden van de liefdessmart.
24
:De Grieks- Romeinse arts Claudius Galenus was vanaf de Romeinse tijd tot ver in de zeventiende eeuw een
medische autoriteit. F. volgt hier L.d.V., vers 2638.
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Zesde scène
Joris-Vaer, Anna, Philibert, Dokter,
Joris-Vaer
Kom maar, kom binnen, nicht Anna! Wég met je angsten, nu hier alles blijdschap is! En bovenal:
wees stralend en verheugd, en toon je bruidegom zo dat je waanzinnig van hem houdt.
Anna
Waar blijft mijn Karel nou?
Philibert
Je ziet hem zo meteen, maak je geen zorgen, kind!
Anna
Gaan we híer dan trouwen?
Philibert
We staan alleen op de pastoor te wachten.
Joris-Vaer, stilletjes tegen Philibert
Zeg, hoor eens even, ik heb aan een of andere vreemdeling beloofd hem te laten zien hoe leuk
deze bruiloft wordt. De man was op doorreis en kwam bij toeval dit huis bezichtigen. En
aangezien hij nogal aardig over de brug kwam … 25 Wat vind je, broer, zal ik hem even gaan
halen? Of heb je er iets op tegen?
Philibert
Nee, nee, ga, ga hem maar halen, daar is niets mis mee.
Joris-Vaer af
Zevende scène
Anna, Philibert, Dokter
Anna
Als u dit huwelijk vandaag kunt laten doorgaan, krijgt u van mij een zoen als provisie.
Philibert
Dochter, denk aan je stand, en praat niet zo raar.
Anna
Hoe kan ik niet raar praten, nu mijn gek me in de steek heeft gelaten?
Philibert
Maar als je bent getrouwd, word je dan echt weer helemaal de oude?
Anna
Ik zeg: ja, ja, ja, ja, want mijn kwaal stelt niets voor, terwijl mijn scheepje, voortgestuwd door
een bepaald soort stormwind, mijn redding betekent. Want omdat de reddende haven al in ’t
verschiet is, gaat die stormwind liggen. 26
Philibert
Kijk es, dochter, wie we daar hebben?
Anna
Wat nou? Wat is dit, ouwe; 27 ik dacht dat ik mijn geliefde Karel te zien zou krijgen

25

Bij bezoek aan een dolhuis was het niet ongebruikelijk deze instelling mild te beschenken. Bij L.d.V., vers 26645, schenkt de bezoekende hidalgo aragonés zelfs het substantiële bedrag van 20 escudos [= toen ca. 65 gulden] als
‘aalmoes’ (limosna). De escudo was ten tijde van L.d.V. de standaard gouden munt in Spanje.
26
Hier maakt F., in navolging van Lope de Vega, gebruik van metaforen ontleend aan de zeevaart. ‘Mijn scheepje’
staat voor ‘ik’, ‘stormwind’ staat voor ‘verliefdheid’, ‘reddende haven’ staat voor het ‘huwelijk met Ferdinand’.
27
Bij L.d.V., vers 2689-90; zegt Fedra tot haar vader Gerardo: ‘¿Cómo aquí no me traéis / al buen viejo don
Beltrán?’ (Hoezo? Waarom heeft u niet die goeie ouwe don Beltrán voor mij meegnomen?). F.’s equivalent voor
Beltrán is Karel. Het lijkt er dus op dat F. het ‘buen viejo’ (goeie ouwe) niet goed heeft geïnterpreteerd.
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Achtste scène
Reynoud, Leonard, Joris-Vaer, Philibert, Dokter, Anna
Reynoud
Mijne heren, met uw toestemming zou ik graag deze bruiloft bijwonen.
Philibert
Meneer, u bewijst ons daarmee eer. U bent van harte welkom.
Anna
Wat is dit voor een rare vogel 28?
Philibert
Vooruit, hier met de stoelen, en zet de deur maar rustig open, zodat ieder die dat wil, kan komen
kijken. En haal ook snel Catrijn, want bij een bruiloft hoort publiek.
Anna
Je hebt verdorie gelijk. Komaan, verkondig nu van Oost tot West uit duizend monden dat ik
trouwen ga. De grootste bruiloft die ooit in Europa werd gezien, gaat zo beginnen. Immers,
koning Pepijn 29, dat is mijn bruigoms broer, en Angelica, 30 dat werd zijn moeder, nadat ze was
bevrucht – in alle eer en deugd – door Lancelot 31, toen die van Engeland op stap was naar Japan.
Men brengt stoelen
Joris-Vaer
Hier komen de stoelen. Komt, heren, gaat u zitten!
Reynoud
Mijnheer, we volgen u.
Philibert
Deze stoel is wat gemakkelijker voor u. Alstublieft, gaat u toch zitten. Dokter, kom, gaat u ook
zitten.
Anna
En ik moet blijven staan, nou, dat is een grote eer.
Philibert
Nou, Joris-Vaer, ga de bruidegom eens halen.
Joris-Vaer
Prima, ik ga meteen.
Anna
Moge Jupiter 32 het je lonen dat je eindelijk mijn wensen eens vervult!
Philibert
Beloof jij mij dan dat je weer bij zinnen komt?
28

Bij F. is het ‘haen’ en bij L.d.V. staat in vers 2694 ‘rocín’ wat 'knol' (paard) betekent. Vandaar ook:
boerenpummel.
29
Pepijn de Korte was de grootvader van Karel de Grote. Vermoedelijk dacht L.d.V. aan deze Pepijn toen hij in vers
2707 ‘el rey Pepino’ noemde, wat F. vervolgens heeft overgenomen. In 747 werd Pepijn de Korte de enige
Hofmeier en feitelijk heerser van het Frankenrijk, toen de laatste Merovinger Carloman zich onder zachte dwang in
een klooster terugtrok.
30
Angelica was de legendarische Moorse geliefde van onder anderen Roeland. Zij is hier door F. ontleend aan de
Orlando furioso van Ariosto, bijvoorbeeld in Canto 1 en 8. L.d.V. (vers 2708) noemt als de moeder van Anna’s
bruidegom niet Angelica, maar Calaínos, de moor uit de Karelepiek, namelijk uit Calaínos y Bramante (zie Lope de
Vega 2003, p. 184, aantekeningen bij vers 966). F. zag natuurlijk dat een moor niet de moeder van Ferdinand kon
zijn en heeft hem vervangen door Angelica. Dat is dus een begrijpelijke tegemoetkoming aan de toenmalige
Nederlandse tijdgenoot.
31
Lancelot is ontleend aan L.d.V. (vers 2709-2710): ‘y Lanzarote su padre / cuando de Bretaña vino’ (en Lancelot
zijn vader, toen die van Engeland kwam). Maar het ‘te voet ging na Japon’ in de zeventiende-eeuwse Nederlandse
tekst vers 1882 is een komische toevoeging op rekening van F.
32
Bij L.d.V., vers 2719-20 zegt Fedra: ‘¡Oh, buena Pascua os dé Dios, / que os vais doliendo de mi!’ (O, moge God
jullie een zalige Pasen schenken, dat jullie zich zo over mij erbarmen!). F. kon daar kennelijk niets mee en nam zijn
toevlucht tot Jupiter.
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Anna
Zodra ik ben getrouwd, vervliegt mijn kwaal in rook. Maar ik ben bang dat je mij met dit
huwelijksfeest alleen maar wil bedotten. Dus denk erom, houd mij niet voor de gek, want in
plaats van te genezen zou ik sterven!
Philibert
Je ziet hier alles in gereedheid, dus waar ben je dan nog bang voor?
Anna
OK, ik ben gerustgesteld, maar wie zal er bruidsjonker zijn?
Dokter
Mijnheer, met uw goedvinden, laat mij dat zijn!
Philibert
O nee, meneer, u zou de bruid en bruiloft echt tekort doen! Laat mij toch liever zelf de rol van
bruidsjonker vervullen.
Dokter
Het is voldoende als u hém dit in uw plaats laat doen.
Philibert
Zeg Leonard!
Leonard
Mijnheer?
Philibert
Jij moet hier bruidsjonker zijn.
Leonard
<Als daar maar geen ellende van komt, want ik weet dat krankzinnigheid besmettelijk is. En dus
ben ik, alleen al uit angst aangestoken te worden, huiverig de rol van bruidsjonker op me te
nemen. Anderzijds spreekt me – eerlijk gezegd − de gekte van deze appetijtelijke bruid nu al zo
aan, dat ik die bruidegom haast zijn geluk zou benijden, en liever zijn rol dan de mijne zou
spelen.>
Anna
Wie ben jij, goede vriend, die hier als mijn bruidsjonker zal optreden?
Leonard
Ik ben een edelman.
Anna
Ben je gezond van geest?
Leonard
Dat dacht ik wel, maar als ik veel naar jou zou kijken, zou ’t zomaar kunnen zijn dat je me zou
besmetten.
Anna
Reik me je hand, ik merk dat je een eerzaam man bent.
Dokter
Ik geloof dat ik daar in de verte de bruidegom aan zie komen.
Philibert
Wel, laten we hem tegemoet gaan om hem te verwelkomen.
Negende scène
Marten en Claesje, met de mooi als bruidegom uitgedoste Ferdinand tussen hen in, JorisVaer met Catrijn aan de hand, Philibert, Dokter, Reynoud, Leonard, Joris-Vaer
Philibert
Bruidegom, we stonden al verlangend naar je uit te kijken. Vooruit nu, pak je bruid, en komen
jullie allebei naast mij zitten. En jij Catrijn, wees jij haar bruidsmeisje.
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Catrijn
Ik, haar bruidsmeisje? 33 Ik laat me liever nog doodslaan! Wat? Is het nog niet erg genoeg dat ze
mijn man afpikken? Moet ik door dit bruidsmeisjesgedoe opnieuw spinnijdig worden? Nee, nee,
dan ga ik ervandoor, want dit wordt me teveel.
Philibert
Blijf hier!
Catrijn
O nee, ik ga, ik kan het niet meer aanzien.
Philibert
Blijf hier, Catrijn! We zullen wel een ander zoeken.
Anna
Wat een huichelaarster! Wat zal me nog meer overkomen?
Catrijn
Houd jij je kop, jij stomme zeug! 34 ’k wil je geknor niet langer horen. En ook al lijkt vandaag de
dag van je geluk, ik zal je huwelijk met Karel niet respecteren, want morgenvroeg zal ik hem
alweer hebben afgepakt.
Anna
Ik zal jou, hertogin van Bremen 35, een kap 36 over je kop trekken, dan hou je wel op met dat
gekakel.
Philibert
Hou jij je mond, gekkin, en toon je man eens wat respect!
Anna
O, ik mag niks zeggen?
Ferdinand
Nee, kop dicht jij! En als je niet je kop houdt, naai ik direct je kaken dicht met dubbel
koperdraad.
Anna
O, is dit de tederheid nu van mijn bruidegom?
Ferdinand
Voor jou lijkt het me nog ál te teder. Of had je liever stokslagen gehad?
Anna
Wat, je bruid slaan?
Ferdinand
Wát, ben jíj mijn bruid? Daar kijk ik van op!
Anna
Hè, klopt er dan iets niet?
Ferdinand
Voordat er wordt getrouwd, zullen we eerst nog eens een flink robbertje moeten vechten.
Philibert
Stil nou, niet zo grof, houd toch eens op met die onzin!
33

F. gebruikt het woord ‘ speel-juffer’, maar bij L.d.V., vers 2756-7, staat er ‘madrina’(meter). Dat wil zeggen:
vrouwelijke getuige bij een huwelijk. Door Catrijn (c.q. Laida) een bruidsmeisje te noemen geeft F. haar een lagere
status dan L.d.V.
34
Bij F. staat ‘Westfaels gediert’, omdat de varkenshouderij een specialiteit was en is van Westfalen. Het equivalent
bij L.d.V., vers 2768, luidt ‘cabra Amaltea’ (Amalthea-geit). Dit was de geit die volgens de Griekse mythologie
Zeus als baby zoogde. F. gebruikt hier dus een scheldwoord dat voor een Nederlands publiek beter te begrijpen is.
35
Het equivalent bij L.d.V., vers 2774, is ‘marquesa de Mariñan’ (markiezin van Mariñan). Mariñan is een
betrekkelijk klein gebied in de buurt van de stad Lugo in Galicië. Overigens was Bremen nooit een hertogdom of
markgraafschap, maar een prins-aartsbisdom. Het is nu de kleinste stadstaat van Duitsland. Voor F. functioneerde
‘Bremen’ slechts als voortzetting van zijn varkensmetaforiek.
36
Zoals men roofvogels een kapje of huif opzet om ze rustig te houden.
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Ferdinand
Als je de waarheid spreekt, is dat dan onzin? Of noem je iemand zot, omdat hij toch maar van het
huwelijk afziet?
Claesje
Meneer Philibert, als u niet wil dat de boel hier uit de hand loopt, laat ons dan de bruiloft
opluisteren met een dansje. Ik heb het net met vier vriendjes verzonnen.
Philibert
Dat is goed, waar zijn je mensen?
Claesje
Ze staan daar op de binnenplaats. Ik zal ze even roepen, als u het goed vindt.
Philibert
Maar wie zorgt voor de muziek, waarop gedanst gaat worden?
Claesje
In die cel ginds zit een zotte muzikant; die zal wel wat voor ons op zijn viool jammeren.
Philibert
Nou, vooruit, roep je mensen, dan gaan we meteen beginnen. Vooruit Robert, laat ons een
deuntje horen. Kom op jongens, hierheen!
Men speelt muziek, waarop Marten en Claesje de eerste scène dansen van het zottenballet. In de
tweede scène voegen zich vier andere zotten bij hen. Zodra de dans is afgelopen, verdwijnen ze
van het toneel, waarna Valerius en Isabella meteen opkomen.
Tiende scène
Valerius, Isabella, Philibert, Joris-Vaer, Ferdinand, Anna, Catrijn, Reynoud, Leonard,
Dokter
Valerius
Wat is dit voor brutaliteit, om uit mijn huis te vertrekken, en dan als een idioot op straat te gaan
lopen?
Isabella
Dat is niet, Valerius, omdat ik jou wil ontlopen, maar om hier de bron van al mijn ellende op te
sporen.
Philibert
Wat is er aan de hand?
Valerius
Deze gekkin is totaal de weg kwijt. Want nauwelijks was ze in mijn huis, of sneller dan de wind
was ze weer weg, en draafde zonder stoppen over straat, tot ze hier in dit huis haar toevlucht
zocht, en ze nu voor je staat.
Joris-Vaer
Wat is dít nu, Aagje? Het lijkt wel of je de benen neemt voor iemand die je juist wil helpen!
Isabella
Alleen op deze plek vindt u de man, die mij weer in balans kan brengen. ’t Is waar: eerst dacht ik
dat ik hem voor eeuwig uit mijn hart zou kunnen bannen, zo onredelijk had hij mij behandeld.
Dat kon ik werkelijk niet verdragen. Maar ach, helaas, noch vluchten noch verdriet weekten mij
van hem los.
Valerius
Wat ik ook deed, of het nu smeken was, of dreigen; ‘t was allemaal vergeefs. Voor rede was ze
echt niet vatbaar.
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Isabella
Wat voor rede? Weet je nu dan nog niet dat het verstand het verliest waar de liefde regeert? 37
Denk dus voortaan nooit meer dat je mijn hart door de rede kunt veroveren, want alleen Karel
heeft me van mijn verstand beroofd.
Leonard (stilletjes)
<O hemel, wat zie ik, is dat niet Isabella, die ik hier op straat zo vreselijk in de steek heb
gelaten? Die narigheid moet haar wel in de bol zijn geslagen. Ach, wat een droevige omslag, en
dat in zo’n korte tijd!>
Valerius
Als Karel de man is die je van het verstand heeft beroofd, dan denk ik dat die gek wel een
duivelskunstenaar moet zijn.
Ferdinand
Maak je niet zo kwaad, mijn vriend, jou heb ik immers nooit van mijn leven reden tot zo’n
verwijt gegeven.
Isabella
Maar vertel me eens, Ferdinand, ben je nou getrouwd of niet?
Ferdinand
O ja! Dit is mijn lieve schat, die je hier naast me ziet.
Isabella
Judas! Heb je me dan werkelijk aan de dijk gezet?
Ferdinand
Jij gaf toch de voorkeur aan Valerius boven mij? Nou, toen ben ik dus meteen getrouwd,
verbitterd als ik was. Je liet mij immers in de steek en kneep met hem ertussenuit? Dus raad ik je
met klem om als een eerzaam meisje direct met hem naar huis te gaan. Je ouders hebben er geen
idee van waar je bent, en sterven daarom duizend doden.
Isabella
Jij schurk! Je bent dus echt getrouwd?
Ferdinand
<Ze denkt dat alles wat ik haar vertel, de waarheid is.>
Isabella
O bedrieger! Judas! Bandiet! Ik ben je dan wel kwijt, maar er zal geen vrouw zijn die jou ooit
bezit, dat zweer ik! Want je gaat voor de bijl, al weet je nog zo goed je rol van gek te spelen!
Ferdinand
<Wie durft te zweren dat zij haar wrok niet op mijn hoofd zal botvieren, en alles breeduit gaat
vertellen wat ze over mij weet?>
Isabella
Wat denk je wel, Ferdinand, verrader die je bent, dat je als gek verkleed nu veilig … ?
Ferdinand
<O, o, dat kost me de kop!> Ssst … stil!
Isabella
Nee, hou op met dat seintjes geven. Denk je dat je, vermomd als gek in deze vodden, aan recht
en doodstraf kan ontsnappen? En denk je, al speel je ’t nog zo slim, dat iedereen niet door heeft
dat jij de moordenaar van Reynoud bent?
Philibert
Wat, Reynoud? Stil, wacht eens even … Jij schavuit! Natuurlijk! De Ferdinand die Reynoud
doodstak, dat ben jij!

