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Focquenbroch op Sypesteyn
FRANS KOOPMAN
De donderdag ervóór stond hij zelf nog volop in de belangstelling bij de presentatie van zijn
boek ‘Rotterdam Frontstad’, zaterdag 16 april 2016 konden enkele tientallen liefhebbers van
Focquenbroch niet om hem heen toen ze de gewelfkelder van Kasteel-Museum Sypesteyn
betraden: historicus Gerard Groeneveld. Het was zijn eerste publieke optreden als
penningmeester van de Stichting Focquenbroch.
Onder de liefhebbers ook Wolfgang Marguc, speciaal voor deze gelegenheid overgekomen uit
Denemarken. Niet verwonderlijk. Hij was de eerste die vier autografische gedichten van
Focquenbroch voor Maria van Sypesteyn afdrukte en beschreef in zijn Ergänzende Prolegomena.
Voor de eerste spreker van deze dag, Bas de Ligt, vormden de vier teksten uit het familiearchief
Sypesteyn de basis voor zijn praatje over de relatie tussen onze dichter en Maria. Vier
handgeschreven teksten: een gedicht van 18 regels , een van twee zesregelige strofen, een
Prognosticatie aan Mejuffr. M:V:Z: en een droomallegorie in proza, aan dezelfde gericht.
Cornelis Ascanius van Sypesteyn, oudere broer van Maria, zou wel eens verantwoordelijk
kunnen zijn geweest voor de kennismaking van Focquenbroch met Maria. Focquenbroch en hij
studeerden gelijktijdig theologie in Leiden. Ascanius kocht in Loosdrecht het perceel Sypesteyn
in 1664, omdat hij een relatie veronderstelde met de familienaam. Hij liet er ook een huis
bouwen. Het is evenwel niet waarschijnlijk dat Focquenbroch Maria hier in Nieuw-Loosdrecht
heeft ontmoet. Eerder in het Hof in Hillegom, dat twee keer in de handschriften wordt genoemd.
Of in Haarlem.
En hoe terecht de waarschuwing ook is niet te snel teksten te verbinden met biografische
elementen van de schrijver, toch kon ook de tweede spreker van deze middag de inspiratie van
de plek niet weerstaan. Aan het einde van zijn verhaal over Focquenbroch en de liefde meldde
Karel Bostoen dat Focquenbroch in zijn derde Afrikaanse brief bekent dat hem steeds weer het
beeld voor ogen komt van ‘de mooie vrouw met haar vurige blik die hem voor altijd verliefd op
haar maakte. …. Wij vermoeden dat het Maria van Sypesteyn was. Men late ons in die droom
vandaag.’
Probeer onder haar eigen toeziende ogen maar eens onbevangen te blijven. Het schilderij dat J.
Vollevens in 1685 van Maria maakte, hing hoog aan de wand boven de toegangsdeur naar de
‘Lage (?) zaal’. Hier vonden uiteraard de beide lezingen plaats voor enkele tientallen
belangstellenden.
Fumus-voorzitter Jan Helwig liet na afloop zien dat vasthoudend speuren resultaat oplevert. Op
zijn verzoek onthulden Lidewij (14) en Tesselschade (10) de Bonth een recent op de zolder van
Sypesteyn ontdekte afbeelding van Focquenbroch. Deze kwam de meesten niet onbekend voor.
We kennen het schilderij waarop WIC-directeur Generaal Dirck Wilre in 1669 pontificaal is
neergezet door Pieter de Wit, in de torenkamer van Elmina. Wij denken graag dat de man rechts
op de achtergrond degene is die als fiscaal in macht direct onder hem kwam: Willem Godschalck
van Focquenbroch. Precies dit deel van het schilderij werd voor deze gelegenheid speciaal
gerepliceerd door Jessica Delacroix.
Beide lezingen waren voor de liefhebbers van couleur locale ingebed tussen twee rondleidingen:
een door de tuinen van het kasteel en een door de verzamelingen van de eerste en enige
kasteelheer: jonkheer Henri van Sypesteyn (1857-1937).
Ter afsluiting was er voor de liefhebbers in de vroege avond nog een diner. Mooie gelegenheid
voor Jan Helwig om Bauke Hekman te bedanken voor zijn inzet als – achtereenvolgens voorzitter en penningmeester.
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Speciaal voor deze gelegenheid werden de vier autografische gedichten van Focquenbroch
herdrukt: ‘Voor Maria van Sypesteyn’. De facsimile-editie bevat de teksten met het
gefotografeerde handschrift naast de gedrukte tekst. Het boekje is nog te verkrijgen via:
http://www.focquenbroch.nl/index.pkp/mededelingen/40-facsimile-editie-voor-maria-in-luluwebshop.

***

Het naschilderen van Focquenbroch zoals afgebeeld op het schilderij van Dirck Dircksz. Wilre door Pieter de Wit
stelde Jessica Delacroix en haar opdrachtgevers voor een interpretatieprobleem: had Focquenbroch een snor?
Uiteindelijk meenden wij toch van niet en is deze alsnog ‘afgeschoren’.
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Focquenbroch en Sypesteyn. 1
BAS DE LIGT
Op 24 december 1957 stond in de NRC een artikel over Focquenbroch. Aanleiding was de
nieuwjaarspremière van De Min in ’t Lazarushuis door Het Rotterdams Toneel. Door dit artikel
van G.W. Huygens hoorde ik voor het eerst van Focquenbroch, hoewel ik al een paar jaar
Nederlands studeerde. Ik werkte toen in Rotterdam en besloot naar de voorstelling te gaan. Het
door Nicolaas Wijnberg gesierde programma bevatte een korte biografie van Focquenbroch, een
beknopte bijdrage over De Min door Rob Nieuwenhuys, en een twaalftal gedichten van
Focquenbroch. Door het toen lezen daarvan sta ik nu hier wat te praten.
Hier: dat is kasteel-museum Sypesteyn in Nieuw-Loosdrecht. In de middeleeuwen heette het hier
Ter Sipe. De vijftiende-eeuwse kerk hier tegenover heet nu nog Sijpekerk. Van het dichtbij hoger
gelegen Gooiland sijpelt het water naar de Drecht. Die voert het af naar de Vecht. Het begin van
de Drecht is een paar honderd meter hiervandaan. In ‘De Ster’. Het kasteel is bijna honderd jaar
geleden gebouwd. Veel van de daarvoor gebruikte materialen zijn van middeleeuwse komaf. De
muren bijvoorbeeld waar wij hier tussen zitten zijn voor een deel afkomstig van het Utrechtse
kasteel Vredenburg. De man er achter heet jonkheer Henri van Sypesteyn uit Den Haag. Die
leefde van 1857–1937. Als laatste mannelijke telg van zijn geslacht koesterde hij het verlangen
zijn familieverleden meer in het licht te brengen. Daarom kocht hij in 1899 dit perceel met de
naam Sypesteyn. 2
In de volgende jaren zocht hij naar de funderingen van het door hem veronderstelde
voorvaderlijk kasteel. Echt succes had dat niet, maar het weerhield hem er niet van zijn droom te
verwerkelijken. Die realisatie is nu de plaats van onze bijeenkomst.
Al in 1902, nog vóór de bouw van het kasteel, werd de Van Sypesteyn-Stichting in het leven
geroepen. Hoofddoel was het bijeenbrengen, in stand houden en uitbreiden van het
familiearchief, de familieportretten, enz. Sindsdien is het hier een kasteel-museum. 3 Wij zitten
daarvan in de zogenaamde ‘lage zaal’, onder toezicht van een aantal Van Sypesteyns aan de
wanden. 4

1

Vrijwel letterlijke weergave van de voordracht op Sypesteyn op 16 april 2016.
Van Mensch, Peter, De uitvinding van het verleden, Jonkheer Henri van Sypesteyn op zoek naar zijn stamslot. In:
Beelden van de Buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw. Hilversum,
2005. 195-210.
3
Bogaard, C.G. en Van Vlierden, M. Huismusea in Nederland. Kasteel-Museum Sypesteyn en het ontstaan van
verzamelaarshuizen in Nederland (ca. 1870–1930). Zwolle/Loosdrecht, 2007
4
Van Kretschmar, F.G.L.O, De portretten op het kasteel Sypesteyn, te Loosdrecht. In: Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie, deel XXIII. ‘s-Gravenhage, 1969.
114-173.
2
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Als zodanig zijn zij herkenbaar door het meestal aangebrachte familiewapen: gele vogeltjes
zonder poten, merletten, op een rode achtergrond. Die kleuren zien we ook op de luiken van het
kasteel.

In 1969 verscheen een inventaris van de aanwezige portretten, miniaturen en silhouetten. In
hetzelfde jaar verscheen de Inventaris van het Familiearchief Van Sypesteyn door S.M. van
Zanten Jut. 5 Het familiearchief verhuisde in 1978 van hier naar het huidige Noord-Hollands
Archief in Haarlem.

5

Van Zanten Jut, S.M. Inventaris van het Familiearchief van Sypesteyn. 2 delen. Van Sypesteyn-Stichting, NieuwLoosdrecht, 1969.
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De handschriften in het familiearchief
Van de om ons heen hangende Sypesteyns zijn er een paar die nu wel eens iets over
Focquenbroch willen horen. Net als u allemaal, natuurlijk. Welnu: toen de heer Wolfgang
Marguc in de jaren ’70 van de vorige eeuw bezig was een academische verhandeling over
Focquenbroch te maken aan de universiteit van Münster, ontmoette hij in het Rijksarchief
Utrecht mevrouw E.P. de Booy van het Centraal Register van Particuliere Archieven. Het was
‘Ein Verdienst ihres Erinnerungsvermögen’, dat zij hem attendeerde op het voorkomen van de
naam Focquenbroch in de Inventaris van het Familiearchief Sypesteyn: inventarisnummer 842.
Tekst: Gedichten door W.G.V. Focquenbrock [e.a.] op Maria van Sypesteyn. 7 stukken. 6
Van deze 7 stukken zijn er vier van de hand van Focquenbroch. Originele handschriften. Twee
daarvan zijn nooit in een gedrukte uitgave van zijn werk terechtgekomen.
Het eerste is een 18-regelig gedicht, een acrostichon met de naam MARIA VAN ZIEPESTEYN:
Mijn Pen, die na Waerdij uw Lof traght aftemaelen,
Aght sigh gansch Maghteloos, en voor u al te teer,
Roemrijcke Maeght! …..
Het tweede is een gedicht van twee 6-regelige strofen, met als beginregels:
Mijn Hart ô Schoone Zypesteyn!
Wijl dat het steets aen u moet zijn,
Dat bid ick u wat saght te handlen: …
Het derde gedicht gaat over het voorspellen van het verloop van iets: PROGNOSTICATIE aen
Mejuffr, Mejuffr, M:V:Z.:
Volmaeckte, en Schoone Ziepesteijn!
Om wie ten minsten tien Dozijn
Bedruckte Minnaers daeglijcks sughten …
In het handschrift 182 regels. In de dichtbundel Thalia van 1665 ontbreken de laatste 50. Daarin
zitten de voorspellingen ten opzichte van haar toekomstige leven.
Het vierde manuscript is pas gedrukt in de Afrikaense Thalia van 1678. Het is een hoofdzakelijk
in proza geschreven droomallegorie. In handschrift is die gericht Aen Mejuffr, Mejuffr, M.V.Z.
Ergens staat er ook Schoone Zijpesteyn in. In druk staat er schoone Catarijn. Misleidend: zo
heette de grote zus van Maria.
Door het te voorschijn komen van deze vier handschriften groeide het oeuvre van Focquenbroch.
Een beetje. Het bekend worden van zijn mogelijke relatie met Maria van Sypesteyn was
natuurlijk heel verrassend voor alle Focqenbrochianen. Vooral voor mij. Ik had al een paar
stukjes over hem geschreven, woonde al 20 jaar een paar honderd meter hiervandaan, was
stamgast van dit kasteel-museum en wist van niks, tot de dissertatie van Marguc op mijn deurmat
viel. Die had natuurlijk door de vondst van deze handschriften ineens veel meer te doen: een
vijfde gedeelte van zijn proefschrift uit 1982 moest er aan gewijd worden. Maar ach, Wolfgang
betekent: ten strijde gaande als een wolf!

6

Wüstefeld, W.C.M., Boeken, brieven, charters en manuscripten. De verzameling Van Sypesteyn. In: Jaarboek
voor Nederlandse boekgeschiedenis, jrg. 13. Nijmegen/Leiden, 2006. 33-49.
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De Van Sypesteyns
In dit kasteel hangen zoals gezegd veel portretten van familieleden van die Maria van Sypesteyn.
Haar overgrootvader was Maerten van Sypesteyn (1537-1614) uit Utrecht. Zijdehandelaar.
Kanunnik ten Dom. Dat was toen alleen nog maar een eervolle en lucratieve post. Hij speelde
een verdienstelijke rol in het toenmalige verzet tegen de Spanjaarden. Zijn zoon Johan (15641625), Maria’s grootvader, was door zijn huwelijk de eerste Sypesteyn die sinds 1588 op het Hof
van Hillegom woonde. Net als zijn vader had hij een belangrijke post in ’s lands krijgsmacht. De
vader van Maria, Cornelis van Sypesteyn (1596-1665), was heer van Hillegom. Ook hij was
kanunnik ten Dom in Utrecht. ‘Een landedelman van den echten stempel’ werd hij genoemd,
‘even gezet op de handhaving van het jachtrecht en de uitroeiing van het konijn in de Hillegomse
duinen, als op klassieke studie’. Voor zijn omgeving in Hillegom is hij een ongemakkelijk mens
geweest. Hij was getrouwd met Geertruyd van den Corput (1628), een zus van de moeder der
gebroeders De Witt. Maria was dus hun volle nicht. Maria’s grote zus Catharina was zeer
aantrekkelijk voor haar neef Johan de Witt, maar het werd geen liefdesrelatie. Wel verbleef hij
graag en vaak op het Hof van Hillegom.
Maria’s iets oudere broer heette Cornelis Ascanius (1638-1673). 7 Hij studeerde rechten in
Leiden, promoveerde in Orléans, werd heer van Hillegom, baljuw van Brederode, kanunnik ten
Dom in Utrecht. In 1664 kocht hij in Loosdrecht het perceel Sypesteyn. Hij liet er onderzoek
doen naar het verband met de familienaam, maar dat leverde niets op. Hij liet er wel een woning
bouwen met een poort aan de dijk. Een familiestamboom die hij vermoedelijk zelf rond 1670 liet
schilderen, toont ook het gewenste Loosdrechtse kasteel tegenover de Sijpekerk. De op de
toegangspoort aangebrachte stenen familiewapens van hem en zijn vrouw Maria van der Horn
kunt u zien in het huidige park, tegen het parkeerterrein. Ze woonden in Haarlem.

7

De Ligt, B, Een paar bijzonderheden over de eerste ‘Heer Van Sypesteyn’, Cornelis Ascanius (1638-1673). In:
Hist. Kring Loosdrecht, jrg. 35, nr. 159 (2008), 1-17.
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Zijn neef, raadpensionaris Johan de Witt, stuurde hem als medegezant naar het Franse hof en als
bemiddelaar naar Keulen. In 1672 was hij wagenmeester-generaal. In dat rampjaar werd ons land
aangevallen door Engeland, Frankrijk, Keulen en … Münster. In juli werd zijn woning in
Haarlem geplunderd wegens het vermoeden dat de door velen gehate raadpensionaris, zijn neef,
daar verborgen zou zijn. Zelf was hij er toen niet, en Johan de Witt evenmin. Kort daarna, in
augustus, werden de twee neven De Witt in Den Haag gruwelijk vermoord. Een jaar later kwam
ook Cornelis Ascanius bij een oproer in Gorinchem om het leven. Zijn Loosdrechtse huis
Sypesteyn en veel andere woningen aan de Loosdrechtse dijk werden in 1673 verwoest door de
Fransen, die in het Gooi en de Vechtstreek tekeer gingen. Aan de huidige dijk staan woningen
die dateren uit 1676; als u straks naar huis rijdt komt u daar langs, rechts, en kunt u dat zien
Maria van Sypesteyn
Zo’n 350 jaar geleden dus was Cornelis Ascanius soms op dezelfde plek als wij nu. Sinds een
jaar of tachtig hangt hij hier aan de wand, net als zijn zus Maria van Sypesteyn. Haar portret is
geschilderd door de weinig bekende Johannes Vollevens (1649-1728). 8 Hij was leerling van de
bekende Nicolaas Maes die de maker is van het portret van Cornelis Ascanius. Of Maria in de
jaren ’60 van de zeventiende eeuw ook wel eens hier is geweest, op bezoek bij haar broer en
schoonzus, is niet bekend. Wel bekend is, dat zij haar jeugd heeft doorgebracht in Hillegom. In
tegenstelling tot dit 20e-eeuwse kasteel in Loosdrecht is het nog steeds bestaande Hof van
Hillegom echt van middeleeuwse oorsprong. Het dateert uit de 15de eeuw. Op korte afstand lag
de oever van het grote Haarlemmermeer, eerst Leidsemeer. 9