37

F. heeft L.d.V., vers 2825-8, niet vertaald: ‘Éste es efeto de celos / que la paz de amor destierra, / porque no han
dado a la tierra / mayor castigo los cielos (Dit is het gevolg van onrust, dat sluit een serene liefde uit, want de hemel
heeft geen groter straf aan de aarde gegeven). F. wist kennelijk niet wat hij met deze passage aan moest.
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Ferdinand
Wat krijgen we nou? Gelooft u echt wat die zottin te melden heeft? Stilletjes <Ach, ik hang! O
stomme, idiote verliefdheid! Jij hebt dit allemaal veroorzaakt. De duivel haal die gekken die ooit
een vrouw hun zielsgeheim verklapten.>
Joris-Vaer
Jij schurk, denk je nu heus met deze truc je hals te kunnen redden? Door hier als gek vermomd
voor het gerecht te schuilen? O nee, ik zweer, dat je je straf niet zult ontlopen.
Ferdinand
Ik beklaag me over niemand anders dan Valerius, want hij is het die me heeft belazerd.
Valerius
Als een vriend zijn vriend met raad en daad ter zijde staat, en jij vindt dat een streek, dan heb ik
je inderdaad belazerd.
Reynoud
O hemel, wat krijgen we nou? Wat zie ik hier gebeuren? Hoe kan dit? Is dat de Ferdinand die,
naar verluidt, door het gerecht vervolgd wordt omdat hij mij vermoord zou hebben? Mijne heren,
als deze man, zoals u zegt, niets anders heeft misdaan dan Reynoud te vermoorden, laat hem dan
vrijuit gaan, want hij is volstrekt onschuldig.
Ferdinand
Hoe dat dan zo, mijnheer?
Reynoud
Nog even wat geduld. Kent u mij eigenlijk, Ferdinand?
Ferdinand
Mijnheer, neemt u mij niet kwalijk, maar ik zou niet weten of ik u ooit eerder heb gezien. 38
Reynoud
En toch ben ik diezelfde Reynoud die, zoals men zegt, nog onlangs in Den Haag door u is
omgebracht.
Ferdinand
O, bent u Reynoud, mijnheer? En bent u weer uit het graf opgestaan?
Reynoud
Ik ben helemaal niet dood geweest, dus wees maar niet meer bang. Ik zal je precies vertellen wat
er is gebeurd, en wie het was die jij zou hebben doodgestoken, en waardoor praktisch iedereen
op het verkeerde been gezet werd.
Valerius
Hoe zo, mijnheer? Was het alleen een valse leugen dat u dood zou zijn?
Reynoud
Jazeker! Maar luister nou eens hoe dit in de wereld is gekomen. U moet weten, Ferdinand, mijn
hevige verliefdheid op Celia dwong mij laatst haar huis een nacht lang in de gaten te houden. Dat
huis staat, zoals u weet, vlak naast dat van Leonora. Omdat ik vond dat Celia zo koeltjes tegen
mij deed, was ik van plan eens onopvallend uit te vissen of ik geen medeminnaar had, die me
zou kunnen dwarsbomen. In een opwelling van jaloezie vermoedde ik niet zonder reden dat ze in
het geheim haar gunsten had geschonken aan een ander. Nou, om die rivaal, die ik overdag nooit
zag, ’s nachts op te sporen, besloot ik haar huis van alle kanten zo te laten bewaken dat er
niemand uit kon komen zonder door één van ons betrapt te worden.
Zelf houd ik met twee knechts bij de achterdeur de wacht, en aan de voorkant laat ik een
huisknecht met drie, vier anderen 39 midden op straat wat heen en weer lopen. Die ene huisknecht
had ik – om Celia op een dwaalspoor te brengen − precies dezelfde kleren laten aantrekken als
38

Bij L.d.V., vers 2888, reageert Floriano hierop met ‘¿Es sombra o es ilusión?’ (Is dit een droom of een
zinsbegoocheling?). Bij F. daarentegen twijfelt Ferdinand eraan of hij Reynoud ooit eerder heeft ontmoet.
39
Bij L.d.V., vers 2930 en 2932, is sprake van ‘con un broquel un paje’ (een knecht die een schild droeg) en ‘otros
dos con dos montantes’ (nog twee knechten met twee slagzwaarden). F. is hier dus wat kort door de bocht.
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die van mij, en hem verteld dat hij zich uitsluitend ‘Reynoud’ mocht laten noemen. Want ik had
hem bij ’t smeden van mijn plan bevolen zich aan Celia te laten zien, zodra ze haar minnaar uit
zou laten. Zo dacht ik haar op heterdaad te kunnen betrappen en haar naderhand te confronteren
met wat ik had gezien. Dan zou ik haar tot een bekentenis dwingen van die stiekeme relatie, die
ons zo uiteen gedreven had.
Daar stonden we dan op wacht, toen mijn huisknecht u aantrof bij de deur van Leonora, maar
zich vergissend in het huis zag hij die aan voor die van Celia. Hij komt tevoorschijn; u raadt hem
aan om te vertrekken en vraagt wie hij mag zijn. Hij presenteert zich dan als Reynoud, zoals ik
hem had opgedragen. U, die als niet-Hagenaar vast nooit van mij gehoord had, laat staan bekend
was met mijn stem of uiterlijk, trekt direct flink van leer. En dan ontstaat, zonder veel
complimenten, dat tweegevecht waarin u mijn vermomde knecht verwondt. Nauwelijks was hij
geveld, of al zijn maten schreeuwden rond dat Reynoud was doorboord. U sloeg toen op de
vlucht; mijn knecht werd naar een herberg afgevoerd. En als bij toverslag stond iedereen op
straat en zag dat hij voor dood een huis werd ingedragen. Het nieuws dat ik was doodgeslagen
ging als een lopend vuurtje door Den Haag. Dat ging zo snel, dat nog voor dag en dauw het
gerecht er wel honderd man op uitstuurde om mij te zoeken. Toen ik dit hoorde, hield ik mij
elders schuil om af te wachten wat mijn dood in ’t hart van Celia teweeg zou brengen. Maar om
te voorkomen dat ik in Den Haag ontdekt zou worden, besloot ik meteen naar Amsterdam te
reizen. Maar eerst beval ik mijn gevolg en knechten alom te doen alsof ik echt gestorven was. Zo
ben ik tot op heden nog in Amsterdam. Tot mijn genoegen ontving ik hier vandaag een brief van
een vriend, die mij uitvoerig liet weten hoe Celia van streek is door mijn dood. Ook schreef hij
me dat het gerecht inziet dat het wat overijverig zijn mensen had ingezet, want dat de dag daarna
al duidelijk was geworden wie de gewonde man was, die trouwens door de steek wel in zijn milt
geraakt was, maar niet in levensgevaar was. Zo ziet u, mijne heren, dat alles wat daar is gebeurd,
louter berust op onbekendheid met de feiten, en dat is iets, wat iemand vaak op het verkeerde
been zet. Om kort te gaan, tot ons geluk is alles goed gekomen, en bleek de zaak tenslotte weinig
meer dan veel gedoe om niets. Dus zet, meneer Ferdinand, uw zorgen aan de kant, en keer gerust
met mij terug naar Den Haag. Daar hoop ik morgen vóór de avond aan te komen om door mijn
Celia mijn liefdesvuur te laten blussen.
Ferdinand
Ik dank de hemel voor de goede afloop en sta voor ’t leven bij u in het krijt, mijnheer.
Philibert
Voorwaar, ik zie nu in, dat het niet déze mensen zijn die gek zijn, maar eerder zij die hen als gek
bestempeld hebben. Maar vertel eens, Ferdinand, wie is nu die gekkin die, schijnbaar door jou,
stapelzot van verliefdheid geworden is?
Leonard
Het is alleen aan mij om te onthullen wie zij is. En dat zou ik ook doen, als ik niet vreesde voor
de tweede maal haar woede op te wekken. Want ik was jarenlang knecht bij haar vader, en heb
misschien wel zelf bijgedragen tot haar gekte.
Joris-Vaer
Vertel ons eens hoe zij hier bij dit huis terechtkwam, waarin wij haar uit medelijden hebben
opgenomen?
Leonard
Ik zal het u vertellen, hoewel mijn rol in het geheel niet fraai is. Nu goed dan, ik heb haar uit
haar vaders huis geschaakt, in Gelderland. Hoe adellijk en voortreffelijk die vader is, zal ik u
straks vertellen. Op deze vlucht bracht ik haar hier in Amsterdam. Maar daar ontstond verkilling
tussen ons, en ook begon ik angst te voelen voor haar vader. Toen heb ik al haar kleren, geld en
juwelen afgepakt en haar vervolgens schandelijk in de steek gelaten. Dat geef ik trouwens
allemaal, compleet en ongebruikt, terug zodra zij wil. In al haar wanhoop en volledig buiten
zinnen zal ze voorts wel in het Lazarushuis zijn terechtgekomen. En daar is ze, zoals u zelf kunt
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zien, voor deze edelman gevallen. Ik wens haar toe, hoewel ze op hem verliefd werd toen hij
deed alsof hij gek was, dat haar gezond verstand door hem toch terug zal keren. Ik vraag u om
vergiffenis, mevrouw Isabella, en bied u opnieuw mijn diensten aan als knecht.
Isabella
Heel goed, ik zal het je vergeven. Maar u, mijne heren, bedenkt u wel, dat ik opnieuw door
Ferdinand alleen – stel dat ik hem moet missen en dus uitzinnig worden zal – voor eeuwig in dit
huis een plaats zal moeten krijgen..
Joris-Vaer
Om niet voor eeuwig dit soort gekken hier te hebben lijkt het me het beste om die twee te laten
trouwen.
Ferdinand
O nee, Valerius, mijn trouwe vriend, bij wie ik levenslang in ’t krijt sta, hém gun ik dat geluk: hij
houdt van haar – dat weet ik.
Valerius
Dan zouden dwang en vriendschap ware liefde doden! O nee, mijn beste vriend, met hart en ziel
zijn jullie al te veel verknocht om door mijn streken met zoveel bruutheid uit elkaar gerukt te
worden. O, nee, blijf liever jarenlang in harmonie een paar.
Ferdinand
Ach vriend, je edelmoedigheid, die alles overtreft, redt mij nu voor de tweede keer het leven. En
dat verplicht mij zo, dat ik ten tweeden male graag dat leven in jouw dienst zal stellen. Maar jij,
mijn liefste, die mij je hart zo teder hebt geschonken, reik me je hand. Nu al ’t bedrog en doen
alsof echt van de baan zijn, vraag ik: aanvaard mij als je man; ik zal je dienaar zijn.
Isabella
Neem niet alleen mijn hand, maar ook mijn hart; ik zal je dienen tot het einde van mijn leven.
Reynoud
We moeten het niet laten bij die ene goede afloop, maar laat nu iedereen zijn partner krijgen. U,
meneer Valerius, hebt mevrouw Anna al wat beter leren kennen, en weet ook, dat haar huwelijk
met Ferdinand alleen komedie was. Dus lijkt het me, als u nog zin hebt om te trouwen, een goed
idee dat ik als koppelaar ook tussen u en haar een huwelijk arrangeer.
Valerius
Mijnheer, uw steun zou ik enorm waarderen en zelfs uit alle macht zou ik zo’n huwelijk
ambiëren, omdat het mij beslist verzekert van een groot geluk, ware het niet, dat dit een
schoonheid is, maar ook een hersenloze.
Anna
Als niets anders Valerius’ liefde voor mij in de weg staat dan dat ik mijn verstand verloren heb,
dan kan die hindernis gauw worden weggenomen. Want ook al deed ik of ik gek was van
verliefdheid, die dwaze passie heeft me echt niet zo beheerst, dat jij, mocht je dat willen, me niet
normaal zou kunnen maken.
Philibert
Hé dochter, ben je weer normaal?
Anna
Ik vraag u, vader, wilt u dat ik Valerius direct mijn hand geef en de zijne word?
Valerius
Graag voeg ik daaraan toe, dat ik voor ’t leven een gelukkig man zal zijn, als zij mijn vrouw wil
worden.
Philibert
En daarop antwoord ik dat jij haar bruidegom moet zijn en zij jouw bruid, omdat nu eenmaal
zotheid slechts door zotheid kan genezen.
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Valerius
Ik dank je voor je genegenheid, mijn allerliefste dwaas! Nu word je dus mijn vrouw, als ik het
goed begrijp.
Anna
Hoe kan een vrouw die gek is, ooit een beter bruigom vinden, dan één die net als zij ook
stapelgek geweest is?
Catrijn
Hé, jullie heren, bruigoms, en ook jullie, koppelaars, wat nu? Blijf ik hier nu als enige als oude
vrijster achter? Heb ik ze beter op een rijtje dan de rest, dat jullie, die wel gekken trouwen, míj
zonder bruigom laten zitten?
Philibert
Catrijn heeft groot gelijk. Ze moet ook aan de man.
Catrijn
Als een gebedje hier wat uit kan richten, heren, geef dan eens raad, en zorg ervoor dat iemand
net als zij zo gek zal worden dat hij mij wil trouwen. Zo niet, dat zweer ik, dan heb ik van al die
onzin gauw genoeg, en keer ik goed bij mijn verstand naar Haarlem terug.
Leonard
Vooruit, Catrijn, en pak mijn hand! Hier heb je dan je gek, die stapeldol geworden is door jou, en
die, als jij ook wilt, nog gekker worden zal, en met jou aan zijn hand meteen de huwelijksboot
instapt.
Catrijn
Pak aan, hier is de mijne. Maar, als je er spijt van krijgt, schuif dan de schuld maar op je eigen
dwaasheid.
Philibert
Nou, heren, in deze algehele feestvreugde kunnen we toch niet vóór het diner vertrekken!
Reynoud
Dat is in feite teveel eer, maar inderdaad, zomaar, na al die malle fratsen, uit elkaar te gaan – dat
kan toch niet in al die vreugd.
Joris-Vaer
Nou goed, naar binnen met elkaar, en laat dan met dit feestgedruis meteen een einde komen aan
de Liefde in het Lazarushuis!
EINDE
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Het Hospital dels Folls te Valencia, revisited.
KAREL BOSTOEN
Wie in Valencia via de hoofdingang het schitterende spoorwegstation Estació del Nord verlaat
of wie bovenkomt uit station Xátiva van metrolijn 3 (rood), moet een brede verkeersweg
oversteken, de Carrer de Xátiva, en deze naar links verder aflopen. De naam van deze
verkeersweg verandert na zo’n 100 meter in die van Carrer de Guillem de Castro. Aan de
rechterkant van deze straat, nog vooraleer men aan de Carrer de l’Hospital is gekomen, komt
men in een oase van weldadige rust en toenemende stilte terecht. Daar ligt het complex dat nu
onderdak biedt aan de Biblioteca Pública de València, het vroegere Hospital dels Folls of
gekkenhuis, waarin Lope de Vega’s Los locos de Valencia zich afspeelt. Lezers van Fumus
zullen inmiddels wel weten dat Focquenbroch een bewerking van dit Spaanse stuk heeft
gemaakt in het Nederlands en dat hij zijn blijspel heeft gesitueerd in een Amsterdams dolhuis,
gelegen aan het eind van de huidige Jodenbreestraat, bij de voormalige Utrechtse Poort. Dat
was een oud leprozenhuis en heette in Focquenbrochs tijd het Lazarushuis. In navolging van
Niels Verwers heb ik onlangs in september de openbare bibliotheek te Valencia bezocht en
mocht binnen wat foto’s maken van het interieur, na eerst een formulier te hebben ingevuld
dat het zou gaan om foto’s voor niet-commerciële doeleinden. Zoals bekend is Fumus beslist
geen commercieel tijdschrift. 1
In 2012 is er over het Hospital een historische studie verschenen in twee delen van meer dan
800 bladzijden en rijk geïllustreerd. De titel luidt Hospital General de Valencia (1512-2012).
[coordinación] José Hinojosa Montalvo. [Valencia]: Fundació Hospital Reial i General de
València, 2012. Het eerste deel dat 409 bladzijden telt, heeft als deeltitel: Cinco siglos de
vanguardia sanitaria (= Vijf eeuwen in de voorhoede van de gezondheidszorg). Het
vervolgdeel van 415 bladzijden is getiteld: Memoria gráfica (=Geheugen op schrift). Blijkens
de NCC, KVK, WorldCat enz. is deze kloeke studie in bibliotheken buiten Spanje niet te
vinden. Enige aandacht aan het beroemde blijspel van Lope de Vega wordt in deze studie
trouwens niet besteed. Het gaat hierin vooral om de geschiedenis van de geneeskunst. Wie
specifiek in het vroegere Valenciaanse gekkenhuis en de neerslag daarvan in de literatuur
geïnteresseerd is, zal moeten grijpen naar de studie van Hélène Tropé, getiteld: Locura y
sociedad en la València de los siglos XV al XVII (= Krankzinnigheid en samenleving in het
Valencia van de 15de-17de eeuw). València: Diputació de València, 1994. Reeks: História
local 18. De meeste documenten en foto’s over het gekkenhuis te Valencia worden bewaard in
het plaatselijk archief, het Archivo General y Fotográfico op Calle Beato Nicolás Factor, 1,
46007 Valencia (Arxiu de la Diputació de València). Maar dat heb ik niet bezocht.
Het hospitaalgebouw is goed te herkennen aan zijn karakteristieke kruisvorm die Niels
Verwers al signaleerde. Op een foto uit 1976 is die goed te herkennen, omdat veel in zijn
directe omgeving toen kennelijk was gesloopt (afbeelding 1). 2 Alles op deze foto ziet er even
grauw uit, wat in schrille tegenstelling staat tot de huidige toestand van het gebouw dat nu
door weelderig groen wordt omringd en een zeer opgepoetste indruk nalaat (afbeelding 2).