8

Thijssen, J.C., Johannes Vollevens (1649-1728). Een in Geertruidenberg geboren portretschilder. In: De
Dongebode, Driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring `Geertruydenberghe`, jrg. 31, nr. 1 (maart
2005), 3- 44.
9
Hulkenberg, A.M.,‘t Hof van Hillegom. Alphen aan den Rijn, 1978.
Dezelfde, De Hervormde of Sint Maartenskerk te Hillegom. Historiserende beschrijving van de kerk aan de
Houttuin. Alphen aan den Rijn, 1979.
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In 1647 maakte Roeland Roghman er deze tekening van, toen Maria 5 jaar oud was. Haar ouders
hadden toen al de hiervoor genoemde dochter van 18 jaar, Catharina, een zoon van 14 en de 9jarige Cornelis Ascanius. Twee jaar voor Maria in 1642 werd geboren was een dochtertje
overleden dat ook Maria had geheten. Onze Maria was bij haar geboorte door elk der drie gratiën
voorzien van een bijsondre Pillegift. d’Een gaf [haer] haer Bevalligheeden, De Tweede haer
Lieftalligheeden, De Darde Schoonheijt van Gelaet, En al t’geen u so Heerlijck staet. […] Zij
konden eghter niet beletten, dat u de Kouw, van Vorst, en Snêe, (Mits t’Winter was) geen schae
en dêe. [ …] So bleef [helaes] [uw] Kouwe Borst Rontsom uw Hart, met ijs beschorst. En hier
uijt siet gh’uw Schoone handen, Die branden doen, maer selfs niet branden, Noch van de winter
steets geplaeght.
Afgezien daarvan: Voorts is u in uw Kindsche jaeren Altijt meer Goed dan Quaet weervaeren:
[…] [Cornelis Sypsteyn] uw Papaetje, en[Geertruyd Corput] uw Mamaetje, Die hebben u altijt
bemindt, Gelijck haer alderwaerdste Kindt. Die moeder was overigens al overleden op 44-jarige
leeftijd toen Maria nog maar 7 was. Vijf jaar later hertrouwde haar vader, in 1654.
In de puberteit van Maria bleek, dat onder haar schone gaven wel wat ondeugdzaams lag
begraven t’geen ruijckt na Onbarmhartigheijt, En na al wat Ondanckbaerheijt. Maar ach, dat
een mooie jonge vrouw, Die ooveral sigh siet na Waerde / Geaght, gedient, gevierdt, geëert ,/
Gestreelt, bemindt, geadoreert / Ja wiens gelijck niet is te vinden, [dat die] Sigh aen een Man
souw gaen verbinden,/ Sigh geevende in een Slaevernij, / Die al t’Vermaeck jaeght aen een Zij,
[…] Dat souw ick haer niet kunnen râen ,/ Al gingh t’mij selver dubbelt aen.
Willem Godschalck en Cornelis Ascanius?
Ick is Willem Godschalk van Focquenbroch. Hij schreef dat allemaal in zijn al eerder genoemde
Prognosticatie. Het gedicht dateert uit 1663, waarschijnlijk, toen Maria ongeveer 21 jaar oud
was en Fock 23. De laatste had van 1658 tot 1661 in Leiden theologie gestudeerd en was in
1662 gepromoveerd in Utrecht, in de geneeskunde.
In 1663 verscheen zijn eerste letterkundige werk in
druk: De Verwarde Jalousy, Blijspel. In 1665
verscheen zijn eerste verzamelbundel Thalia,
waarin het gehalveerde gedicht Prognosticatie.
Aan juffer N.N.
Hoe hebben die twee elkaar leren kennen, en
wanneer, en waar?
Een probeerseltje van mij: Maria’s broer Cornelis
Ascanius en Focquenbroch waren gelijktijdig
student in Leiden. Toen Focq in 1662
promoveerde, ging Ascanius trouwen. Misschien
kende hij Focq toen als dichter en nodigde hij hem
uit een bruiloftsvers te maken: Aenbiddelijke
Maeght, wiens Goddelijcke loncken, Mijn noit
getroffen hert, eerst hebben doen ontfonken, … Zo
kan hij in Hillegom zijn gekomen en zus Maria
hebben ontmoet. Hij kenschetst haar woonplaats
als het dartel en vreugdigh Hillegom, en moet er
dus vaak zijn geweest, ook omdat hij haar ouders
benoemt als papaetje en mamaetje.
Behalve de vier in handschrift bestaande aan Maria
gerichte teksten zijn er waarschijnlijk in de latere
verzamelbundels meer. Helaas worden daarin noch
Fumus 14 (2016)
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haar naam, noch haar woonplaats genoemd. Wie zijn dan toch al die Amarantes, Belisa’s,
Climenes, Clorenies, Clorimenes, Clorissen, Eranemites, Lucines, Phillissen en Silvia’s, en
vooral die vele N.N.’s? ‘Het zou mij niet verbazen als alle liefdesgedichten in de Thalia zijn
geïnspireerd door Focquenbrochs grote, ongelukkige liefde voor Maria van Sypesteyn’, schreef
Margot Kalse in Fumus 7. 10
In de jaren ’60 trouwden haar zuster Catharina (1655) en haar broers Jan (1660) en Cornelis
Ascanius (1662), en overleden haar vader (1665) en haar tweede moeder (1667). Cornelis
Ascanius woonde in Haarlem en ook zij heeft daar minstens een half jaar gewoond in 1667. In
een bewaarde notitie van haar uit 1668 noemt ze zichzelf juffer Maria van Sypesteyn tot
Sypesteyn. Daaruit zou je kunnen opmaken, dat ze ook hier in het Loosdrechtse huis van haar
broer een tijd heeft doorgebracht. Op 1 maart 1668 is zij in Hillegom getrouwd. Om de bruiloft
te vieren reden ze naar het huis van haar broer in Haarlem. Haar echtgenoot was Theodorus van
Vrijberghe, kolonel van een regiment voetvolk, commandant en majoor van Sluis in Vlaanderen.
Voor deze veertiger was het zijn derde huwelijk. Hij was eerder getrouwd in Tholen en in
Brouwershaven. In oktober, vijf maanden zwanger, ging Maria in Sluis voor het eerst naar het
Avondmaal. Haar man en zwager waren voorstanders van de zogenaamde ‘Nadere Reformatie’
om de lauwheid in de bestaande kerk te bestrijden. De drijvende kracht daarin was de in ons land
actieve Fransman Jean de Labadie. 11 Van de beroemde, talentvolle Anna Maria van Schuurman,
die daarin meeging, is een portret aanwezig in dit kasteel. De toenmalige predikant van Sluis,
Jacobus Koelman, was er een medestander van. Waarschijnlijk was hij het die voor Maria het
brood brak en de wijn schonk bij het Avondmaal. Een maand later, in november 1668, werd zij
verlost van een zoontje dat dood ter wereld kwam.
De Prognosticatie
In datzelfde jaar en in dezelfde maand dat Maria trouwde, solliciteerde Focq bij de W.I.C. naar
de post van fiscaal in het Afrikaanse Elmina. Het was een kwestie van ‘ontvlieden’. In de toen
aan zijn vriend Ulaeus gerichte rijmbrief Salve Amice gaat het om een cruciaal moment in zijn
leven en het gedicht is vervuld van nauwelijks bedwongen emoties. Het manuscript
Prognosticatie aan Maria uit 1663, waaruit ik al heel veel heb geciteerd, gaat in de eerste helft
over haar verleden, en dan over het heden waarin toekomstig trouwen aan de orde komt.