1

Sommige universiteitsbibliotheken die het tot nu toe gratis kregen aangeboden, gooiden het zelfs meteen bij
binnenkomst in de papierversnipperaar. Gezien de huidige tijdgeest, juist omdat dit tijdschrift niet commercieel
is, neem ik aan.
2
Overgenomen uit Montalvo 2012, dl. 1, p. 273.
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Daarop is ook te zien hoe de koepel in het midden van de kruisvorm staat. Op afbeelding 3 is
te zien hoe ook de hoofdingang in het groen verscholen ligt (afbeelding 3). Het is de vraag
sinds wanneer het hospitaal zijn
kruisvorm en koepel heeft
gekregen. Van het
oorspronkelijke gebouw uit 1409 is
vermoedelijk weinig over, want
in 1512, onder Ferdinand II van
Aragón en Isabel I van Castillië
(bijgenaamd de katholieke
koningen), werden alle ziekenhuizen van Valencia samengevoegd. Daarbij zal zich toen
de noodzaak voor een nieuw
gebouw op die plek hebben
opgedrongen. Oudere afbeeldingen ervan dan 18de-eeuwse
heb ik niet gevonden. Maar de
hele architectuur van het
huidige gebouw ademt zozeer
Afbeelding 1
de renaissancecultuur dat het in
de tijd van Lope de Vega
vermoedelijk al die grondvorm
en koepel had. Op de uitsnede
van de bekende plattegrond van
pater Tomás Vicente Tosca
(1651-1725) is ook goed te zien
hoe goed ommuurd het
hospitaal was. Dat geldt
trouwens ook voor de hospitaaltuinen. 3 Zie ook de uitsnede van
pater Tosca’s plattegrond uit
1704 (afbeelding 4). Een idee
van de ziekenzaal krijgt men
een beetje door een foto uit
1927 die de toenmalige situatie
weergeeft, alsook door een
Afbeelding 2
aantal foto’s in sepia die bij het
artikel van Niels Verwers zijn geplaatst (afbeelding 5). 4 Het ziet er allemaal wat killetjes uit.
Wat dat betreft heeft de huidige bibliotheek het veel beter getroffen. De verlichting door tlbuizen is natuurlijk voor de lezers onder de bibliotheekgebruikers uitstekend, maar ze komt de
esthetiek niet ten goede. Ze is met name hinderlijk bij het maken van foto’s van het interieur.
Op de benedenverdieping verbleven de mannelijke patiënten, op de bovenverdieping die even
ruim is als de benedenverdieping, verbleven de vrouwen. Nu zijn daar ook de kantoren
gevestigd. De koepel ligt – zoals gezegd - precies in het midden van de kruisvorm. Zowel van
buiten als van binnen is hij prachtig (afbeelding 7). Wat waarschijnlijk ook vrij oud is en al in
Lope de Vega’s tjd aanwezig was, zijn de azulejos (geglazuurde wandtegels) met de
3

Overgenomen uit Montalvo 2012, dl. 1, p. 246. Is gebaseerd op de plattegrond van pater Tosca, maar stamt uit
1738.
4
Zie Montavo 2012, dl. 1, p. 247.

Fumus 13 (2015)

39

voorstelling van een heilige. Men treft ze her en der in het gebouw aan, meestal boven
(afschuwelijke) deuren, zoals te zien is op bijgaande afbeelding van de H. Joachim op de
benedenverdieping (afbeelding 8).
Al met al blijft het toch heel moeilijk om zich in te beelden hoe los locos (de krankzinnigen)
zich ten tijde van Lope de Vega door het gebouw hebben bewogen. Uit het stuk blijkt dat
sommigen een grote bewegingsvrijheid hebben genoten. Anderen sleepten voetboeien mee of
hadden handboeien om. Maar uit het stuk blijkt ook (b.v. vers 2084) dat ze werden opgesloten
als ze te veel ordeproblemen gaven. Of dit eenzame opsluiting betrof, weten we niet. Wellicht
waren er ook gemeenschappelijke cellen. Nadere studie zal dit moeten uitwijzen. Ook in
Focquenbrochs bewerking is er sprake van een zekere bewegingsvrijheid, maar hand- en
voetboeien waren kennelijk ook in Amsterdam niet ongewoon. In het vierde bedrijf aan het
eind van de zevende scène (vers 1477) laat Joris-Vaer Anna en Catrijn in ‘numro drie’
opsluiten. Mogelijk waren daarbinnen aparte cellen, want deze rivalen in de liefde kunnen
elkaar niet uitstaan.

Afbeelding 3
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Een stand van zaken: Johannes van den Bergh (1640-1690), leven
en werk.
BAUKE HEKMAN
Wolfgang Marguc in zijn dissertatie Willem Godschalck van Focquenbroch. Ergänzende
Prolegomena (1983), Peter Kroone in zijn doctoraalscriptie Willem Godschalck van
Focquenbroch, z'n familie, z'n vrienden, z'n werk; drie manieren van benaderen (1982) en Jan
Helwig in zijn internet artikel ‘Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam’ (2004)
hebben aandacht besteed aan leven en werk van Johannes van den Bergh en Johanna
Wasteliers. Hun beschrijvingen en data behoeven correctie, uitbreiding en actualisering om tot
een zuiverder en vollediger beeld van het leven en werk van Johannes en Johanna te komen.
Dat beeld ga ik schetsen. Daarbij ga ik uit van recent gepleegd aanvullend onderzoek, van
mijn bevindingen neergelegd in mijn dissertatie De Affaire de Lalande-Lestevenon (2010) en
in mijn artikelen in Fumus: ‘De bijdragen van Willem Godschalck van Focquenbroch en Jan
Neuyen aan het album amicorum van Jacob Heyblocq’ (Fumus 4, 2006), ‘Bijzondere
betrekkingen tussen Willem Godschalck van Focquenbroch, Jan Neuyen, Arnold Moonen en
Joannes van den Bergh’ (Fumus 4, 2006) en ‘Een drukker aan de drank. De neergang van
Johannes van den Bergh, drukker-boekverkoper te Amsterdam’ (Fumus 11, 2013).
Het leven van Johannes en Johanna
Johannes van den Bergh werd op 28 februari 1636 gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam
onder de doopnaam Jan. 1 Hij ondertrouwde op 27 november 1659 met de negentienjarige
Johanna Wasteliers. 2 Hij stierf in december 1690.
Johannes was het tweede kind van metselaar Jan Jansz. (van den Bergh) en Trijntje Pieters.
Jan en Trijntje waren op 29 april 1634 ondertrouwd. 3 Jan leefde van ca. 1602 tot ca. 1659;
zijn sterfdatum blijft (voorlopig nog) onbekend. Trijntje is omstreeks 1604 geboren. Zij kwam
van buiten Amsterdam. Zij stierf in 1661 en werd op 8 september van dat jaar vanuit haar huis
op het Singel bij de Spiegelstraat begraven op het kerkhof van de Nieuwezijdskapel. 4 Het
gezin telde acht kinderen: vijf meisjes en drie jongens. Maritje of Maria was de oudste (doop
3 december 1634 NK) 5 en Pieter Jansz de jongste (doop 31 oktober 1652 in de Oude Kerk). 6
Johanna Wasteliers werd op 19 juni 1641 als Jenne Wattelier gedoopt in de Oude Waalse
Kerk te Amsterdam. 7 Zij was de dochter van Louis Watteliers en Barbe Moene (= Barbara
Moonen). 8 Haar ouders waren welgesteld. De familie Watteliers woonde op de Nieuwe Zijds
Achterburgwal. Louis Watteliers was eerder getrouwd geweest met Maria Harel van de
Harels, de invloedrijke regenten van de Waalse Kerk. Barbara Moonen was een tante van de
dichter Arnoldus Moonen (1644-1711). Hun familierelatie wordt bevestigd in het
geboortedicht dat Moonen in 1667 schreef: ‘De zeventigste verjaerdagh myner moeje [=
tante] Barbara Moonen, aen haere dochter, joffrou Joanna Wastelier’. Johanna’s huwelijk met
Johannes van den Bergh werd een drama. Zij stierf in oktober 1680.

1

SAA DTB doop 1636 (7-78).
SAA DTB ondertrouw 1659 (480-290).
3
SAA DTB ondertrouw 1634 (422-191).
4
SAA DTB begraven 1661 (1068-85).
5
SAA DTB doop 1634 (41-349).
6
SAA DTB doop 1652 (9-41).
7
SAA DTB doop 1641 (131-57).
8
Barbara Moonen werd op 23 februari 1671 in de Westerkerk begraven (SAA DTB begraven 1671 (1101-113).
2
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Johannes van den Bergh en Johanna Wasteliers namen rond de jaarwisseling 1659/1660 hun
intrek in het pand dat hij bewoonde op de Warmoesgracht. 9 Het pand werd aangeduid als
‘By ’t Blaue-huys’. Daar dreef hij zijn boekhandel en drukkerij. Dat hij in 1660 al over een
eigen drukpers beschikte − vrijwel zeker betaald door Johanna − blijkt uit de onderstaande
advertentie in de Oprechte Haerlemse Courant. 10
#6600525,1 t'Amsterdam, by Johannis vanden Bergh, Boeckverkooper op de Warmoes Gracht,
by 't Blaeu-Huys, is ghedruckt en wordt uytgegeven, den Grooten, Algemeynen en
Schrickelijcken Dagh des Oordeels: noodigh voor alle Christenen die haere Zielen een Salighe
behoudenis wenschen: Sijnde een verklaeringhe over Matth: 12. Vers 26. ** Item, Tophet zijnde
een beschrijvinghe van de Helle, ende de grouwelijcke, ysselijcke, en schrickelijcke
Rampsaligheden der verdoemde: machtig om d'alder versteenste en hartste Harten te
vermorwen, en te verbrieselen: beyde in't Enghels beschreven, door den voortreffelijcken
Godtsgeleerden Henri Grenewood, Meester in de vrije Konsten, Dienaer des Goddelijcken
Woordts; om zijn treffelijckheydt, in't Engels tienmael ghedruckt, en vertaelt door Jacob van
Oort. In 12.

Op de Warmoesgracht gaf hij vijf werken uit. Een mooi begin. Tussen februari en juni
verhuisde het echtpaar naar een A-locatie aan de Dam. Daar werd het fraaie pand betrokken
dat de naam ‘In de Boeck-winckel’ voerde en gelegen was op de hoek KalverstraatGasthuissteeg (nu de Paleisstraat). Ongetwijfeld gerealiseerd met financiele steun van
Johanna.
In de periode juni-augustus 1661 werkte Van den Bergh nauw samen met Jan Neuye. Neuye
schreef een treurspel in twee delen: De rampsalige min. Treurspel voor Kupido. Hij ging
schuil achter de initialen M.S.D. en M.S.N. Van den Bergh drukte het werk onder het
pseudoniem Jan Pietersz. Van Dam. In augustus 1661 schreef Neuye op verzoek van Van den
Bergh het gedicht bij de zinneprent Tribunal injuriae & Amoris. 11
In de periode 1661-1663 duidde Van den Bergh zijn boekhandel aan met de naam ‘In de
Boeckwinckel’. Daarna en daarnaast gebruikte hij ook de zaaknaam ‘In altijt wat nieus’. 12 Die
namen waren een erfenis van de boekverkoper Joost Hartgers die het pand bewoonde van
1638-1653. In het impressum van ’t Amsteldams minne-beeckje dat in 1649 bij Hartgers
verscheen, gebruikte deze als zaaknaam ‘In de Boeck-winckel’ en als motto ‘Altijd wat
nieuws’. 13 Op de titelpagina van enkele werken uit 1661 en 1662 staat een prent die het
interieur toont van een boekwinkel waarin een klant en een boekhandelaar te zien zijn. 14 De
laatste houdt in zijn rechterhand een vel papier of perkament waarop het motto ‘Altyt wat
nieus’ te zien is, in zijn linkerhand lijkt hij een boekje of los katern te houden. De gravure zou
best eens Van den Bergh in zijn eigen zaak kunnen voorstellen.