10
11

Kalse, Margot, De pijn van Focq. In: Fumus 7 (2009), 25-30.
Bostoen, Karel, Labadie, Van Vrijberghe en Van Sypesteyn. In: Fumus 6 (2008), 34-38.
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Hij denkt dat het Sticht haar een man zal geven, dat er 8 of 10 kinderen komen waarvan minstens
6 dochters. Binnen twee jaar zal er één dood gaan en binnen een jaar komt ze zelf in groot
gevaar. Ze zal 61 jaar zijn als ze sterft, en in de hemel zal ze dan haar gemaal en vijf kindertjes
weerzien. En is het mooglijck, denckt dan noch / Eens om den Armen Focquenbroch. Dat van dit
manuscript het tweede deel over haar huwelijk soms echt pijnlijk is, is natuurlijk de reden dat in
druk alleen het eerste deel verscheen. De rest alsoo ’t maer leugens was/ Verbrande den Autheur
tot Asch. Dat geloof ik niet.
In 1671 kreeg zij als 29-jarige in Sluis een dochter, Levina van Vrijberghe (1671-1732). Kort
daarna werden haar neven De Witt vermoord en werd haar broer Cornelis Ascanius gedood.
Haar man overleed in 1679, 53 jaar oud. Zelf was ze toen pas 37. Hij overleed in Den Haag en
werd begraven in Hillegom. Haar 8-jarige dochter Levina kreeg Maria’s oudere zus Catharina als
voogdes. Was hij in de grafkelder van de familie Van Vrijberghe in Tholen begraven, dan
hadden wij dat gewaardeerd: bij een recente opgraving ‘bleken de lichamen zodanig
gemummificeerd, dat men zich nog een beeld kon vormen van de gelaatstrekken van de
magistraten, die zich ruim vier eeuwen geleden over het wel en wee van Tholen bekommerden.’
Van de schilder Vollevens is in het Rijksmuseum een portret van een onbekende krijgsoverste.
Het zou best die Van Vrijberghe kunnen zijn.
Als weduwe woonde zij in de jaren ’80 in Tholen, waarschijnlijk bij de schoonfamilie. In 1685
maakte Vollevens háár portret. Toen leek zij van plan Tholen te verlaten, maar dat lijkt niet te
zijn gebeurd. Vier jaar later hertrouwde zij met kolonel Otto van Limburch tot Ottensteyn.
Misschien was de reden dat zij in dat jaar vermindering van haar vermogen had, en schade,
geleden door een diefstal uit haar huis in Tholen. In een attestatie voor Maria en haar dochter
Levina, lidmaten van de kerkelijke gemeente in Tholen, staat vermeld dat zij naar Utrecht
vertrokken, in 1696. In 1701 overleed Maria van Sypesteyn daar, bijna 60 jaar oud. Zij werd
begraven in Hillegom. In zijn Prognosticatie van 1663 had Focq voorspeld dat zij in 1702 zou
overlijden. Dat is dus bijna waar geworden. Met zijn verhaal over haar kinderen zat hij er naast.
Of ze op zijn vraag om dan nog eens aan de arme Focquenbroch te denken heeft gereageerd: ik
weet het niet.
De realiteit
In juli 1668 vertrok Focquenbroch vanaf Texel om Schotland heen en via de Canarische
Eilanden naar de Goudkust in Afrika. Wat later zat hij op zee voor die kust aan boord van een
boot te roken, vol smart: Steets speelt’er noch door al mijn sinnen/Het Beeld van dat bevalligh
Dier,/ Dat door haer Oogs betoverend Vier/ My drongh voor eeuwigh haer te minnen. Maria’s
naam komt er niet in voor, maar dat het over haar gaat lijkt mij zeker. Zekerder nog lijkt mij dat
het geval in het gedicht Verbaesde Klachten Aen ’t Nootlot, ook in de Afrikaense Thalia. Hij
verwijt het noodlot, dat hij daarvan de haat al zes jaren moet verdragen. Dus sinds 1663 of zo.
Vóór 1665 schreef hij in het gedicht Ontmoetingh aen Iuffrouw N. dat Haarlem hem bijna had
zien sterven toen hij getroffen was door de bliksem van haar ogen: zij zat in een fulpe Koets;
Getrocken van acht witte voeten. Was zij op weg naar haar broer Cornelis Ascanius? In het
gedicht Op een afscheyt van Clorenie staat haar mening, dat hij van liefdesverdriet bevrijd zou
zijn als hij haar en het Hof zou ontvluchten. Het Hof van Hillegom?
Een van haar mogelijke schuilnamen in zijn gedichten is de naam Eranemite. Die komt het
meeste voor in de Afrikaense Thalia. De naam bestaat niet. Het husselen van de letters daarin
levert op: Emerentia. Dat betekent dat de drager er van zeer verdienstelijk is. In de laatste tien
jaren is er in ons land één Emerentia geboren.
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In 1670 overleed Focquenbroch in Elmina. Al jaren daarvoor schreef hij:
Eranemite, schoone Son!
Wijl mij de noodt lest dwongh van u te scheyden,
So moet ick door dit afzijn lijden
De swaerste pijn, die men oyt dragen kon
---’s Nachts als men ’t al in ruste vindt,
So woelt mijn geest, ‘k meen somtijts met mijn oogen
Uw glans te sien, maer ‘k ben bedrogen:
Want in uw plaets, omhels ick niet dan wint.
‘k Ben Levend’ Doot: want ‘k mis mijn Ziel,
Mits ghy ô Schone! Die tot pandt behiel.
Maer lijckwel kan ick dese dood niet haten,
Mits ick tot pandt,
Mijn ziel mach laten ,
In soo waerden handt.
***
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In den vreemde telt uiteindelijk alleen vriendschap,
Focquenbroch en de Liefde 1
KAREL BOSTOEN
Sinds ruim een tiental jaren weten we dat Focquenbroch van 1658 tot 661 met een studiebeurs
te Leiden theologie studeerde aan het Collège Wallon. 2 Zijn studie vereiste onder meer dat hij
zich ging toeleggen op een goede beheersing van het Frans. Als aankomend Waals predikant
moest hij immers de taal van de geïmmigreerde hugenoten goed kennen. Dat aspect van zijn
studie blijkt Focquenbroch veel plezier te hebben bezorgd, mogelijk omdat het hem tevens
een dijk van een excuus verschafte om zich met rode oortjes te verdiepen in de Franse
literatuur. Rode oortjes, ja, want hij lijkt weinig belangstelling te hebben gehad voor
hooggestemde dichters als Corneille en Racine met hun ronkende taalgebruik en hun gehamer
op ‘le devoir’ en ‘la violence des passions’. Het geestige taalgebruik van Molière en het
onopgesmukte parlando van Scarron waren meer naar zijn smaak.
Scarron als zijn bewonderde voorbeeld
Via de hofdichter Paul Scarron (1610-1660) heeft Focquenbroch het burleske genre leren
kennen. Dit stond overigens zijn eigen originele ontwikkeling niet in de weg. Vooral Scarrons
oneerbiedige toon moet hem hebben aangesproken. Zijn leermeester was ook ooit als
jongeman aan een theologische opleiding begonnen (zij het een rooms-katholieke, in
tegenstelling tot de protestantse van Focquenbroch), maar hij heeft die evenmin voltooid. De
Fransman verwierf dankzij de theologie vroegtijdig de ondersteuning van de bisschop van
Mans en mocht samen met zijn beschermheer in 1635 Rome bezoeken, waar hij kennis
maakte met het twee jaar eerder verschenen Eneide travestita (De Aeneïs in travesti) een
burleske van Giovanni Battista Lalli. 3 Daarna vond hij bescherming in de hoogste hofkringen.
Dit soort steun lijkt Focquenbroch nooit te beurt te zijn gevallen, maar zou hem waarschijnlijk
hebben aangesproken. Toen Scarron 28 werd, begon hij te lijden aan een ongeneselijke ziekte,
namelijk een ontstoken wervelkolom. Zijn benen en nek raakten verlamd, zodat hij zich alleen
nog met een karretje kon voortbewegen. Dat ging ook gepaard met hevige reumatische pijnen
en met psoriasis. Vandaar de rode en schilferende plekken op zijn gezicht. Opium was toen
het enige medicijn tegen de pijnen die hij leed. Een contemporain geschilderd portret laat een
verwoest, gerimpeld gezicht van hem zien onder een weelderige natuurlijke haardos. De man
op het schilderij heeft te korte armpjes, maar blikt niettemin met een vrolijke oogopslag de
wereld in.

1

Bewerking van de lezing, gehouden op Kasteel-Museum Sypesteyn te Nieuw-Loosdrecht op 16 april 2016.
2 Jonge, Henk Jan de, Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquenbroch). Student theologie te Leiden en
bursaal in het Collège Wallon (ca. 1658-1661). In: Fumus 1 (2003), 1-15.
3 Ligt, B. de, Focquenbroch en Scarron. In: Spiegel der Letteren 8 (1965-1966), 169.
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Paul Scarron, annoniem 17de-eeuws portret, Musée de Tessé, Le Mans.