9

Warmoesgracht: vroeger de verbinding tussen Herengracht en Singel. Het grachtje werd in 1894 gedempt bij
het aanleggen van de Raadhuisstraat.
10
Zie http://www.apud.net/index.php/oprechte-haerlemse-courant/99-advertenties-staatsarchiv-in-oldenburg.
11
Bauke Hekman: De affaire de Lalande Lestevon. Leiden, 2010, 227-233, 335-346 en 369-385.
12
Zie onder andere Jan Neuye: Eneas of vader des vaderlants. Gedruckt by Johannes van den Bergh,
boeckverkooper ter zijden ’t stadthuys, in altijdt wat nieuws. Amsterdam, 1664.
13
’t Amsteldams minne-beeckje. Den achsten druck. Door Joost Hartgers, in de Gasthuis-steegh, in de Boeckwinckel, altijd wat nieuws. [Amsterdam], 1649.
14
Zie voor deze gravure ook P. van Huisstede en J.P.J. Brandhorst: Dutch printer’s devices 15th-17th century.
Vol 1. Nieuwkoop, 1999, 168, nummer 1037. De auteurs duiden “Altijt wat nieus” als motto en niet als naam
van de boekwinkel, wat in dit geval een terechte constatering is.
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Gravure op de titelpagina van L. van Zantens Spiegel der gedenckweerdighste wonderen (UBA OK 62-7609)

Kleerkooper en Van Stockum maken in hun Boekhandel te Amsterdam melding van een
zakelijk conflict tussen Johannes van den Bergh en een zekere Cornelis van Houten over de
levering van een partij op tin gedrukte almanakken en prenten. 15 De kwestie speelde rond de
jaarwisseling 1658/1659. De partijen compareerden voor de Amsterdamse notaris Cornelis de
Grijp, die in vier akten gedateerd op 10, 11, 16 en 17 januari 1659 het conflict afhandelde.
Kleerkooper en Van Stockum zijn er ten onrechte van uitgegaan dat onze Johannes van den
Bergh de opponerende partij was en niet een naamgenoot van hem. In de akten worden geen
adressen of zaaknamen genoemd. Wel wordt er in de akten van 11 en 16 januari gerept van
een samenwerkingscontract tussen beide heren van 9 november 1658. Dat contract zou
mogelijk tot identificatie van de partijen kunnen leiden. Ik trof het contract noch de naam
Cornelis van Houten elders in de archieven van het SAA aan. Uit de akte van 11 januari 1659

15

M.M. Kleerkooper en W.P. van Stockum jr.: De boekhandel te Amsterdam. Dl. 1. (’s-Gravenhage, 19141916), 1151 onder het lemma: Bergh, Johannes van den.
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kan wel de (voorlopige) conclusie worden getrokken dat de opponerende Johannes van den
Bergh een naamgenoot is. Ik citeer:
[…] waar op des voorsseide van den Berghs huijsvrouwe tot antwoordt ghaf ik sal het mijn man
segghen. Ende heeft sij de voorsseide 18 almenakken, een parthij jaarbriefjes ende de rekeningh
ofte factuur ontfangen. 16

Deze situatie deed zich voor ten huize van Johannes van den Bergh wiens echtgenote in
bovenstaand citaat aan het woord is. Echter, Johannes en Johanna waren toen nog niet
getrouwd. Samenwonen voor het huwelijk was in die tijd niet gebruikelijk en je verloofde je
man noemen in een zakelijke kwestie ten overstaan van een notaris lijkt me eveneens
ongebruikelijk. Voldoende argumenten om te veronderstellen dat het hier om een naamgenoot
van onze Johannes van den Bergh gaat.
De fondsen van Johannes en Johanna
Recentelijk nog zijn alle werken die Johannes van den Bergh en Johanna Wasteliers hebben
uitgegeven door mijn handen gegaan, op één na: Jean Labadies Points fondamentaux de la vie
vraiment Chrétienne (1670), de uitgave die genoemd wordt in de advertentie in de
‘Oprechte Haerlemse Courant’ (OHC) van 29 juli 1670:
#6700729,3 t'Amsterdam, by Iohannes vanden Bergh, Boeckverkooper bezuyden het Stadthuys,
is gedruckt en werdt uytgegeven: Points fondamenteaux de la vie vraimant Christiene,
necessaires premieremant a mediter & en suite a practiquer a toute fortes de Persones apelles de
Dieu a suivre Iesus Christ notre Seigneur, a vivre selon l'Esprit & les lois de L'Euangelie,
recueillis de l'Escriture & mis en ordre, par Iean de la Badie, Pasteur. In 8. […].

Deze uitgave van Van den Bergh heb ik niet kunnen traceren, wel die van Jacob van Velsen,
die onder andere voorkomt in de collectie van de universiteitsbibliotheek van Leiden (Thysia
62) en Rostock (Fm-3343). 17
Het fonds van Johannes van den Bergh
De verschillen tussen mijn lijst en die van de STCN en Jan Helwig 18 heb ik aangegeven met
respecttievelijk een schuine streep en een asterisk. De grootste verschillen doen zich voor in
1661. De daarin met */ gemarkeerde zes werken hebben alle betrekking op het enorme
schandaal dat zich in mei-augustus 1661 in Amsterdam heeft afgespeeld rond Gabriel de
Lalande en Elisabeth Lestevenon. In mijn dissertatie De affaire De Lalande-Lestevenon
(2010) heb ik betoogd en bewezen dat deze gemarkeerde werken door Van den Bergh zijn
uitgegeven. 19 Tegenbewijs werd nooit geleverd. De zes werken zijn anoniem of onder
pseudoniem verschenen. Vijf ervan zijn van de hand van de dichter Jan Neuye (1640-1706).
Van den Bergh kende hem uit zijn jeugd en was gecharmeerd van diens dichterlijke
kwaliteiten. In 1662 en 1663 levert Jan Neuye bijdragen aan Cupidoos lusthof en Apolloos
minne-sangen. In 1664 verschijnt zijn treurspel Eneas (lange versie) dat in 1667 wordt
gevolgd door de korte versie, die al vanaf 1664 bij Van den Bergh op het schap lag te wachten

16

Akte Cornelis de Grijp van 11 januari 1659 (SAA 5075-2572, 25).
De heer Bierens, conservator Zeeuwse Bibliotheek antwoordde mij desgevraagd op 27 oktober 2015: “In
Nederlandse openbare collecties kan ik alleen een exemplaar door Van Velsen vinden, en wel op de
universiteitsbibliotheek van Leiden. Een druk door Van den Bergh heb ik nergens aangetroffen, ook niet in het
buitenland. Misschien is dat een kleine oplage geweest, waarvan geen enkel exemplaar in openbare collecties
terecht gekomen is.”
18
Jan Helwig: Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam p. 4-14.
(home.planet.nl/~jhelwig/focquenbroch/bergh.htm, 23 augustus 2004).
19
Bauke Hekman: De affaire De Lalande-Lestevenon p. 202-211, 369-370, 383.
17
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om te worden uitgegeven. In 1669 verschijnt Neuyes De gewroke Lucretia, het laatste werk
dat hij bij Van den Bergh heeft laten drukken en uitgeven.
In 1663 liet Arnoldus Moonen zijn Kerszangh bij Johannes drukken en uitgeven. In 1670
week hij uit naar Herman Aeltsz.; waarschijnlijk was hij helemaal klaar met zijn
aangetrouwde neef, die toen al aan de drank was en het leven van nicht Johanna tot een hel
maakte. In 1676 was hij meteen weer present om als enige aanbieder zijn nicht Johanna
Wasteliers bij de start van haar boekhandel te steunen (zie bijl. 2).
Helwig beschouwt Van den Bergh als de belangrijkste uitgever van Focquenbrochs werk. 20
Dat was hij onmiskenbaar, maar dat was hij ook van Neuyes werk. Er mag een persoonlijke
band worden verondersteld tussen de beide auteurs en Van den Bergh. Ze kenden elkaar vanaf
hun kindertijd. Dat verleden was voor Focquenbroch echter niet sterk genoeg om hem ertoe te
bewegen zijn eerste vier werken uit de periode 1661-1665 bij van den Bergh onder te
brengen. Pas na aanhoudend en sterk aandringen van Van den Bergh ging hij daar eind 1665
toe over. Vanaf dat moment tot juli/augustus 1668 bleef Focquenbroch hem trouw. Maar niet
uit sympathie voor Johannes of geimponeerd door diens gedram. Zijn warme gevoelens voor
en medelijden met Johanna Wasteliers gaven de doorslag. Uit de gedurfde verzen 35-44 in het
‘Verjaarveers aan mejuffrou N.N. juffrou J.W.’ dat hij haar stuurde op haar 24ste verjaardag
blijkt hoe vertrouwd hij met haar was. Focquenbroch koos voor Johanna. De zakelijke relatie
met Johannes bood hem de gelegenheid haar regelmatig thuis te ontmoeten en alleen met haar
te zijn als Van den Bergh weer eens op pad was naar tuin of kroeg.
|35| Ik wensch voorts, dat uw goe Mameere [= moeder]
U noch het ambacht eens mag leeren,
Van vrucht te teelen uit een land,
Dat licht genoegzaam word bepland,
Maar ´t geen noch echter van zyn leven
|40| Geen zaad, noch spruiten heeft gegeven;
Op dat gy van haar weten meugt,
Hoe zy ´t geklaart heeft in haar jeugt,
Toe zy de braafste vrouw der vrouwen,
Eerst op de weereld aan dee schouwen […].21

Jan Neuye toonde zich meer solidair met Van den Bergh. Hij bracht in de periode 1661-1669
al zijn werken bij hem onder, op één uitzondering na. In 1666 verscheen zijn berijmde
chorografie Beschrijvingh van Batavien 22 bij Willem van Beaumont. Dat hij dit werk bij Van
Beaumont heeft ondergebracht zou als reden kunnen hebben dat het beter paste in diens fonds
waarin geschiedkundige werken voorkwamen zoals het Jaer-boek, der gedenkwaerdige
geschiedenissen 23 en de Batavise Romeyn. 24 Neuye had ook veel te danken aan Van den
Bergh. Deze liet hem een literaire rol spelen in de affaire rond Gabriel de Lalande en
Elisabeth Lestevenon en zorgde ervoor dat Neuye met zijn gedichten in 1662 en 1663 ruim
vertegenwoordigd was in Cupidoos lusthof en in Apolloos minne-sangen. Toch kwam er na
1669 een einde aan hun samenwerking. Van den Berghs drankzucht en agressie jegens zijn
vrouw werden mogelijk ook Neuye te veel.

20

Jan Helwig: Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam p. 1.
(home.planet.nl/~jhelwig/focquenbroch/bergh.htm, 23 augustus 2004).
21
Willem Godschalck van Focquenbroch: ´Verjaarveers aan mejuffrou N.N.´ In: Thalia, dl. 2 p. 383-385.
22
I[an] N[euye]: Beschrijvingh van Batavien. By Willem van Beaumont. Amsterdam, 1666.
23
Petrus de Lange: Jaer-boek, der gedenkwaerdige geschiedenissen […]. Amsterdam, 1661.
24
Petrus de Lange: Batavise Romeyn […]. Amsterdam, 1661.
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Begraafbriefje van Catharina Kruys. Het vignet is ondertekend met ‘’ Gedruckt by Johannes van den Bergh’’. (SAA 928
Collectie begraafbriefjes, map K).

Het is onbekend hoeveel geld Van den Bergh voor het drukken en uitgeven van een werk
ontving, welke marges hij maakte en of hij elk jaar wel minimaal break-even draaide. Doordat
niet te weten is het onmogelijk te bepalen welke jaren financieel negatief en positief zijn
uitgepakt. Met het drukken en uitgeven van begraafbriefjes kwam er zo nu en dan wat contant
geld binnen, maar dat was marginaal. Om zijn drankzucht te bevredigen moet hij regelmatig
een greep uit de kassa hebben gedaan. Als daaruit niets meer te halen viel, zette hij Johanna
onder druk.
Vanaf 1669-1670 ging het mis met Van den Bergh. Hij joeg het kunstgenootschap Nil
volentibus arduum, waarvoor hij in eerste instantie tot tevredenheid werkte, tegen zich in het
harnas toen hij enkele pamfletten uitgaf van labadistische signatuur en op de titelpagina van
de Astrate (1670) van Dirk Buysero hetzelfde Nil-vignet gebruikte als op de titelpagina van de
eerder bij hem verschenen De gelyke tweelingen. Buysero was geen lid van Nil volentibus
arduum, terwijl het gebruik van het Nil-vignet, dat als kwaliteitsmerk van Nil dienst deed, dat
wel suggereerde. 25 Zijn druk- en uitgeverswerk kwam stil te liggen. De literaire markt wilde
hem niet meer. Hij was een onbetrouwbare factor geworden door alcoholverslaving en
schulden.
Op maandag 20 april 1671 trad Van den Bergh voor de laatste maal als boekverkoper op toen
hij ‘In de Boeck-winckel’ een boekenveiling hield van “een partye uytsteeckende nieuwe
gebonden en ongebonden boecken, in verscheyde faculteyten [=disciplines] en talen, doch
meest Nederduytsche boecken, alles wel geconditioneert.” 26
Het fonds van Johanna Wasteliers
Johanna nam na haar scheiding in 1676 haar intrek in het winkelpand met het uithangbord ‘In
de Kerck-Postil’ in de Kalverstraat bij de Sint Luciënsteeg en begon daar haar boekhandel. 27
Haar fonds telt 16 titels die zij binnen vijf jaar wist uit te geven. Veertien titels daaruit zijn
van kerkelijk-religieuze aard. Haar neef Arnoldus Moonen reikte haar als eerste de hand.
Sterk vertegenwoordigd zijn Jacobus Koelman (4x) en Franciscus Rous (3x). Jean de Labadie
is eveneens met 2 werken aanwezig. Blijkbaar had Johanna er geen problemen mee het werk

25

Karel Bostoen: ‘Over de editeur van Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys (1674). In: Fumus 6 (2008) p. 7-8.
Oprechte Haerlemsche Courant #6710414,3.
27
Kerck-Postil: een postille is een korte uitleg van wetenschappelijke of morele aard op de bijbel.
26
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van deze separatist en protestantse fundamentalist 28 uit te geven, terwijl dominee Koelman,
met zijn vier werken toch haar beste klant, een fel tegenstander van Labadie was.
De neergang van Johannes en de lijdensweg van Johanna
Johanna’s liefde voor Johannes moet oprecht zijn geweest, zij trouwde immers financieel en
sociaal ver beneden haar stand. Of Johannes haar berekenend heeft ingepalmd of werkelijk
van haar heeft gehouden, blijft ongewis. Vaststaat dat hij van haar heeft geprofiteerd en haar
jarenlang geestelijk en lichamelijk heeft gemolesteerd. Dankzij haar kon hij over een drukpers
beschikken, op een dure A-locatie aan de Dam zijn boekhandel drijven en …. zich jarenlang
dagelijks bezatten. Focquenbroch getuigt, ofschoon nogal terughoudend, over de botsingen
tussen de echtelieden in zijn ‘Verjaarveers’: 29
|25| Voor eerst, zo wensch ik, dat de min
Steets huisvest in u huisgezin;
En dat het knorren, met het kyven,
Voor eeuwig daar mag buiten blyven:

Zijn wens kwam niet uit. Het dagelijks leven in huize Van den Bergh werd een hel voor
Johanna. Op 27 juni 1674 verschijnen Johannes en Johanna voor notaris Abraham van den
Ende te Amsterdam. Zij wilde een einde maken aan het kwaadaardige en liederlijke gedrag
van Johannes waarmee hij haar al jaren geestelijk en lichamelijk kwelde. Jarenlang kwam hij
immers dagelijks bij nacht en ontij ladderzat thuis. Dan tierde en raasde hij tegen haar,
molesteerde haar en bedreigde haar regelmatig met de dood. Zijn overmatig drankgebruik
zorgde voor grote schulden. Johanna wil hem niet kwijt, zij wil via de notaris bereiken dat hij
zijn leven gaat beteren. Zij is niet haatdragend, wil met een schone lei beginnen. Beiden
beloven alles te vergeten en te vergeven. Johannes belooft Johanna haar weer te respecteren
en in harmonie en deugdzaamheid met haar te leven, zich als een fatsoenlijk man te gedragen
en te trachten werk te vinden om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ze komen overeen dat
alle gelden en goederen die Johanna van haar in 1671 overleden moeder Barbara Moonen
heeft geërfd, uitsluitend door haar zullen worden beheerd en aangewend. 30
Maar Johannes volhardt in zijn beestachtig gedrag. Johanna kan het geestelijk en lichamelijk
niet meer aan; ook slaat de armoede toe. Op haar verzoek verklaart op 28 januari 1676 een
twaalftal volwassen getuigen, onder ede, in drie opeenvolgende sessies ten overstaan van
notaris Adriaen Lock te Amsterdam, hoe Johannes van den Bergh zich jarenlang zeer ernstig
heeft misdragen. Ze verklaren:
[…] dat de voornoemde Joannes vanden Berch eenige jaeren herwaerts hem tot een quaet
ongeregelt en goddeloos leven begeven heeft, loopende dagelijcs in herbergen drincken en
klincken, comende bij avont en ontijden thuijs, makende alsdan vele moeyten woorden en
questien tegens de requestrante sijne huijsvrouw, dreijgende haer te slaen en het leven te
benemen […], dat oock deselve Joannes vanden Berch hem soodanich gecomporteert [=
gedragen] heeft dat hij al sijn neeringe en welvaert verlooren heeft, en in veele schulden is
vervallen […]. 31

Uit de getuigenis van Femmetge Barents, dienstmeisje van de heer Abraham van Swieten,
blijkt dat Johannes en Johanna uit armoede in 1674 hebben gewoond in het achterhuis van het
huis van de heer Van Swieten op de hoek Keizersgracht-Berenstraat. Dat Johannes zich daar
zodanig misdroeg dat Johanna uit angst regelmatig de heer Van Swieten te hulp riep. Dat de
herbergiers Johanna dagelijks kwamen manen Johannes’ schulden te voldoen. Dat de heer
28

Karel Bostoen: ´Labadie, Van Vrijberghe en Van Sypesteyn´. In: Fumus 6 (2008), 34-37.
Willem Godschalck van Focquenbroch: ´Verjaarveers aan mejuffrou N.N.´ In: Thalia, dl. 2 p. 384.
30
Akte notaris Abraham van den Ende d.d. 27 juni 1674 (SAA 5075-3669 p. 248r/v).
31
Akte notaris Adriaen Lock d.d. 28 januari 1676 (SAA 5075-2249 p. 219-220).
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Van Swieten, alleen om van de dagelijkse overlast verlost te zijn, het echtpaar had verzocht
zijn huis te verlaten met de conditie dat hij hun dan de achterstallige huurcenten zou
kwijtschelden. 32
In de laatste sessie van 28 januari 1676 verklaren Geertruijd Maijers en Barentje Cremerts dat
zij sedert het overlijden van Barbara Moonen in februari 1671 als dienstmeisjes bij Johanna
hebben gewoond en gediend en daar hebben meegemaakt hoe Johannes van den Bergh
dagelijks zijn huis en winkel − het echtpaar woonde toen nog aan de Dam − verliet, zich in
diverse herbergen bezatte, bij nacht en ontij stomdronken thuiskwam en dan tegen Johanna
begon te tieren en te razen, waarbij hij haar zeer kwalijk en onchristelijk bejegende. Verder
verklaarde Geertruijd Maijers dat in april 1674 de crediteuren Johannes dringend hebben
gemaand zijn schulden te betalen, daar zij anders beslag zouden leggen op zijn bezittingen.
Toen Johannes daarop dreigde Johanna te vermoorden als zij hem geen geld gaf om de
crediteuren te betalen, ontvluchtte zij doodsbang haar huis en nam haar intrek bij een van haar
vrienden. 33
Op 1 februari 1676 verklaren de drie ongehuwde gezusters De Kruijf dat Johannes en Johanna
in mei 1675 in het achterhuis van hun huis in de Hartenstraat zijn komen wonen. Dat
Johannes het achterhuis slecht onderhield, elke dag op sjouw was, bij nacht en ontij
thuiskwam en met zijn geraas en getier tegen Johanna veel overlast veroorzaakte. Dat Johanna
op zekere morgen Magdalena de Kruijf had uitgenodigd om haar haar gescheurde kleren te
tonen en de ravage die Johannes de nacht ervoor met zijn zatte kop had aangericht. 34
Op 13 maart 1676 verklaren Johannes en Johanna voor notaris Theodorus Rohart, dat ze zijn
overeengekomen voorlopig te scheiden van tafel, bed, woning en goederen. Dat in de
toekomst de een geen schulden mag maken ten laste van de ander. Dat Johanna alle goederen,
effecten en aandelen die ze gezamenlijk hebben en de middelen die zij dankzij de erfenis van
haar moeder Barbara Moonen heeft verkregen, mag behouden zonder dat Johannes daar in de
toekomst aanspraak op kan maken. Dat Johanna alle schulden tot het notarieel bepaalde
bedrag van fl. 7097,- zal dragen en betalen. Dat alle overige niet gespecificeerde schulden en
de schulden die Johanna onbekend zijn, ten laste van Johannes komen. 35
Op 7 oktober 1680 compareerde Johanna Wasteliers voor notaris Adriaen Lock om haar finale
testament op te laten maken. Zij wordt daarin aangeduid als “gesepareerde huijsvrouw van
Joannes van den Berch”. Zij was ziek maar helder van geest en tot spreken in staat. Alle
voorgaande testamentaire akten ter zake worden ongeldig verklaard. Zij vermaakt haar
bezittingen aan haar broer en zus en hun kinderen. Voor Johannes van den Bergh reserveert
zij een bedrag van fl. 150,- De executeurs moeten daar een kleed en mantel voor Johannes van
kopen en wat hij verder nog nodig heeft om netjes gekleed te gaan op haar begrafenis,
waarvoor hij zal worden uitgenodigd. Hij wordt verplicht om als eerste achter haar lijk te
volgen. 36 Of Johannes aan haar wens heeft voldaan, is onbekend. Johanna overleed
kinderloos; zij werd op 30 oktober 1680 begraven in de Westerkerk. 37
Het lijkt een vreemde actie van Johanna om Johannes als eerste van de stoet achter zich aan te
krijgen om haar naar het kerkhof te begeleiden. Ik ben ervan overtuigd dat zij te oprecht en
gelovig was om hem een streek te leveren. Zij wilde mogelijk het decorum bewaren en zich
verzekeren van zijn aanwezigheid op haar begrafenis, of ze wilde hem − ondanks alles − toch
graag vlak bij zich op haar laatste tocht. Of wilde zij hem nog eenmaal in het gareel dwingen?

32

Akte notaris Adriaen Lock d.d. 28 januari 1676 (SAA 5075-2249 p. 221-222).
Akte notaris Adriaen Lock d.d. 28 januari 1676 (SAA 5075-2249 p. 223-224).
34
Akte notaris Adriaen Lock d.d. 1 februari 1676 (SAA 5075-2249 p. 250-251).
35
Akte notaris Theodorus Rohart d.d. 13 maart 1676 (SAA 5020-17 fol. 150v).
36
Akte notaris Adriaen Lock d.d. 7 oktober 1680 (SAA 5075-2185 p. 153-156).
37
SAA dtb begraven 1680 (1102-91).
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Ondanks de onhoudbare toestand thuis bleven Johannes en Johanna tot 13 maart 1676
samenwonen, niet in hun pand aan de Dam, dat ze al vóór 1674 hadden verlaten, maar in
verschillende achterafruimtes. Johannes werd, waarschijnlijk na nog jarenlange
omzwervingen, door zijn oudste zus Maria liefdevol opgenomen in het ouderlijk huis op het
Singel bij de Oude Spiegelstraat. Daar stierf hij en van daaruit werd hij op 28 december 1690
begraven op het Heiligeweg Leidse Kerkhof, dat sinds 1664 in gebruik was. 38
Wat ertoe heeft geleid dat Johannes van den Bergh zo is ontspoord, blijft ongewis. Voelde hij
zich minderwaardig tegenover de bemiddelde en beschaafde Johanna van wie hij financieel
volledig afhankelijk was? Was hij gefrustreerd door het uitblijven van een zwangerschap en
de niet aflatende toespelingen op zijn impotentie? Of was hij gewoon een zwakke broeder
zonder ruggengraat, die verslaafd raakte aan de alcohol? We zullen zijn gevoelens en de
werkelijke oorzaak van zijn neergang nooit leren kennen. 39
De Dam. Detail
burgerwijkkaart wijk
XXIII. Datering 1775
(UBL P 59 5410-11).
Legenda:
1. Gravenstraat.
2. De Boeyen, de
gevangenis aan de
noordzijde van het
stadhuis.
3. De Gasthuissteeg.
4. Hoek GasthuissteegKalverstraat, de plek waar
Johannes van den Begh
zijn drukkerij/boekhandel
had met de naam ´ In de
Boeckwinckel´

38

SAA dtb begraven 1690 (1229-100).
De inhoud van p. 7 en 8 is grotendeels ontleend aan Bauke Hekman: ‘Een drukker aan de drank. De neergang
van Johannes van den Bergh, drukker-boekverkoper te Amsterdam’. In: Fumus 11 (2013), 21-23.
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Bijlage 1 Het fonds van Johannes van den Bergh (1660-1679)
* niet bij Helwig 40
/ niet in de STCN (situatie 21 oktober 2015) of door STCN niet gerelateerd aan Van den
Bergh
1660
Greenwood, Henri: Den grooten, algemeynen, en schrikkelijcken dagh des oordeels: Noodigh
voor alle christenen, die hare zielen een salige behoudenis wenschen, […]. Uyt het Engels
vertaelt door Jacob van Oort. By Joannes van den Bergh, boeck-verkooper op de Warmoesgracht, by ’t Blauw-huys. Amsterdam 1660. 12o. (UBA OK 62-8710: 1). 41
Greenwood, Henri: Tophet, zijnde een beschrijvinge vande helle, ende de gruwelijke,
ysselijke, en schrickelijke rampsaligheden der verdoemde. Den tweeden druck na den
thienden Engelsen druck vertaelt, door Jacob van Oort. Uyt de boek-winckel van Joannes
van den Berg, op de Warmoes-graft, by ’t Blau-huys. Amsterdam, 1660. 12o. (UBA OK 628710: 2). 42
* Reyse van hare doorluchtige majesteyt Christina, koninginne van Sweden; gedaen door de
Nederlanden, Duytslant, […]. Den tweeden verbeterde druck. By Joannes van den Bergh,
boeck-verkooper, op de Wermoes-gracht, by ’t Blaeuw-huys. Amsterdam, 1660. 12o. (UBA
OK 06-166).
1661
/ Edinburgh, den 26. January 1661. De staten van ’t parlament aenmerckende […].
Getranslateert uyt de orgenele. By Johannes van den Bergh, boeck-verkooper op de
Warmoes-gracht, by ’t Blaeuw-huys. Amsterdam, 1661. 1o. (KBH Pflt 8456).
Leven (Het -) en bedrijf van de ed: heer cardinael Julius Mazarinus. Sijn geboorte,
opvoedinge, bedrijven, vlucht uyt Vrancrijck, weder-stellinge en doodt. Uyt het Frans
vertaelt. Den tweeden druck. By Johannes van den Bergh, boekverkooper, in de Gasthuyssteeg, aen den Dam, bezijden ’t stadthuys, in de Boeckwinckel. Amsterdam, 1661. 12o.
(UBA OK 63-2551).
*/ [Neuye, Jan]: Rampsalige (De -) min. Treurspel voor Kupido. [Kenspreuk: Quot sunt in
amore dolores?] [Het eerste deel]. [Door: M.S.N.]. Gedruckt by Jan Pietersz. van Dam,
boeckverkooper, in ’t Martelaers Boeck. ’s Graven-hage, 1661. 4o. (IISG AB G 844 s).
*/ [Neuye, Jan]: Rampsalige (De -) min. Treurspel voor Kupido. [Spreuk: Quot sunt in amore
dolores?]. [Het eerste deel]. [Door M.S.D.]. Voor de liefhebbers van Amsterdam. [Gedruckt
by Jan Pietersz. van Dam],’sGravenhage, 1661. 8o. (UBA OK 63-8928).
*/ [Neuye, Jan]: Rampsalige (De -) min. Treurspel voor Kupido. [Spreuk: Quot sunt in amore
dolores?]. [Het eerste deel]. [Door M.S.N.]. Gedruckt by Ian Pietersz. van
Dam. ’sGravenhage, 1661. 8o. (KBH 459 C 42: 1).
*/ [Neuye, Jan]: Rampsalige (De -) min. Treurspel voor Kupido. [Spreuk: Miseri nondum tibi
finis amoris.]. Het tweede deel. [Door M.S.N.]. By Jan Pietersz. van Dam, boeckverkooper,
in ’t Martelaers Boeck. ’sGraven-hage, 1661. 8o. (KBH 459 C 42: 2).
*/ [Neuye, Jan]: Tribunal Injuriae & Amoris. Gedrukt door Cornelis de Bruijn, Uitgegeven
door Johannes van den Bergh [e.a.]. Amsterdam, 1661. 1o. (RMA RP-P-OB-76.934).
Reyse van hare doorluchtige majesteyt Christina, koninginne van Sweden; gedaen door de
40