Scarron zelf heeft over zijn kwalen geschreven, want een burlesk auteur schuwt het
persoonlijke element in zijn werk niet. Focquenbroch zou noteren dat niemand ter wereld
beter geslaagd is in het burleske genre dan Scarron, terwijl hij in zijn leven toch de
ongelukkigste persoon ter wereld is. 4 In dit verband is hier wellicht een korte opmerking over
Scarron en de liefde op zijn plaats. In 1652, na een eerste ontmoeting en daaropvolgende
correspondentie trouwde de monsterlijk misvormde man met de verarmde − maar even
scherpzinnig als mooie − Françoise d’Aubigné. Scarron was een kwart eeuw ouder dan zij en
moet haar veel hebben geleerd. Over hun relatie zei hij eens: ‘Je ne lui ferai point de sottises,
mais je lui en apprendrai beauscoup’ 5 (ik zal haar geen gekkigheden laten ervaren, maar ik
zal er haar veel leren). Negen jaar na zijn overlijden in 1660 werd Madame Scarron
gouvernante van de kinderen van de Franse koning, met name van diens bastaardkinderen.
Daardoor kreeg ze tevens nauw contact met hem. In 1674 schonk hij haar een markizaat en ze
werd voortaan Madame de Maintenon genoemd. Na het overlijden van de koningin in 1683
zou Lodewijk XIV in het geheim met deze Madame de Maintenon trouwen.
Mogelijk besteed ik hier te veel aandacht aan Scarron. Toch wil ik even memoreren dat deze
Franse dichter Spaans kende en thuis was in de toenmalige Spaanse literatuur. Misschien is
die specifieke kennis voor Focquenbroch een prikkel geweest om ook op dat punt van Scarron
te leren en daarna zijn eigen weg te volgen? Bas de Ligt heeft jaren geleden al opgemerkt dat
4 De Ligt 1965-1966, 162-163.
5 Taillefer, Antoine, Tableau historique de l'esprit et du caractère des littérateurs François, depuis la
renaissance des lettres jusqu’en 1785; […]. Tome premier. Versailles: Poinçot, 1785, 245.
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Focquenbroch aan de burleske een dosis cynisme heeft toegevoegd. Scarron overleed in het
tweede jaar dat Focquenbroch te Leiden studeerde en had al een grafschrift op zichzelf gereed
liggen. Daarin is sprake van melancholie, maar het accent ligt op zelfbeklag over zijn fysieke
kwalen. Het luidt in vertaling als volgt: ‘Hij die hier nu ligt te slapen / was eerder een
voorwerp van medelijden dan van jaloezie / want hij stierf duizend doden / eer hij het leven
verloor. / Voorbijganger, maak hier geen lawaai / zorg ervoor hem niet te wekken / want dit is
de eerste nacht / dat de arme Scarron kan slapen.’
Celui qui cy maintenant dort,
Fit plus de pitié que d'envie,
Et souffrit mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit,
Garde bien que tu ne l'éveilles;
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarron sommeille.
In de tweede Thalia-bundel uit 1668-69 heeft Focquenbroch drie grafschriften op zichzelf
gepubliceerd. 6 Ze zijn ook melancholisch van strekking en de nadruk valt bij hem sterk op de
algemene vergankelijkheid. Het heet daar: ‘Wat meent ghy, leeser dat gy in dat Graf sult
vinden / Niet als wat Asch van een uytgeblaese pijp’.
Liefdeslyriek en conformisme
In onze literatuurgeschiedenissen besteedt men geen aandacht aan Focquenbroch als
Franstalig dichter. Dat geldt trouwens ook voor de overigens uitstekende bloemlezing van C.J.
Kuik, maar die was dan ook in de eerste plaats voor het onderwijs in de Nederlandse
letterkunde bestemd. Daardoor zal het velen ontgaan dat Focquenbroch zich in de eerste
Thalia-bundel uit 1665 presenteert als een tweetalig dichter. Die bundel bevatte namelijk
maar liefst 36 Franstalige bijdragen van zijn hand op een totaal van 109 items. Daarin en in
zijn Nederlandse gedichten en liedteksten geeft Focquenbroch geen blijk van verheven
opvattingen over de liefde. 7 De vraag is of niet een deel van zijn vroege erotische gedichten al
tijdens zijn Leidse studententijd is geschreven als een soort vingeroefeningen. Erotiek en de
studie theologie zijn geen ideale combinatie. Maar we hebben voldoende aanwijzingen dat
inderdaad het ware theologische vuur niet in onze dichter brandde. Ook in zijn latere oeuvre
zal men van hem geen enkel gebed, religieus gedicht of psalmvertaling aantreffen zoals in dat
van velen van zijn tijdgenoten, inclusief Scarron. Na drie jaar studie in de gewijde geschriften
is Focquenbroch omgezwaaid naar geneeskunde en ging hij in 1662 te Utrecht op een
proefschrift over syfilis promoveren. Dat was een populair onderwerp voor een dissertatie.
Dat het Collège Wallon aan de Groenhazengracht lag, zal er wellicht voor hebben gezorgd dat
de materie hem bekend voorkwam. Deze gracht ligt namelijk in de wijk Billenburg, waar de
prostitutie vanouds werd gedoogd door de Leidse stadsregering. 8 Uit archiefbescheiden blijkt
dat al in 1450 in dit ‘eroscentrum’ een prostitué woonachtig was, genaamd ‘Fye metten
billen’. Trouwens ook de benaming Groenhazengracht klinkt nu even onschuldig als een
6 Thalia 1668-69, nrs. 41 t/m 43.
7
Dat geldt voor de lyriek die in zijn tijd is gepubliceerd. Niet voor zijn ongepubliceerde teksten in handschrift
die door Marguc zijn gepubliceerd. Zie: Wolfgang Marguc, Willem Godschalck van Focquenbroch: ergänzende
Prolegomena. Leuven, 1982. Dissertatie Münster, 1982. Leuvense studiën en tekstuitgaven; nieuwe reeks, 3.
8 Wijsman, Marieke ,“Prince van Letterrljck”. De Leidse gebuurten in de 17de eeuw. In: Leids Jaarboekje 95
(2003), 91-118, spec. 99-100.
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combinatie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Maar in feite dankte die gracht haar
naam aan het adjectief ‘groen’ wat ‘geil’ 9 betekent, aangevuld met de vrouwelijke voornaam
‘Hase’ of ‘Haesje’. 10
Zowel de liefdeslyriek van Scarron als die van Focquenbroch heeft oude literaire wortels.
Sinds de tijd van de Provençaalse troubadours uit de twaalfde eeuw ontsnapt geen dichter
meer aan bepaalde constanten. Een van die constanten is dat de liefde een aanhoudende
kwelling is. Vandaar het voortdurend klagen over de wreedheid van de geliefde. Alles
uiteraard bezongen vanuit een mannelijk perspectief. In de dertiende eeuw komt in Italië de
zogenaamde ‘dolce stil nuovo’ (zoete nieuwe stijl) op waarvan Dante een vertegenwoordiger
is. Een constante daarin is de adoratie van de geliefde die als een Madonna, of als een engel
en dergelijke, wordt vereerd in de tempel waar de dichter aan haar voeten ligt. Dit tegelijk
klagen en adoreren is in de volgende eeuw opgepikt door Petrarca die bepaalde thema’s
toevoegt, zoals een inventaris van fysieke kwaliteiten die een soort schoonheidsideaal
belichamen, of de jaloezie van de minnaar op alles wat zijn geliefde aanraakt of waar ze mee
omgaat. Ook de verscheurdheid is een bekend thema, want gestoeld op een denkbeeldig
masochisme van de minnaar en het al even denkbeeldige sadisme van de geliefde. Die
traditionele literaire opvatting van de liefde kan men zelfs nu nog aantreffen in teksten uit het
poprepertoire.
Bij een burleske benadering van de liefde worden de zaken vaak omgedraaid. Omdat daarin
veelal de draak wordt gestoken met petrarkistische eigenaardigheden, spreekt men van
antipetrarkisme. Zo heeft de geliefde voor de petrarkisten steevast gouden haar. Dat wordt in
de burleske zilveren haar. Ook komt in de burleske uit het lieve keeltje geen nachtegalenzang,
maar het geknars van een verroeste kelderdeur.* De geliefde heeft geen kleine ronde borsten,
maar verdroogde hangende prammen enz. Het antipetrarkisme is bij Focquenbroch nooit
veraf. Hooggestemde gedachten over de liefde roept een dergelijke poëzie niet op. Het blijkt
al gauw dat de adoratie van de geliefde − als was ze de H. Maagd zelve − geen pas geeft, want
ze is niet eens maagd. Geen wonder dat sommige gedichten vrij scabreus zijn.
Zo, wanneer de dichter in het lied Adieu à Lucine 11 zijn wrede geliefde ’s ochtends zonder
make-up ziet, verwordt zijn lied meteen tot een afscheidslied. Zelfs de duivel zou wel gek zijn
als die haar nog zou zoenen, heet het daarin. Het laatste woord van het lied is ‘baise’, maar dat
correspondeert niet met het eerder gebruikte rijmwoord ‘tout’. Dus in plaats van ‘baise’
moeten we ‘coud’ lezen, wat van het werkwoord ‘coudre’ (naaien) komt. Dit soort mannelijke
grollen, studentikoos of soldatesk, zullen in de achttiende eeuw door Weyerman worden
aangeduid met de term ‘kortegaards aardigheden’. Bedoeld met die term worden de macho
dubbelzinnigheden waarmee dienders of militairen de lange nachtelijke uren in hun
wachtlokaal doden. 12
De scabreuze dichter
Nu iets over de melodie van Adieu à Lucine. Focquenbrochs wijsaanduiding luidt ‘Phillis
soyez cruelle’, net zoals voor het lied Singh-Sangh verderop in de bundel. 13 De onvolprezen
9 Naar het woord van Robbeknol in de Spaanschen Brabander, vers 93-94: ‘(Maar foey! wanneer een Vrouw is
groen, / So sou zijt met de beul, met een hondt; ja met de duyvel doen.)’
10 Baarsel, G.J.M. van, Kwaadgras, E.P. Moerman, I.W.L. met bijdragen van D.E.H. de Boer, Tien eeuwen
Leiden, Leienaars en hun straatleven. In: Hutspot, haring en wittebrood. Tien eeuwen Leiden en de Leienaars.
Red. D.E.H. de Boer, R.E.O. Ekkart, J.F. Heijbroek e.a. Zwolle 1981-82, 205.
11 Thalia 1665, nr. 86.
12 ‘kortegaard’ is een vernederlandsing van ‘corps-de-garde’ alias wachtpost of wachtlokaal. De chansonnier
Georges Brassens betreurt het in de beginregels van zijn schone, pardon schuine, lied Mélanie dat dergelijke
liederen nu niet meer in trek zijn: ‘Les chansons de salle de garde / Ont toujours été de mon goût, / Et je suis bien
malheureux, car de / Nos jours on n'en crée plus beaucoup’.
13 Thalia 1665, nr. 105.
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tekstediteur C.J. Kuik wantrouwde deze wijsaanduiding. Die zou wel eens door Focquenbroch
verzonnen kunnen zijn, meende hij. 14 Kuik had gelijk, want beide liederen kan men zingen
‘Op de wijse van Chartres’, beter bekend als de melodie van het Wilhelmus. Volgens de
Nederlandse liederenbank komt ‘Phillis soyez cruelle’ uitsluitend bij Focquenbroch voor als
wijsaanduiding. 15
Het sterkste voorbeeld van een dubbelzinnig of scabreus gedicht heeft Focquenbroch getiteld:
‘Aen de twee handighste Stijfstertjes des weerelts’. 16 Op zich klinkt de titel tamelijk
onschuldig dankzij de suggestie dat met ‘stijfstertjes’ wasvrouwen zijn bedoeld. In die
betekenis definieert ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal (het WNT) het woord
stijfster, namelijk als ‘een vrouwelijk persoon die er haar werk van maakt linnen en dergelijke
goederen met behulp van stijfsel onbuigzaam of minder plooibaar te maken’. Het duurt dus
even eer de lezer in de gaten krijgt dat hier opnieuw een kortegaards aardigheidje de kop
opsteekt. Met behulp van Bredero’s Moortje (vers 1519) kan hij snel achterhalen dat een
stijfster het equivalent is van een lichtekooi. 17 Focquenbroch waagt zich echter nog een stapje
verder op het scabreuze pad. Met zijn stijfstertjes bedoelt hij niets meer of minder dan
testikels of teelballen, die zo worden genoemd omdat ze ‘stijfsel’ produceren. Maar het zou
onterecht zijn om Focquenbrochs benadering van de liefde alleen maar in het scabreuze te
zoeken. Helaas vermeldt de jongste officiële, door de Nederlandse Taalunie gefinancierde
literatuurgeschiedenis dat Focquenbroch ‘echter lange tijd wegens gebrek aan fatsoen en
opbouwendheid [werd] geminacht’ tot W.F. Hermans hem in 1946 herontdekte. 18 Men zou
het ook anders kunnen formuleren, bijvoorbeeld dat op Focquenbroch door sommige lezers
werd neergekeken omdat hij niet geneigd was tot conformisme.*
De huisgod van een Amsterdams dolhuis
Het laatste toneelstuk dat Focquenbroch vóór zijn vertrek in 1668 naar het slavendepot van de
West-Indische Compagnie te Elmina aan de kust van Ghana op papier zette, was de Min in ’t
Lazarus-huys. Dat is zijn bewerking van een Spaans blijspel van Lope de Vega waarin
liefdesverwikkelingen binnen een gekkenhuis te Valencia worden omgezet in liefdesperikelen
in een Amsterdams dolhuis. Focquenbroch volgt hierbij min of meer Lope de Vega op de
voet, maar hij heeft ook menige Spaanse eigenaardigheid moeten aanpassen aan typisch
Nederlandse toestanden, ook al omdat het Spaanse origineel zich verloor in zijpaden, wat de
vaart in het stuk niet ten goede kwam. Desondanks heeft Focquenbroch een tamelijk uitvoerig
onderdeel toegevoegd aan het Spaanse stuk, dat ons vanwege het thema liefde moet
interesseren. Deze toevoeging is een losse, berijmde proloog. Zo’n losse proloog, zeker als die
door een god wordt uitgesproken, werd toen al beschouwd als ouderwets en afgekeurd door
leden van het Amsterdamse Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. 19 Focquenbroch
ontleende zijn losse proloog mogelijk aan de Aulularia van Plautus waarin de Lars familiaris