J. Helwig: Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam, p. 4-14.
(home.planet.nl/~jhelwig/focquenbroch/bergh.htm, 23 augustus 2004).
41
Zie advertentie OHC #6600525,1.
42
Zie advertentie OHC #6600525,1.
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Nederlanden, Duytslant, […]. Den tweeden druck vermeerdert, en van veel fouten
gesuyvert. By Joannes van den Bergh, boeck-verkooper, op de Wermoes-gracht, by ’t
Blaeuw-huys. Amsterdam, 1661. 12o. (UBA 63-6552).
*/ Soete (De –) De soete vryagie van monsr. Gabriel de Lalande; of d’afgevalle roos van
juffr. Elisabeth l’Estevenon. Bestaende in alle de gedichten, sententien, en samen-spraken,
die ’er, van ’t begin tot den einde, uitgekomen zijn. Door een liefhebber, tot dienst der
Amstelsche jonckheidt. Gedrukt in ’t jaer van ’t Haegse pleidoy, 1661. (KBH pamflet
8554).
Zanten, L. van: Spiegel der gedenckweerdighste wonderen en geschiedenissen onses tijds.
Meestendeel voor-gevallen in Europa, en voornaemlijk in de Nederlanden, zedert het jaer
1600, tot den jare 1660. Uyt veel geloofwaerdige autheuren, memorien en advijsen, met
groote moeyte by een vergadert en uytgegeven. Gedruckt by Iohannes van den Bergh,
boeckverkooper, in de Gasthuys-steegh, aen den Dam, bezijden ’t Stadt-huys, in de Boekwinckel. Amsterdam, 1661. 12o. (UBA OK 63-281).
1662
Cupidoos lust-hof, bestaende in verscheyde nieuwe voysen, minne-klachten, bruylof-sangen,
knip-vaersjes, kusjes, lof-dichten, herders-kout, boere vryagien, ende andere
vermakelickheden noyt voorhenen in druk geweest. Voorgestelt door de voornaemste
liefhebbers. By Ioannes van den Bergh, boekverkoper, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam,
1662. 16o-oblong. (UBL 1197 H 29). 43
* Kon. v. Z.B.S., Joannes: 44 Der gereformeerden eere, leerende, dat God niet is d’oorsaek
der sonden […]. Gestelt tegens de lasteringen van Do. Blom […]. Gedrukt voor den
autheur. By Johannes van den Bergh. Amsterdam, [c. 1662]. 12o. (UBVU XI.06655).
Wael, Franciscus de: Reuck-offer, ofte practijcke des ghebedts, […]. Den tweeden druck by
den autheur oversien, vermeerdert ende verbetert. By Joannes van den Bergh,
boeckverkooper, bezijden ’t stadthuys, in de Boeckwinckel. Amsterdam, 1662. 4o. (UBA O
61-1936). 45
1663
Apolloos minne-sangen. Bestaande in veelderhande nieuwe voisen, bruilofs-sangen, knipvaarjes, verjaars-dichten, minne-klachten, rondee len, boertige vryagien, lijk-sangen,
vragen, lof-dichten, raadzelen en anderen vermaaklikheden. Noit in druk geweest, soo
Frans, Duyts , als mede Latijn. By Iohannes van den Bergh, boek-verkooper, bezijden ’t
stadt-huys, in de Boek-winkel. Amsterdam, 1663. 8o-oblong. (KBH 174 J 6).
Boe Sylvius, Franciscus de le [= Frans de le Boë]: Disputationum medicarum pars prima.
[…]. Apud Johannem van den Bergh. Amstelodami, 1663. 12o. (UBA OK 62-723).
* Drelincourt, Charles: De staet van de genoden tot des heeren avontmafl[!]. Vertaald uit het
Frans door F.K. [= F. Kuyper]. Gedrukt by Joannes van den Bergh, boekverkooper
bezijden ’t stadthuys, in de Boekwinkel. Amsterdam, 1663. 12o. (UBU EAG 320).
Moonen, Arnoldus: Kerszangh. Gedrukt by Joannes van den Bergh, boekverkooper aan den
Dam, in den Boekwinkel. Amsterdam, 1663. 4o. (KBH 448 K 125).
1664
[J.N.] [= Jan Neuye]: Eneas of Vader des vaderlants, Treurspel. [Spreuk: Sat patriae,
populoque datum]. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeck-verkooper ter zijden ’t
43

Zie advertentie OHC #620509,3.
Joannes Kon: pseudoniem van Joannes Kon Huysius of Roelof Isaacsz?
45
Zie advertentie OHC #6620214,3.
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stadhuys, in altijdt wat Nieuws. Amsterdam, 1664. 8o . (UBA OK 63-8280). 46
1665
*/ Decker, J. de: Gedenckteeken voor wijlen den wel-edelen, dapperen en manhaftigen
zeeheld Jacob van Wassenaer, ridder, heere van Opdam, &c. l-admirael generael van
Holland en Westvriesland. Gedruckt by Johannes van den Bergh, boeckverkooper
bezijden ’t stadthuys. In de Boeckwinckel. Amsterdam, 1665. In-plano. (UBL Thyspf 7768).
F[ocquenbroch], W[illem] G[odschalck] v[an]: Thalia, of geurige sang-goddin. [Spreuk:
Fumus gloria mundi]. By Joannes van den Bergh, boeckverkooper aen den Dam, bezijden ’t
stadthuys. Amsterdam, 1665. 12o. (UBA OK 63-6831).
1666
*/ Decker, J. de:’t Afgebrande Londen. Urbs antiqua ruit. Gedruckt by Johannes van den
Bergh boeck-verkooper, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam, 1666. 1o. (UBL Thyspf 7952).
Een en dartig uit, of beurt, om beurt, dat is, zoo veel klinkkerts, bestaande, in lof, verwijt,
aanmoediging, en eersporen: Opgezongen voor en na de bevochte zegen tegens d’Engelse
vloot. Door een liefhebber van ’t vaderlandt. Gedruckt by Johannes van den Bergh,
bezijden ’t stadt-huys, in altijt wat Nieus. Amsterdam, 1666. 4o. (UBL Thyspf 8028).
Focq[uenbroch] W. v. en J. Ulaeus: Verdubbelt zegen-sangh, der negen Musen, over den
gedempten hooghmoed der Engelschen, en de triumpheerende dapperheyt der Hollanders.
Gedruckt by Joannes van den Bergh, boekverkooper, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam,
1666. 4o. (UBL Thyspf 8027).
Maro, Virgilius: De herders-sangen. In Neerduyts gesongen, op twee verscheydene toonen.
Door I.U. [= J. Ulaeus] en W.v.F. [= Willem van Focquenbroch]. [Spreuk: Haec muta
loquuntur] [= Deze stomme dingen spreken]. Gedrukt by Johannes van den Berg,
boekverkooper, bezijden ’t stadthuys. Amsterdam, 1666. 8o. (UBL 1197 E 27). 47
Zeve traanen, of zielzuchten, door een koninglijk gebroke en neergeslage harte, uytgestort
voor de genadetroon des alderhooghste en verschrickelijkste Godt. By J.W.P.D. Gedruckt
by Iohannes van den Bergh. Amsterdam, 1666. 12o. (UBTilburg TRE 044 A 10:2). 48
1667
Dam, Jacob van: Relaes, ofte generale beschrijvinge vande voyagie, gedaen door den heer
Iacob van Dam […], waarinne verhaelt wort de schrickelicke distructie van Ragousa, het
ellendig omkomen vanden heer resident mr. Ioris Croock […]. Gedruckt by Johannes van
den Bergh, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam, 1667. 4o. (KBH Pflt 9447).
* Drelincourt, Charles [e.a.]: Dry tractaten om zich te bereyden tot des Heeren avontmaal.
Gedruckt by Johannes van den Bergh. Amsterdam, 1667. 12o. (UBVU XI.09207).
[I.N.] [=Jan Neuye]: Eneas of Vader des vaderlants, Bly-eindend treur-spel. [Spreuk: Tantae
molis erat Romanam condere gentem!]. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boekverkooper
ter zijden ’t stadthuys, in altijdt wat Nieuws. Amsterdam, 1667. 8o. (UBA OK63—7493). 49
1668
F[ocquenbroch], W[illem] G[odschalck] v[an]: Thalia, of geurige zang-goddin. [Spreuk:
Fumus gloria mundi]. Eerste deel. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeck-verkooper
46

De lange Eneas-versie van 57 pagina’s; collatieformule A-C8, D6.
Zie advertentie OHC #6660807,2.
48
Zie advertentie OHC #6660807,2.
49
De korte Eneas-versie van 47 pagina’s, collatieformule A-C8 (collatieformule in de STCN is onjuist: A-B8 C8
(-C8) D6). De I.N.-initialen zijn ontleend aan de ondertekening van de opdracht aan Petrus Schout.
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aen den Dam, bezyden ’t stadthuys. Amsterdam, 1668. 12o. (UBA OK 62-7446). 50
[F[ocquenbroch], W[illem] G[odschalck] v[an]: Thalia, of geurige zang-goddin. [Spreuk:
Fumus gloria mundi]. Tweede deel. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeck-verkooper
aen den Dam, bezyden ’t stadthuys. Amsterdam, 1668. 12o. (UBA OK 62-7446). 51
1669
* Actes publics tant politiques qu’ecclesiastiques, faits & donnés en témoignage de la bonne
conduite, doctrine & vie des sieurs Jean de Labadie, & Pierre Yvon […]. [Publycke acten,
soo politijcke als kerckelljcke, gedaen en gegeven in getuygenisse van den goeden wandel,
leere en leven van srs Jan de Labadie, en Pierre Yvon]. By Johannes van den Bergh,
bezyden ’t stadthuys. Amsterdam, 1669. 4o. (UBL BIBWAL B 581).
Coenen, Thomas: Ydele verwachtinge der joden getoont in den persoon van Sabethai Levi,
haren laetsten vermeynden Messias. Ofte Historisch Verhael van 't gene ten tijde sijner
opwerpinge in't Ottomannisch Rijck onder de Joden aldaer voorgevallen is […]. Verciert
met de afbeeltsels van den Messias en sijn propheet seer konstigh in koper gesneden.
Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeckverkooper, bezijden 't Stadthuys. Amsterdam,
1669. 8o. (UBA Rosenthaliana 15 G 50). 52
W.G.V.F. [= Willem Godschalck van Focquenbroch]: Thalia, of Geurige zang-goddin.
[Spreuk: Fumus gloria mundi]. Eerste deel. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeckverkooper aen den Dam, bezyden ’t Stadthuys. Amsterdam, 1669. 12o. (UBL 730 F 26 :1).
W.G.V.F. [= Willem Godschalck van Focquenbroch]: Thalia, of Geurige zang-goddin.
Tweede deel. Gedruckt by Joannes van den Bergh, boeck-verkooper aen den Dam,
bezyden ’t Stadthuys. Amsterdam, 1669. 12o. (UBL 730 F 26 :2).
Klare ende krachtige wederlegginge, van de ordinaire calumnien tegens de leere, het leven,
handel ende wandel van monsr. Jean de Labadie, tot het predik-ampt in de kerke van
Middelburgh beroepen. [Motto: Al is de loogen snel/De waerheyt achterhaeltse wel].
Getranslateert uyt den Franschen. By Johannes van den Bergh, bezijden ’t stadt-huys.
Amsterdam, 1669. 4o. (UBL Pamflet 1669:15). 53
* [Neuye, J.]: De gewroke Lucretia, of Romen in vryhei, Ryxs-treurspel. In ’t jaer 243 na
d’opbouw. [Spreuk: Vicit. Vim. Virtus]. Getoont op d’Amsteldamse schouburg. Gedruckt
by Johannes van den Bergh, boeck-verkooper, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam, 1669. 8o.
(BLL 11755.aa.29:3).
[Neuye, J.]: De gewroke Lucretia, of Romen in vryhei, Ryxs-treurspel. In ’t jaer 243 na
d’opbouw. [Spreuk: Vicit. Vim. Virtus]. Getoont op d’Amsteldamse schouburg. Gedruckt
by Johannes van den Bergh, boeck-verkooper, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam, 1669. 4o.
(UBL 1091 B 94).
Publycke attestatien en andere extracten en brieven, dienende tot bewijs van de leere, het
leven en handel van monsr. Jean de Labadie. Gedruckt by Johannes van den Bergh, boeckverkoper bezijden het stadt-huys. Amsterdam, 1669. 4o. (UBL Pamflet 1669:13). 54
Wael, Franciscus de: Smakelicke spijse voor een hongerige ziele. Ofte stichtelicke
bedenckingen over 30. verscheyde materien of saecken, die aengaen en betreffen het gene
dat men moet gelooven en doen om Godt te behagen en saligh te worden. Gedrukt by
Johannes van den Bergh, boek-verkooper, bezijden ’t stadt-huys. Amsterdam, 1669. 12o.

50

Zie advertentie OHC #680807,2 en #680825,3.
Zie advertentie OHC #680807,2 en #680825,3.
52
Zie advertentie OHC #6690115,2.
53
Zie advertentie OHC #6690910,2.
54
Zie advertentie OHC #6691022,3.
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(UBL 1072 C 24). 55
1670
Boe Silvius, Franciscus de le [= Frans de le Boë]: Disputationum medicarum pars prima.
Editio altera. Apud Johannem van den Bergh. Amstelodami, 1670. 12o. (UBL 192 F 1).
[Buysero, D.]: Astrate, koning van Tyrus; treurspel. Naar het Fransch van Ph. Quinault. By
Johannes van den Bergh, boekverkooper bezijden ’t stadthuis. Amsterdam, 1670. 4o. (UBL
1089 B 18:1).
[Goes, Johannes Antonides van der]: De gelyke tweelingen, kluchtig blyspel. Uit de
Menaechmi van Plautus getrokken. Nooit op de Amsterdamsche schouwburg gespeelt.
[Gravure N.V.A.]. Gedrukt by Joannes van den Berg, boekverkooper bezijden ’t stadthuis.
Amsterdam, 1670. 8o. (UBL 1253 G 14). 56
*/ Labadie, Iean de: Points fondamentaux de la vie vraiment Chrétienne […]. By Iohannes
vanden Bergh, boeckverkooper bezuyden het stadthuys. Amsterdam 1670. 8o. 57
Schluter, Henricus: Ken-teeckenen van de weder-geboorte. Vermeert met eenighe brieven
van kerckelijcke consideratien. Gedruckt by Johannes van den Bergh, boeckverkoper
bezuyden 't stadthuys. Amsterdam, 1670. 8o. (UBA 63-1929). 58
1679
* Koelman, Jacobus: Twintig zonderlinge exempelen, van vroeg-bekeerde, en jong-stervende
kinderen. By Johannes van den Bergh. Amsterdam, 1679. 8o. (UBVU XI.07762). 59

55

Zie advertentie OHC #681113,2. Op 13 november 1668 in de advertentie: is gedruckt en werdt uytgegeven, op
de titelpagina echter 1669.
56
Zie advertentie OHC #6700227,2.
57
Zie advertentie OHC #6700729,3. De uitgave van Johannes van den Bergh heb ik nergens kunnen ontdekken,
wel twee exemplaren van de uitgave van Jacob van Velsen: UB-Leiden Thysia 62 en UB-Rostock Fm-3343.
58
Zie advertentie OHC #6700701,4 en #6700729,3.
59
Een ander exemplaar van de editie Wasteliers 1679. Opmerkelijk dat dit werk onder de naam Van Johannes
van den Bergh verscheen. Het zou eigenlijk in het fonds van Johanna Wasteliers moeten worden opgenomen.
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Bijlage 2 Het fonds van Johanna Wasteliers (1676-1680)
/ niet in de STCN (situatie 21 oktober 2015)
Helwig: geen bibliografie van Johanna Wasteliers
1676
Moonen, Aernout: Gedachtenis van wylen den weledelen, gestrengen en wijdtberoemden heere,
mijn heere Michaël de Ruiter, hertog, ridder van d’orde van St. Michiel, lieutenant amirael
generael van Hollant en Westvrieslant &c. […]. By J. Wasteliers, in de Kalverstraet, in de
Kerkpostil. Amsterdam, [1676]. 4o. (UBL Thyspf 4293).
1677
Philadelphus, Desiderius [pseud. van Jakob Böhme]: Den rechten wegh tot het eeuwige leven,
vervat in drie-en-tnegentigh vragen, en antwoorden. Johanna Wasteliers. Amsterdam, 1677.
12o. (UBVU XI.06359).
Zielsverlustiging bestaende in verscheyden geestelycke liederen. J. Wasteliers. Amsterdam,
1677. 12o. (UBA OK 61-2419:2).
1678
Catalogus van de nagelaten boecken, van M.v.H. soo Duytsche als Fransche: waer van de
verkooping sal zijn […] ten huyse van J. Wasteliers. Amsterdam, 1678. 4o. (UBA Mf. 3 1233).
Rous, Franciscus: Het binnenste van Gods Koninkryk. […]. Het verborgen houwlyk en De
hemelsche academie. By J. Wasteliers, in de Kalverstraet, in de Kerck-Postil. Amsterdam,
1678. 12o. (UBA OK 63-6263: 1).
/ Rous, F[ranciscus]: Het verborgen houwelyk. Of, ondervonde ontdekkinge van het hemelsche
houwelijk tusschen een siele ende haren salig-maker. In het Engelsch beschreven door F. Rous.
En nu in onse neder-duytse sprake overgeset. Door P.H. By J. Wasteliers, in de Kalverstraet, in
de Kerck Postil. Amsterdam, 1678. (UBA OK 63-6263: 2).
/ Rous, Franciscus: De hemelsche academie. In het Engelsch beschreven door Franciscus Rous.
En vertaelt door Jacobus Koelman dienaer des evangeliums. By J. Wasteliers in de
Kalverstraet, by de Lucye-steeg, in de Kerck-Postil. Amsterdam, 1678 [bron geeft abusievelijk
1978 aan]. (UBA OK 63-6263: 3).
1679
Koelman, Jacobus: De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden. Nevens dryderley
catechismus. Alsmede twintig exempelen, van godtzalige en vroeg stervende jonge kinderen.
By J. Wasteliers, inde Kalverstraat, by de Lucye-Steeg, in de Kerk-Postil. Amsterdam, 1679.
8o. (UBA O 61-6793: 1).
Koelman, Jacobus: Twintig zonderlinge exempelen, van vroeg-bekeerde, en jong-stervende
kinderen. Johanna Wasteliers. Amsterdam, 1679. 8o. (UBA O 61-6793:3).
Koelman, Jacobus: Driederley catechismus, bevattende de gronden van ’t christelijck geloof, de
historien der H. Schriftuur, ende pracktyke der godzaligheit. By J. Wasteliers, in de Kalverstraat, by de Lucye-steegh, in de Kerck-postil. Amsterdam, 1679. 8o. (UBA O 61-6793: 2). 1
1680
Kempis, Thomas à: Eenige tractaetjes. Uyt het Latijn vertaelt. By Johanna Wasteliers, in de
Kalverstraet, by de Lucien-steegh, in de Kerk-postil. Amsterdam, 1680. 12o. (UBL 1116 H
1

Over het oude impressum van Johannes van den Bergh is een strookje geplakt met het impressum van Wasteliers.

Fumus 13 (2015)

56

37). 2
Koelman, Jacobus: De weeg-schaal des heyligdoms, ontrent de feest-dagen der gereformeerde
kerk in Nederlandt. Johanna Wasteliers. Amsterdam, 1680. 4o. (UBVU XI.06753:1).
Labadie, J. de: Hand-boekje der godsaligheid. Behelsende godsdienstige plichten, en
fondamentele grond-regulen van het ware christendom. 2e dr. Van nieuws uit Fransch vertaalt.
By J. Wasteliers, in de Kalverstraat, by de Lucien-steeg, in de Kerck-postil. Amsterdam, 1680.
12o. (UBL BIBWAL L 231).
Labadie, Jean de: L’oraison et la contemplation chrestienne. Johanna Wasteliers. 12o.
Amsterdam, 1680. 12o. (UBA OK 61-1348).
Recueil de cantiqves spirituels. Pour l’usage familier de l’église du seigneur retirée du monde
[…]. Deux parties. Chez J. Wasteliers, dans le Kalver-straet à l’enseigne de Kerk/Postil.
Amsterdam, 1680. (UBL BIBWAL L 120: 1).
Recueil de cantiqves spirituels. Pour l’usage familier de l’eglise su seigneur retirée du monde, &
recoeüillie à présent à Wiewert en Frise. Premiere partie. Chez J. Wasteliers, dans le Kalverstraet à l’enseigne de Kerk-postil. Amsterdam, 1680. 8o. (UBL BIBWAL L 120:2).

Bronnen en Literatuur
Archivalia Stadsarchief van Amsterdam
5004 Archief van de weeskamers; begraafregisters.
5020 Archief van burgemeesters; privilegeboeken en keurboeken.
Inv.nr. 17 Theodorus Rohart akte van 13/16 maart 1676, fol. 150v.
5075 Archief van de notarissen ter standplaats Amsterdam.
Inv.nr. 2575 Cornelis de Grijp akte van 10 januari 1659, 19-21.
Inv.nr. 2575 Cornelis de Grijp akte van 11 januari 1659, 23-25.
Inv.nr. 2575 Cornelis de Grijp akte van 16 januari 1659, 35-37.
Inv.nr. 2575 Cornelis de Grijp akte van 17 januari 1659, 39-41.
Inv.nr. 2238 Adriaen Lock akte van 15 januari 1672, 132-134.
Inv.nr. 2238 Adriaen Lock akte van 11 maart 1672, 524-525.
Inv.nr. 3669 Abraham van den Ende akte d.d. 27 juni 1674, 248r/v.
Inv.nr. 2249 Adriaen Lock akte van 28 januari 1676, 219-220.
Inv.nr. 2249 Adriaen Lock akte van 28 januari 1676, 221-222.
Inv.nr. 2249 Adriaen Lock akte van 28 januari 1676, 223-224.
Inv.nr. 2249 Adriaen Lock akte van 1 februari 1676, 250-251.
Inv.nr. 2249 Adriaen Lock akte van 24 maart 1676, 697.
Inv.nr. 2185 Adriaen Lock akte van 7 oktober 1680, 153-156.
Literatuur
Amsteldams (’t -) minne-beeckje, op nieuws bestroomt met verscheyde minne-deuntjes, en
nieuwe ghezanghen. Den achsten druck. Voor Joost Hartgers, in de Gasthuys-steegh, in de
Boeck-winckel, altijd wat nieuws. [Amsterdam], 1649. (UBA OK 82-27).
Bostoen, Karel: ‘Over de editeur van Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys (1674). In: Fumus 6
(2008), 1-18.
Bostoen, Karel: ´Labadie, Van Vryberghe en Van Sypesteyn’. In: Fumus 6 (2008), 34-38.
2

Uit de gravure blijkt dat Johanna Wasteliers een eigen drukpers bezat: Gedruckt by Joanna Wasteliers. Uit de
impressa blijkt dat nergens.
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Focquenbroch, W.v.: ´Thalia, of geurige zanggodin.´ Tweede deel. In: Alle de werken. Tweede
deel. By de Wed. van Gysbert de Groot, boekverkoopster op den Nieuwen Dyk in de groote
Bybel. [Amsterdam], 1709. (UBL 708 F 9).
Hekman, Bauke: ‘De bijdragen van Willem Godschalck van Focquenbroch en Jan Neuyen aan
het album amicorum van Jacob Heyblocq’. In: Fumus 4 (2006), 1-10.
Hekman, Bauke: ‘Bijzondere betrekkingen tussen Willem Godschalck van Focquenbroch, Jan
Neuyen, Arnold Moonen en Joannes van den Bergh’. In: Fumus 4 (2006), 19-29.
Hekman, Bauke: De affaire De Lalande-Lestevenon. Feit en fictie over een spraakmakend
schandaal in het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Leiden, 2010. Diss. Leiden.
Hekman, Bauke: ‘Een drukker aan de drank. De neergang van Johannes van den Bergh, drukkerboekverkoper te Amsterdam’. In: Fumus 11 (2013), 20-24.
Kleerkoper, M.M. en W.P. van Stockum jr.: De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de
17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen. ’s-Gravenhage, 1914-1916. 2
dln.
Kroone, Peter: Willem Godschalck van Focquenbroch, z’n familie, z´n vrienden, z´n werk; drie
manieren van benaderen. Amsterdam, 1982. Doctoraalscriptie Amsterdam.
Marguc, Wolfgang: Willem Godschalck van Focquenbroch. Ergänzende Prolegomena. Leuven,
[1982]. (Leuvense studiën en tekstuitgaven. Nieuwe reeks 3).
Oprechte Haerlemsche Courant (1660-1671).
Internetbronnen
Helwig, Jan: ´Johannes van den Bergh, boekverkoper te Amsterdam´.
(http://home.planet.nl/~jhelwig/focquenbroch/bergh.htm, 23 augustus 2004,).
Http://www.apud.net/index.php/oprechte-haerlemse-courant/99-advertenties-staatsarchiv-inoldenburg.
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‘Ghy Pyramiden, en gy oude Wonderheên!’ in het Duits vertaald. 1
ELLY GROENENBOOM- DRAAI2
Dat Focquenbroch ook in onze eeuw nog altijd ‘leeft’, valt behalve uit het bestaan van onze
Stichting ook af te leiden uit mijn ‘Signaleringen Willem Godschalck van Focquenbroch’,
verschenen in Fumus 11 (2013).3 Verbazingwekkender zijn de vertalingen die ook in onze eeuw
nog van zijn werk werden gemaakt: in Fumus 8 (2010) berichtte Karel Bostoen al over Russische
vertalingen door Jevgeny Vladimirovitsj Witkovsky, 4 en nu blijkt er ook nog een moderne Duitse
vertaling van één van Focquenbrochs sonnetten te bestaan, waarover straks meer.
In verband met dat sonnet eerst iets over Focquenbrochs schatplichtigheid aan de Franse burleske
dichter Paul Scarron (1610-1660). Bekend is, dat zijn Typhon of De reusen-strijd geënt was op
diens Typhon ou La gigantomachie, en dat De Aeneas Van Virgilius, In sijn Sondaeghs-pack zwaar
leunde op Scarrons Le Virgile Travesti. Dat gedicht berustte trouwens weer op Vergilius’ Aeneïs,
via een Italiaanse bewerking door Giovanni Battista Lalli, getiteld Eneide Travestita (1633).
Iets dergelijks blijkt nu Scarrons sonnet ‘Superbes Monuments de l'orgueil des Humains’ te
hebben ondergaan, dat in het jaar 1650 in diens Poésies diverses verscheen. 5 Focquenbroch
bewerkte dat onmiskenbaar tot zijn ‘klinkdicht’ ‘Gy Piramiden, en gy oude wonderheên!’ 6, zoals
hieronder zal blijken. Ter vergelijking geef ik hier eerst het gedicht van Scarron en daarna dat van
Focquenbroch.
Scarrons gedicht luidt als volgt:
Superbes Monuments de l’orgueil des Humains,
Pyramides, Tombeaux, dont la vaine structure
A témoigné que l’Art, par l'adresse des mains,
Et l’assidu travail, peut vaincre la Nature!
Vieux Palais ruinés, Chef d'oeuvres de Romains,
Et les derniers efforts de leur Architecture,
Colisée, où souvent ces Peuples inhumains,
De s’entr’assassiner ce donnoient tablature!
Par l’injure des ans vous êtes abolis,
Ou du moins la plûpart vous êtes demolis!
Il n’est point de ciment que le temps ne dissoude.
Si vos Marbres si durs ont senti son pouvoir,
Dois-je trouver mauvais qu’un méchant Pourpoint noir,7
Qui m’a duré deux ans, soit percé par le coude?

1

De vertaling is van Ard Posthuma, een veelzijdig literatuurvertaler met een breed oeuvre.
Voor zijn poëzie-vertalingen naar het Duits ontving hij in 2015 de tweejaarlijkse James Brockway Prize. Naar het
Nederlands vertaalde hij o.a. beide delen van Goethe’s Faust en de beroemde Oudfranse Graal-roman Perceval van
Chrétien de Troyes. Zie ook zijn website: http://www.ardposthuma.nl.
2
Met dank aan Karel Bostoen en Ard Posthuma voor het kritisch meelezen en de daaruit voortgevloeide
opmerkingen.
3
P. 36.
4
P. 16-20.
5
In: Troisième partie des Œuvres burleskes (1650), in Paul Scarron, Poésies diverses, éd. Maurice Cauchie, Paris,
Didier, S.T.F.M., 1947, T. 1, p. 496.
6
Daarop werd ik nog eens opmerkzaam gemaakt door de hierna nog te noemen heer Ard Posthuma.
7
un méchant Pourpoint noir: een afgedragen, zwart wambuis (of rok als voorloper van het jasje).
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Overigens was Scarrons sonnet volgens Lessing (1729-1781) ook niet origineel, maar ging het
waarschijnlijk terug op een epigram van een onbekende klassieke dichter. Lessing vertelt daarover
in zijn ‘Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm’:8
‘Ich könnte hier anführen, dasz das Original dieses Scarronschen Sinngedichts, oder Sonetts, das
Epigramm eines alten unbekannten Dichters zu sein scheine, welches Barth zuerst bekannt gemacht
hat und das noch lächerlicher ausfällt, wenn es anders wahr ist, was Cicero irgendwo anmerkt, dasz
das Obscöne das Lächerliche vermehre. Denn anstatt der durchgestoszenen Weste - Doch wer Lust
hat, kann es bei dem Barth selbst nachsehen.’

Volgens C.J. Kuik echter, samensteller van een bloemlezing uit Focquenbrochs gedichten en
brieven, ligt de oorsprong ervan bij een serieus sonnet van de Italiaan Giovanni Guidiccioni (15001541), die daarin het vervallen zestiende-eeuwse Rome vergelijkt met dat uit de vroegere glorietijd.9
In Spanje werd dit sonnet meermalen vertaald; in Frankrijk gebeurde dat door Du Bellay (eveneens
ernstig).10 Het was de Spanjaard Lope de Vega die het bewerkte tot een burlesk sonnet,11 dat op zijn
beurt weer werd nagevolgd door Scarron en vervolgens door Focquenbroch. 12
Deze laatste maakte er het volgende van:
Klinkdicht.
Ghy Pyramiden, en gy oude Wonderheên!
Ghy trotse graven! vol van overdaet der outheyt,
Die door de groote pracht, met welke ghy gebout zijt,
Toont, hoe somtijts de Kunst kan de Natuur vertreên.
En ghy Paleysen der Romeynen! die voor heen
Soo vaeck hebt kunnen sien (schoon ghy maer steen en hout zijt),
Hoe dat de Luy somtijts, door reuckelose stoutheyt
In enckle moordery, malckaer verpogjes deên13;
Hoe siet men door de tijdt nu uw cieraet verslonden?
Daer eer uw glorie blonck, daer pissen nu de honden;
En uw vermaerst Gebouw lijckt nu een varckens hock.
Wijl selfs uw Marmer dan is door de tijdt ghespleeten,
Waarom verwondr-ick my, dat dees mijn fulpe Rock,
Die ’k al twee jaren draegh, is aen de mouw versleeten? 14
Het gedicht is dus uitvoerig door tijd en ruimte gereisd, en onderging daarbij essentiële
veranderingen. Focquenbroch zal zich daar geheel of ten dele van bewust zijn geweest. Maar wat hij
8