14 Willem Godschalck van Focquenbroch, Bloemlezing uit de gedichten en brieven. Met inleiding en
aantekeningen van C.J. Kuik. Zutphen: Thieme, [1977], 69. Klassiek letterkundig panthéon; 207. Kuik vergat te
vermelden dat deze wijsaanduiding ook geldt voor het eerdergenoemde Adieu à Lucine.
15 Daarin wordt voor de melodie vermeld: ‘Wilhelmus?’. Focquenbroch had ongetwijfeld niet de toonzetting
van Adrianus Valerius in zijn hoofd, maar de oorspronkelijk vlotte variant van ‘Chartres’.
16 Thalia 1668-69, nr. 35; Focquenbroch [1977], 88-90.
17 ‘Daar is niet een kamer-katje, niet een stijfstertje dat hy niet en weet’.
18
Porteman, Karel en Smits-Veldt, Mieke B., Een nieuw vaderland voor de muzen: geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam, 2008, 626. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur [dl. 3].
19
Harmsen, Ton, Onderwys in de tooneel-poëzy: de opvattingen over toneel van het Kunstgenootschap Nil
Volentibus Arduum. Rotterdam 1989, 440-441, 447. Dissertatie Universiteit Leiden.
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of huisgod, de proloog zegt. 20 In de Min in ’t Lazarus-huys wordt de proloog gezegd door
Cupido of Eros, alias de liefde zelf of de god van de liefde in hoogsteigen persoon. De
liefdesgod blijkt opgenomen als patiënt in een Amsterdams dolhuis en houdt een toespraak tot
zijn slaven, namelijk tot het theaterpubliek. Deze huisgod zit op een kakstoel met belletjes, is
gekleed in een tabbaard, heeft een zotskap op zijn kop en een blikken slabbetje voor. Waarom
ik in dit gesticht zit, zegt Cupido, moet het publiek maar aan de dichter zelf vragen. Die
beweert immers dat hij een specialist in de liefde is omdat hij langdurig verliefd is geweest.
Maar dat hij mij dit plekje hier heeft bezorgd, lijkt hij alleen voor zijn eigen plezier te hebben
gedaan. Cupido geeft ruiterlijk toe minder intelligent te zijn dan men van een god mag
verwachten, maar hij is nu eenmaal een jonge knaap aan wie de hartsaangelegenheden van de
hele jeugd zijn toevertrouwd. Zo krijgt hij dan ook de schuld van de honderdduizend dwaze
streken die jongeren uit verliefdheid uithalen. Als iemand een blauwtje loopt en zich uit
liefdesverdriet de haren uit het hoofd trekt, krijgt Cupido daarvan de schuld. Door toedoen
van hem raakt er soms eentje verliefd op een vriendin die alleen in zijn dromen bestaat. Of
Cupido laat hem eindeloos liefdesbrieven schrijven, waar de bestemmeling vervolgens haar
achterwerk mee afveegt. Andere idioten laat hij ’s nachts op straat dwalen om de stoep of
deurklopper te zoenen van het huis van hun geliefde of serenades ten gehore brengen terwijl
de aanbeden vrouw op één oor blijft liggen ronken. De plakkerige haren van een meid,
uitgevallen door de syfilis, vereert dit soort venusjankers als een relikwie.* Om indruk te
maken op een zotte muts vermalen ze een wijnglas tussen hun kiezen of ze stoppen een
geladen pistool in hun mond. Weer anderen drinken om dezelfde reden haar pispot leeg of
gooien al hun kleren op het vuur. Al die fratsen zijn dagelijkse kost en de stof van een
toneeldichter. Jullie hoeven slechts in je eigen familie even rond te vragen en jullie kunnen
nog meer voorbeelden geven dan de dichter, meent Cupido. Straks kunnen jullie zien of de
dichter gelijk had met mij uit te maken voor een krankzinnige. Hij wil immers aantonen dat de
liefde terecht in het gekkenhuis bij een hoop andere zotten wordt gezet. Liefde en gekte zijn
immers zo nauw met elkaar verbonden dat een vrijer wel gek moet zijn of tenminste moet
doen alsof hij dat is. Kortom, in schijn of in ’t echt: de liefde en het liefdesleven zijn niets
meer of minder dan pure waanzin. Tot zover de tirade van Cupido in deze proloog.
Het is goed hierbij te bedenken dat de woorden van de liefdesgod helemaal Focquenbrochs
eigen vinding zijn. Zou hij ook uit eigen ervaring spreken en met Cupido’s woorden tevens
afstand nemen van zijn eigen krankzinnige verliefdheid? Het is mogelijk dat bepaalde
toeschouwers die op de hoogte waren van Focquenbrochs liefdesperikelen, dit als zodanig
zullen hebben geïnterpreteerd. Maar in de huidige literatuurwetenschap staat men terecht heel
huiverig tegenover het betrekken van fictionele elementen op het persoonlijk leven van een
auteur. Het wordt min of meer als een doodzonde beschouwd, want maar al te vaak blijkt dat
de persoonlijke ervaringen die aan een auteur worden toegedicht, in feite ontleend zijn aan
een voorheen onbekende literaire bron. Wat wel opvalt in Focquenbrochs liefdespoëzie is dat
hij zich nooit verplaatst in de gevoelens van de beminde, maar uitsluitend vanuit een
mannelijk perspectief naar een vrouwelijke geliefde kijkt.* Dat is evenwel zo traditioneel dat
het bijna een cliché is, naar het woord van de dichter Herman de Coninck: ‘Al wat je doet is
cliché. Dat ontdek je niet bij je eerste liefde, maar bij je tweede echtscheiding’. 21