P. 373.
Incipit: ‘Superbi colli e voi, sacre ruine’. Zie: B. de Ligt, ‘Uit de geschiedenis van een sonnet.’ In: De Nieuwe
Taalgids 68 (1975), p. 368-376, i,h,b, p. 368. Hierna: De Ligt 1975.
10
Het betreft het zevende sonnet uit Les Antiquités de Rome (1558); incipit: ‘Sacrez costaux, et vous sainctes
ruines’. Zie De Ligt 1975, p. 369.
11
In zijn onder schuilnaam uitgegeven Rimas humanas y divinas del licenciado Tome de Burguillos (1634: ‘A
imitacion de aquel soneto: Superbi colli’, incipit ‘Soberuias torres, altos edificios’. Zie: De Ligt 1975, p. 371. Bij
Lope de Vega is de pointe een versleten soutane (toog). Scarron heeft die vervangen door een rok (als voorloper van
het jasje); bij Focquenbroch is die gepreciseerd tot een fluwelen rok.
12
Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem Godschalck van Focquenbroch. Met inleiding en aantekeningen
door C.J. Kuik. Zutphen z.j. (Klassiek Letterkundig Pantheon), p. 60. Hierna: Kuik z.j.
13
Malkaar verpogjes doen: elkaar intimideren (WNT XX [1] kol. 1931 (met citaat Focquenbroch).
14
Overgenomen uit: Kuik z.j., p. 60. Kuik is echter van mening dat Focquenbrochs versie voor die van Scarron
onderdoet. Zie tevens de door Kuik genoemde publicaties van B. de Ligt (Kuik z.j., p. 60, noot).
9
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nimmer zou weten, en wat hem ongetwijfeld van trots vervuld zou hebben, is dat zijn sonnet nog in
onze tijd in het Duits is vertaald, en wel door de literaire vertaler Ard Posthuma. 15 In diens vertaling
klinkt het als volgt:
Ihr Pyramiden und ihr alten Wunderbauten!
Ihr Mausoleen, reich verziert, aus stolzer Zeit,
Denkmäler längst verblasster Glanz und Herrlichkeit,
Werke der Kunst, die uns gleich der Natur erbauten,
und ihr, Paläste, deren Augen oft erschauten
(obgleich ihr allesamt aus Holz und Marmor seid),
dass hemmungslos die Völker sich an Dreistigkeit
und schierem Mordgelüst zu überbieten trauten;
wie geht nun eure Pracht am Zahn der Zeit zugrunde!
wo eh der Ruhm erglänzte, pissen heut’ die Hunde,
zum Schweinestall verkommt, was Tempelsäulen waren.
Ist euer Marmor schon mit Rissen ganz durchsetzt,
was Wunder, dass mein Samtrock innerhalb zwei Jahren
zerschlissen ist und an den Ärmeln abgewetzt!
Tot slot: wat Focquenbroch evenmin geweten heeft, is dat ook Juliana Cornelia de Lannoy (17381782) zich door dit gedicht liet inspireren en zich aan een bewerking waagde. 16 Of ze zich daarbij
baseerde op Focquenbroch, of teruggreep op Scarron, is niet bekend, al valt het laatste ook zeker
niet uit te sluiten. In elk geval maakte zij er, eveneens in sonnetvorm, een geheel eigen
(vrouwelijke) versie van 17:
Onbestendigheid
Moest eindelijk Babylon in puin en asch verkeeren,
Die stad, die ’t gansch Heelal verwondering heeft gebaard
En gij, o Ninivé! dat zoo voortreffelijk waart,
Kon niets den ondergang van uw Paleizen weeren?
Moest Titus’ Zegeboog zijn luister ook ontbeeren!
Is Piza’s heerlijk Beeld door d’ eeuwen niet gespaard!
Ja, zag men ’t woedend vuur, dien Tempel zo vermaard,
Epheze’s wonderstuk in eenen nacht verteeren!
ô Pharos! wierp de tijd uw trotsche vuurbaak neêr?
Mauzool, is van uw Graf het minst bewijs niet meer?
In ’t kort, kan niets op aard zijn eersten glans bewaaren,
Wat reden heb ik dan om zoo verbaasd te staan,
Dat, naa den trouwen dienst van agt of negen jaaren,
Van mijn balijnen-rok de haak is afgegaan?

15

Zie over de vertaler noot 1.

16

Ook de dichter mr. Willem den Elger (1678-1703) heeft een poging tot bewerking gedaan, maar is daarin volgens
De Ligt slecht geslaagd . Zie: De Ligt 1975. p. 373-374.
17
Informatie ontleend aan K. Poll: ‘‘Onbestendigheid’ van de baronesse de Lannoy’. In: Taal en Letteren 3, 1893,
p. 372.
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Kluchtige kwakzalverij.
HANS VERSTRAATE
Onze onvolprezen toneelcollectioneur in het digitale Ton Harmsen besprak in Fumus van 2012
twee zogeheten kwakzalverkluchten onder de titel ‘Is er een dokter in de zaal? Asselijn verziekt
Focquenbroch’. Zijn conclusie was duidelijk: Thomas Asselijn had zich de moeite kunnen
besparen om Focquenbrochs Klught van Hans Keyenvresser met toevoeging van een aantal
figuren door te starten. Wellicht was het Asselijns bedoeling om die klucht te verheffen tot de
status van blijspel, hetgeen jammerlijk mislukte. Nou kwam ik al jaren eerder tot dezelfde
bevinding. "Je kunt ook moeilijk tot een andere bevinding komen" zei Ton mij daarop.
Het is niet mijn bedoeling om Tons artikel dunnetjes over te doen. Ik zal het hier dan ook niet
over Asselijns navolging hebben. Mogelijk hier wat andersoortige anekdotiek. Zo prijst Ton
Harmsen Focquenbrochs vaart en humor, maar spreekt hij evenwel van ‘een simpele en platte
klucht’. Volgens mij is het daarentegen een van de aardigste die er bestaan. Frans Wetzels
besprak 10 jaar terug al een opvoering in Leiden tijdens het Rembrandtfestival als een groot
succes. Frans wees er een paar jaar later op, dat de klucht in een vertaling was uitgekomen. Het
lijkt dus waarschijnlijk, dat de Klught van Hans Keyenvresser wel degelijk kwaliteit bezit.
Het laatste bleek ook tijdens de voorleessessie die ieder jaar door het Leids Renaissancedispuut
Proteus wordt gehouden ten huize van Elly Groenenboom-Draai, waar dit jaar Keyenvresser
werd behandeld. Onbedaarlijk lachen, met name om de mallotige Hoogduitse kwakzalver in
persoon die met verve door Karel Bostoen werd gespeeld. ‘Wat te doen, als er 's zomers Duitse
toeristen dit gaan zien?’ zei hij daarbij.
De klucht van Focquenbroch kenmerkt zich door enige bij het genre passende types als de
snoevende mof, de domme boer en de gisse knecht. De mof en de boer zijn vooral lachwekkend
door hun opmerkelijke spraak, de eerste door zijn Germaans gekleurd Nederlands en de tweede
door zijn Zaans getint boerentaaltje. De knecht werkt op de lachspieren door wat hij zegt. Mijns
inziens is Focquenbrochs klucht buitengewoon geslaagd, ook in vergelijking met andere
voorbeelden van het subgenre kwakzalverklucht, waaronder die van Bredero.
De kwakzalver
Als een hannekemaaier of kiepkerel trok ook in de vroegmoderne tijd de kwakzalver als
voortvluchtig reizende door het land. Evenals deze was hij vaak een Duitser of deed hij zich als
zodanig voor. The place to be waren (jaar)markten en kermissen. Daar posteerde hij zich op een
stellage met een quasi-deftig uiterlijk. Op het schilderij 'De kwakzalver' van de Leidse
fijnschilder Gerard Dou in het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam is zo'n nep-arts te
zien tussen het nieuwsgierige volk. Soms heeft zo'n kwakzalver een knecht aan zijn zijde,
gestoken in een bont, de aandacht vragend kostuum. Dat zien we op enkele aan de
'kluchtschilder' Jan Steen toegeschreven schilderijen. Een qua palet, compositie en
stofuitdrukking stellig aan Jan Steen toe te schrijven doek bevindt zich in het Frans Hals
Museum te Haarlem. Daarop is zo'n knecht bezig een kei te verwijderen bij een slachtoffer,
terwijl zijn baas in puriteins kostuum gestoken den volke toespreekt. Het komt bij beide schilders
erg theatraal over.
De kwakzalver begint doorgaans zijn relaas met een alleenspraak vol eigenroem en opschepperij
over verworven dokterstitels, terwijl hij die nadrukkelijk aan het publiek toont. Bluf in plaats van
medische kennis. Uiteraard spreekt zo'n kwakzalver een bizar soort Nederlands vol germanismen
en bij het noemen van medicamenten komisch potjeslatijn. Zijn 'consult' gaat gepaard met
piskijkerij, kiezentrekkerij en keisnijden.
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Bij het laatste werd aangenomen, dat een steen in het hoofd de oorzaak zou zijn van afwijkend
gedrag. Hoe kom je er op? Een citaat: "Segt ir Hern! ont aenschouwt mir mor einmol diesem
Compositioon / Das ist ein wasser, getrocken par dem Distillatiioon / Aus dem vermarden
Keyjsteyn van den Erntfesten Jonck-Hern Meyster". Bij het gezamenlijk declameren van de
klucht januari dit jaar viel dat Meyster niet op, er kan immers eventueel een meester in de
rechten mee zijn bedoeld. Bedoeld is echter Jonkheer Everard Meyster. Die liet in 1661 ter
gelegenheid van de vrede tussen Portugal en de Nederlanden een 10.000 kilo zware steen van
zijn landgoed naar Amersfoort trekken. Meyster wilde daarmee uitdrukken, dat oorlog in zijn
ogen een teken was ‘dat men een key in de kop hadt’. Waarvan akte.
Soms pochte de kwakzalver er op, dat hij de Steen der Wijzen, het universele geneesmiddel, had
gevonden. "Keigoed" zouden ze in Nijmegen zeggen.
Bedrog
Het thema van de Klught van Hans Keyenvresser is bedrog. De kwakzalver bedriegt een boer
door hem volkomen fout te diagnosticeren en onnutte medicamenten te verstrekken. Dat alles
met veel vertoon van quasi-deskundigheid op medisch gebied. Hij wordt zelf echter door zijn
streetwise knecht bedonderd. In de kwakzalver die het volk bedriegt met kledij, diploma's en bluf
zie je symbolisch de bedrieglijke aantrekkingskracht van het zinnelijke. In de zeventiende eeuw
dacht het geleerde deel der natie, dat het onontwikkelde volkje voortdurend ten prooi is aan de
eigen hartstochten en zintuiglijkheid, als het niet met vaste hand wordt geleid. Wellicht was het
volk voor die elite als het ware de personificatie van het bedrieglijke bestaan. Hadden ze
ongelijk? Anno 2015 is ‘Het volk wil brood en spelen’ in veel opzichten nog altijd van
toepassing, alsook ‘de wereld wil bedrogen worden’.
Asselijn bedroog zichzelf met zijn idee Focquenbroch te kunnen verbeteren, Imitatio ja,
aemulatio nee.
Aanvullende literatuur op het artikel van Ton Harmsen
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1981.
Emmens ,J.A.: ‘De kwakzalver, Gerard Dou’. In: Openbaar kunstbezit 15, afl. 1 (jan. 1971), pag.
4-4b.
Hamer, D. en W. Meulenkamp: ‘Everard Meyster, een 17de-eeuwse zonderling’. In: Spiegel
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Nieuw licht op oude drukken.
Marja Geesink over de herdrukken van de Min in’t Lazarus-huys
JAN HELWIG
Pas onlangs kreeg ik een lezenswaardig artikel onder ogen van Marja Geesink dat grotendeels
gaat over de herdrukken van Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys. 1 Het was mij aanvankelijk
ontgaan, omdat in de titel van het betrokken artikel geen verband met Focquenbroch werd
gelegd, en ook omdat ik zo’n artikel, dat betrekking heeft op de bibliografie van Focquenbroch,
niet direct verwachtte in de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Haar
artikel is bovendien nog niet openbaar digitaal toegankelijk. Op Geesinks vraag in de correctie
op haar artikel “of Helwig het resultaat van dit artikel heeft meegenomen”, 2 kan ik dan ook nu
pas antwoorden: jazeker.
In mijn bibliografie 3 heb ik destijds vier edities van de Min in’t Lazarus-huys bij Ruarus
geïdentificeerd, alle met het jaartal 1732. Zij hebben daar de nummers BF41, BF42, BF43 en
BF44. Ik heb destijds wel kunnen vaststellen dat het om twee paren met dezelfde indeling gaat
(BF41/ BF42 naast BF43/BF44) en op basis van papierbesparing de hypothese gesteld dat het
paar BF41/BF42 gedrukt is na BF43/BF44. Maar over de reden waarom er vier drukken met dit
jaartal zijn, alsook over een mogelijk betere datering, kon ik niets zeggen. Marja Geesink heeft
hier nu een nieuw licht op geworpen.
Het blijkt dat Ruarus bewust herdrukken antedateerde om deze nog onder het, inmiddels
verlopen, privilege te laten vallen dat hem als schouwburgdrukker was toegekend. Op basis van
de door Ruarus gebruikte vignetten was Geesink in staat om de drukken duidelijker te scheiden
en te dateren. BF43 is de oorspronkelijke druk uit 1732, BF44 is uit 1741/1742, BF42 van circa
1762 en BF41 van na 1775.
Tevens dateert Geesink de door Bostoen 4 gemelde, maar nog niet in mijn bibliografie
opgenomen editie van de Min in de Rossijskaja Nacional'naja Biblioteka in St.–Petersburg, ook
van Ruarus, ook met jaartal 1732, op 1777.
Deze artikelen van Geesink zijn dus een zeer waardevolle aanvulling op onze kennis van de
tekstoverlevering van de Min. Maar niet alleen van de Min. In bijlage 2 lukt het Geesink ook de
twee drukken van De verwarde jalouzy bij Ruarus met het jaartal 1730 beter uit elkaar halen.
BF39 heeft het vignet type 4 en wordt gedateerd rond 1764; BF40 heeft vignet type 1 en is de
echte druk uit 1730.

1

Marja Geesink: ‘Over privileges, schouwburgregenten, uitgevers, vignetten, verstopte herdrukken en de STCN.’
In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014) 1, p. 37-55.
2
[Marja Geesink:] ‘Correctie op het artikel van Marja Geesink (Mededelingen JCW 17, nr.1).’ In: Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman 38 (2015) 1, p. 72-73.
3
Jan Helwig: Een analytische bibliografie van het werk van Willem Godschalck van Focquenbroch. Webpublicatie
op http://www.apud.net/index.php/focquenbroch.
4
Karel Bostoen: ‘Gedrukt te Koningsbergen, Franse complimenten, prijsboeken en vijfmaal Focquenbroch.
Nederlandse curiosa in de Russische Nationale Bibliotheek te Sint-Petersburg.’ In: Fumus 4 (2006) p. 46.
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Colofon
FUMUS - MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING
WILLEM GODSCHALCK VAN FOCQUENBROCH
Jaargang 13 - 2015
De stichting Focquenbroch

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

Bestuur van de Stichting

Voorzitter: Jan Helwig
Secretaris: Elly Groenenboom-Draai
Penningmeester: Bauke Hekman
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
32083222.

Correspondentieadres

Neckardal 30, 2904 CW Capelle aan den IJssel, mail@focquenbroch.nl

Focquenbroch website

www.focquenbroch.nl

Vrienden van de stichting

Degenen die belangstellen in de activiteiten van de Stichting kunnen 'vriend' van
de Stichting worden. Als vriend krijgt u jaarlijks gratis een (papieren) exemplaar
van Fumus toegestuurd; wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en
heeft u gratis toegang tot bijeenkomsten en symposia die de stichting organiseert.
Men wordt vriend door zich schriftelijk of per e-mail aan te melden bij de
secretaris van de Stichting en jaarlijks een bedrag van minimaal € 10 (buiten
Nederland wonende vrienden € 15) over te maken op IBAN-nummer NL12
INGB 0005 3449 89 t.n.v. Stichting Focquenbroch. BIC: INGBNL2A.
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