20

Harmsen 1989, 437, voor voorbeelden van een god in de losse proloog, zie p. 457. Of hij had de losse proloog
uit de Warenar (1617) van Pieter Corneliszoon Hooft in gedachten, die wordt uitgesproken door de allegorische
figuren ‘Miltheyt’ en ‘Giericheydt’.
21
Coninck, Herman de, De flaptekstlezer. Amsterdam, 1992, 73.
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Liefde en vriendschap
De postuum door Focquenbrochs vriend, de theoloog Joannes Ulaeus, uitgegeven Afrikaense
Thalia uit 1678 bevat ook de tekst van drie brieven die Focquenbroch vanuit Afrika aan
Ulaeus stuurde. Twee ervan zijn in proza en kunnen min of meer worden gedateerd. De derde
is een rijmbrief en zou wel eens het laatste dichtwerk van Focquenbroch kunnen zijn geweest
dat is overgeleverd. De eerste brief moet van eind 1668 dateren. Na aankomst op 18
september te Elmina heeft Focquenbroch, naar eigen zeggen, meteen op 22 september een
brief aan Ulaeus geschreven. Die brief is niet overgeleverd, maar kruiste een brief van Ulaeus
met diens verzoek om over zijn bootreis te schrijven en over zijn eerste belevenissen in
Afrika. Uit Focquenbrochs brief leren we dat die heenreis niet meeviel wegens een 24 uur
durende storm bij de Orkney Islands ten noorden van Schotland. Daarin vertelt hij ook dat de
totale reis een kleine 10 weken in beslag nam. Dus een brief naar Nederland deed er naar
schatting zo’n twee à drie maanden over. Focquenbroch toont zich in zijn brief erg opgetogen
over het land en de mensen bij wie hij is aangekomen, maar ondanks de bijna vorstelijke
status die hij daar geniet, memoreert hij toch tot tweemaal toe het gemis van zijn ‘goeje
Vrinden’. Over de liefde in die brief slechts dit. De vrouwen die daar erg in trek zijn, blank,
zwart en kleurling, vindt hij zo vreselijk lelijk dat hij hen versmaadt. Hij is daarom in staat,
schrijft hij, als ‘suyver Maeght weer uyt dit Land te gaen (id est, soo ick daer sleghs Maeght
gekomen ben) of de sinnen moesten dapper veranderen’. Daaruit valt niet alleen op te maken
dat hij op het punt vrouwen veel beter gewend was en dat hij al in patria enige seksuele
ervaring moet hebben opgedaan.

Gravure van ‘Casteel del Mina’ uit Olfert Dapper: Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten.
Amsterdam, Jacob van Meurs, 1668.

De toon van de tweede brief van 10 februari 1669 is niet opgetogen, maar behoorlijk somber.
Focquenbroch verkeert duidelijk in een depressie. Soms zet hij in drie weken geen voet buiten
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het fort, schrijft hij, en blijft hij in zijn ‘Cel’ pijproken. Aan die depressie is wellicht ook
debet het schielijke overlijden van zijn zeventien jaar oudere neef Philippus van Heeden.
Samen met hem had die neef de reis naar Ghana ondernomen en was spoedig te Elmina
overleden, in elk geval nadat Focquenbroch zijn eerdere opgetogen brief had verstuurd.
Vermoedelijk was het ook die neef geweest die hem ertoe had overgehaald om gezamenlijk
hun fortuin in Ghana te maken. Cynisch schrijft Focquenbroch: ‘is ’t Land sleght, het Gout is
goet’.* Seksuele omgang met inlandse vrouwen heet er ‘Beestachtigheyd’. Zijn liefde gaat uit
naar een twaalfjarige ‘kleyne Swarte Jongen […] van seer grooten Huyse’, die hij verder
kenschetst als een trotse, ambitieuze Hannibal die het gevecht met oudere jongens niet
schuwt, maar die zich tegenover hem ‘soo vriendelijck, beleeft, en trouw gedraagt’ dat hij
meester Focks hart heeft veroverd. Hij zou bereid zijn onmiddellijk een pond goud voor die
jongen te betalen, mocht hij een slaaf zijn. De liefdesrelatie die Focquenbroch hier beschrijft,
doet klassiek Grieks aan. Het gaat om een soort opvoeding door vriendschap, waarbij de
oudere oog heeft voor de goede inborst van een jongere, in dit geval diens moed en trouw zeer
op prijs stelt. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier waarschijnlijk Platonische liefde en niet
de knapenliefde volgens de Griekse beginselen.
In de derde overgeleverde brief, de rijmbrief, heeft Focquenbroch het niet meer over de
Ghanese Hannibal, maar hij bekent dat hem steeds het beeld voor ogen komt van de mooie
vrouw met haar vurige blik die hem voor altijd verliefd op haar maakte. Geen dag gaat voorbij
of hij denkt wel tien keer aan haar: ‘Dat Net-gevormde Potentaetje, / Wiens weer-ga noyt de
Wereld sagh’. Ulaeus, als ontvanger van de brief, moet geweten hebben wie Focquenbroch
bedoelde. Wij vermoeden dat het Maria van Sypesteyn was. Men late ons in die droom
vandaag.
Wat op het emotionele vlak valt op te maken uit die brieven, is dat Focquenbrochs hart in
Holland was gebleven bij zijn vrienden, vooral bij Ulaeus, zijn beste vriend, die voor hem als
een broer was. Uiteindelijk was voor Focquenbroch vriendschap toch meer in tel dan liefde.
***
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Nooyt vond ick ligt so Beminden Vriend,
Een bijdrage aan het album amicorum van Clement van Sorgen
PETER KROONE
In 1982 stelde Kroone in zijn doctoraalscriptie de vraag wie Clement1 van Sorgen was en welke
relatie hij met Focquenbroch zou kunnen hebben gehad. De zoektocht naar vrienden en familie
van onze dichter leverde geen directe relatie op tussen beide Amsterdammers. Wel werd
duidelijk dat Van Sorgen een interessante persoon moet zijn geweest. Hij bewoog zich in
verschillende kringen, had diverse functies en maakte op 62-jarige leeftijd nog de carrièreswitch
van ‘makelaar’ in Amsterdam naar ‘professor’ aan de Illustere School van Den Bosch.
We zijn intussen 34 jaar verder. Tijd om na te gaan of er meer over Van Sorgen valt te
achterhalen, nu dankzij de digitalisering andere bronnen toegankelijk zijn geworden.
Album amicorum: vroege LinkedIn
Een van de weinige overgeleverde handgeschreven gedichten van Focquenbroch is dat voor
Clement van Sorgen uit 1667. In zijn doctoraalscriptie uit 1982 gaf Kroone de correcte codering
waaronder het te vinden is in de handschriftenkamer van de Bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam. 2 Tel er de gedichten bij van zijn hand voor het album van Jacob Heyblocq en de
teksten die hij opdroeg aan Maria van Sypesteyn en je hebt het weinige dat in handschrift van
Focquenbroch is overgeleverd bij elkaar.
De Koninklijke Bibliotheek heeft circa 770 (restanten van) alba amicorum, ofwel poëziealbums,
vanaf 1556 geïnventariseerd. Een album amicorum was in de 17de eeuw geen liefhebberij van
meisjes, maar een serieuze LinkedIn voor studenten en mannen uit de wereld van kunst en
cultuur. 3
Het was populair onder studenten om handgeschreven bijdragen van vrienden, kennissen of
beroemde tijdgenoten te vragen. Naast namen en verzen bevatten de boekjes unieke illustraties.
Een bijzonder voorbeeld van zo’n bewaard gebleven boekje is het album amicorum van Jacob
Heyblocq, waarin bijdragen staan van bijna alle belangrijke figuren uit de Gouden Eeuw, van
Rembrandt tot Vondel. De bewaard gebleven werken geven ons een mooie indruk van het
sociale leven van de eigenaar van het album.
Ook Van Sorgen moet een album amicorum hebben aangelegd want in de KB wordt melding
gemaakt van het gedicht van Jeremias de Decker voor Van Sorgen als onderdeel daarvan. 4 Tot
nu toe maakt het KB melding van één gedicht in dit album. Het gedicht van Focquenbroch wordt
niet genoemd, mogelijk omdat het handschrift niet in de KB maar in de afdeling Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam wordt bewaard. 5 Uit de aanhef van latere,
gedrukte, versies mogen we aannemen dat zijn bijdrage bedoeld was voor het album van Van
Sorgen.

1

De namen ‘Clement’ en ‘Clemens’ worden door elkaar gebruikt in verschillende documenten; wij volgen
Focquenbroch.
2
Kroone, Peter, Willem Godschalck van Focquenbroch, z’n familie, z’n vrienden, z’n werk; drie manieren van
benaderen. Doctoraalscriptie. Amsterdam, 1982.
3
www.kb.nl/themas/vriendenboeken/verwoede-verzamelaars/jacob-heyblocqs-vriendenboek
4
www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/databanken-mede-gemaakt-door-de-kb/alba-amicorum-in-nederland, Van Sorgen
5
Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. EZ 49
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Aangezien de twee enige tot nu toe overgeleverde bijdragen in dit album geschreven zijn in
dezelfde periode, vermoeden we dat Van Sorgen pas op latere leeftijd begonnen is bijdragen te
verzamelen. Hier komen wij later nog op terug.
Van Focquenbroch voor Van Sorgen

:
Het gedicht van Focquenbroch bestaat uit twee kwatrijnen en is gedateerd 28 juni 1667. Het is
geschreven op een los blaadje van 14,5 x 9,5 cm en als albumblad bedoeld. De tekst luidt:
t' Is bijster Sorglijck, in dees Sorggelijcken tijt,
Hoe nauwe Sorgh men draegt, een trouwe Vrind te vinden,
Nochtans dees brave Reij van al van Sorgens Vrinden,
Beneemt mij deese Sorgh in mijn Sorgvuldigheijt.
Want, schoon mijn ijver sogt, van d'Avond tot den Morgen,
Nooyt vond ick, spijt mijn Sorg, ligt so Beminden Vriend,
Als dees, die wijl hij elck sijn Vriendschap heeft verdiend.
Mij eeuwigh meê, met Vreugt, doet Vrind sijn, van Van Sorgen.
Daaronder staat:
Doctissimo Generossimoque
Viro Do, Clem. Van Sorgen
Math. Proff. Silv. Duc.
Amico suo integerr. Posuit
28 junii 1667 W.V.Focquenb:
M.D.
Fumus Gloria Mundi. 6
6

Ofwel: Aan de zeer geleerde en zeer edele heer Clement van Sorgen, Professor in de mathematica te Den Bosch,
geef ik (dit gedicht). Voor zijn zeer rechtschapen vriend heeft W.V Focquenbroch, arts, op 28 juni 1667 (dit gedicht)
geplaatst (gemaakt?). Gevolgd door zijn motto dat wereldse roem niets dan rook is.
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In de verschillende uitgaven van het verzameld werk van Focquenbroch is dit gedicht
opgenomen. Behalve kleine (spelling)variaties komt het gedicht overeen met de handgeschreven
tekst, wat doet vermoeden dat Focquenbroch een kopie van het gedicht zelf bewaarde.
Context van het gedicht
In de eerste regel van het gedicht spreekt Focquenbroch over 'dees Sorggelijcken tijt'. Gaat het
hier slechts om een zinspeling op de naam van Van Sorgen of was er daadwerkelijk sprake van
een zorgelijke tijd? De precieze datering van het gedicht kan ons daarbij helpen.
De Republiek was verwikkeld in de Tweede Engelse oorlog en de zaken stonden er niet bepaald
goed voor. Johan de Witt, de raadspensionaris, zat al jaren in een moeilijke positie. Twee
grootmachten, Engeland en Frankrijk, trokken om beurten, soms zelfs tegelijk, boze dan wel
vriendelijke gezichten naar de Republiek, terwijl het voor de Republiek beter was beide partijen
tot vriend te houden. Helaas. In 1665 startte de Tweede Engelse oorlog met de bedoeling de
handelsmacht van de Staten te doorbreken. Onderwijl steunden die allerlei intriges die De Witt
ten val moesten brengen, waardoor Willem III, onder voogdij van zijn oom, de Engelse koning
Karel II, de macht zou krijgen en er een einde zou komen aan het stadhouderloze tijdperk.
Gedurende de Tweede Engelse oorlog was Frankrijk zowel bondgenoot als gevaar. Het land
hielp de Republiek bij de verdediging van haar oostelijke grenzen, maar mikte tegelijk op het in
bezit nemen van de Zuidelijke Nederlanden, die nog altijd bij het Spaanse rijk behoorden. De
Republiek had Frankrijk liever niet als directe buurman, waardoor zij zich ook tot Spanje moest
richten om de wilde plannen van Frankrijk te voorkomen. Sinds het uitbreken van de oorlog in
1665 hadden de Staten grote verliezen in het strijdperk geleden. Nadat zij in augustus 1666 de
tweede zeeslag hadden verloren, moesten zij toezien hoe de Engelse vloot een Nederlandse
koopvaardijvloot in het Vlie vernielde en Terschelling plunderde.
In september van datzelfde jaar zeilde de Staatse vloot opnieuw uit, door de ziekte van De
Ruyter dit keer onder het bewind van Johan de Witt zelf. Maar door de herfststormen en de
naderende winter werd er geen slag meer geleverd met de Engelsen.
In mei 1667 legden de Engelse onderhandelaars harde eisen neer, alvorens zij vrede wilden
sluiten met het Staatse bewind. De situatie werd voor de Staatse bewindhebbers nog hachelijker
toen men ontdekte dat er geheime onderhandelingen gaande waren tussen Karel II van Engeland
en Lodewijk XIV van Frankrijk. Als zij tot een akkoord zouden komen dan was de Republiek
haar enige bondgenoot, Frankrijk, kwijt. De tocht naar Chatham deed het tij keren. De Ruyter
voer samen met Cornelis de Witt de Theemsmond op en vernielde de daar in reparatie liggende
Engelse vloot en alles wat men aan de kant kon vernietigen. Deze zware slag leidde in juli 1667
tot de vrede. 7
De tocht naar Chatham was van 17 tot 25 juni. Merkwaardig genoeg is niet precies te
achterhalen wanneer het nieuws van de overwinning van Chatham de Republiek bereikte. In de
Vroedschap van Amsterdam werd op de 30e juni een missive van Cornelis de Witt besproken
waarin hij verslag doet van het succes. Deze missive is gedateerd op 28 juni. 8
In deze situatie moet Focquenbroch een uitgelezen kans hebben gezien om, zoals vaker in zijn
werk, met weinig woorden veel te zeggen. Het gedicht is te lezen als een (vier)dubbel woordspel:
de daadwerkelijk zorgelijke tijd in de Republiek, als ’lautmalerei’ op de naam van Van Sorgen,
mogelijk ook een zinspeling op de onvrede met zijn eigen maatschappelijke situatie alsook een
7

Geraadpleegde literatuur: Aitzema, L. van, Saecken van staet en oorlogh; Blok, P.J., Michiel Adriaanszoon de
Ruyter; Temple, William, Observations upon the United Provinces of the Netherlands; Wagenaar, J., Nederlandsche
Historie, dl. XII en XIII; Geyl, P., Geschiedenis van de Nederlandsche stam, d1.3.
8
Gemeente Amsterdam (G.A.) Stadsarchief; Resolutiën van de Amsterdamse Vroedschap. 25 fol. 215 verso.

Fumus 14 (2016)

23

uiting van bezorgdheid over het morele verval van Amsterdam, analoog aan het gedicht 'Op
Amsterdam’. 9 Van Sorgen is dan iemand die niet is meegegaan in dit verval; voor Focquenbroch
reden om Van Sorgen te prijzen.
Wie was Clement Van Sorgen?
Clement van Sorgen werd op 16 mei 1600 te Amsterdam geboren. Zijn vader was de koopman
Leonard (Lenaert) van Sorgen, wonende aan de Korenmarkt te Delft. 10 Van Sorgen huwde op 30
augustus 1622 Cornelia van Heemskerck in Amsterdam. 11 Zij was de dochter van Paulus van
Beest van Heemskerck en Anna Clant.
Op dit huwelijk is een gelegenheidsgedicht geschreven door Jacob Luyt, advocaat te
Middelburg. Het is opgenomen in de eerste uitgave van ‘Zeeuwse Nachtegael' in 1623. 12
Clement en Cornelia kregen drie kinderen: Anna, Leenert en Paulus. De laatste overleed op driejarige leeftijd in 1636. 13 Drie jaar later overleed Cornelia. 14 Zij werd op 2l mei 1639 begraven,
waarvan Van Sorgen op 31 juli 1640 aangifte deed bij de Weeskamer. 15 Bij deze gelegenheid
verklaarde hij dat Anna 16 en Leenert 10 jaren oud waren en dat elk van hen uit de erfenis van
hun moeder 2000 gulden kreeg, die belegd werden. In 1640 trouwde Clement van Sorgen met de
Delftse Machteld Dirksz van der Dussen, weduwe van Maerten Michyelsz Bogaert. 16 Volgens
Montias was zij een afstammeling van een van de belangrijkste families in Delft. 17
Op 25 oktober 1659 trouwde Van Sorgen opnieuw, nu met de weduwe Joanna Bisschop. 18
Van Sorgen overleed op 25 juli 1671 in Amsterdam, waar hij enkele dagen later in de Nieuwe
Kerk werd begraven. 19
Uit enkele notariële akten blijkt dat Clement van Sorgen koopman was en aannemelijk is dat hij,
net als zijn vader, handelde in stoffen en zijde. Hoogstwaarschijnlijk behoorde hij tot die grote
groep van kleine en middelgrote handelaars, die met betrekkelijk weinig geld internationale
handel dreven met de daaraan verbonden onvermijdelijke risico’s. Dat het hem voor de wind
moet zijn gegaan kunnen we opmaken uit het feit dat Van Sorgen, volgens een notariële akte uit
1645 ‘op den Oude Schans uijthangende de Blaeuwen Haen’ woonde, 20 al is niet aan te tonen dat
hij het huis ooit gekocht of verkocht heeft. Ook het feit dat zijn twee kinderen in 1640 ieder 2000
gulden erfden, onderstreept de veronderstelling dat zijn zaken goed verliepen. De Oude Schans
was deels onderdeel van Wijk XIII, niet ver van de Jodenbreestraat waar de familie
Focquenbroch, maar bijvoorbeeld ook Rembrandt woonde.

9

Focquenbroch, W.G. v.: Thalia, of geurige sang-godin, Amsterdam, 1665, deel II, 282-284.
Muusse, W, 'n Familieboek Van Sorgen, Jaarboek C.B.G. 1957, 153.
11
G.A. Stadsarchief; D.T.B. 427-221, ondertrouw op 11 augustus 1622.
12
http://dbnl.org/tekst/_zee001zeeu01_01/_zee001zeeu01_01_0043.php
13
G.A. Stadsarchief; D.T.B. 1054-104.
14
G.A. Stadsarchief; D.T.B. 154-124.
15
G.A. Stadsarchief; Inbrengregister Weeskamer , 29 fol. 257v -343v.
16
collectie-delft.nl/nadere-toegangen/q/text/Van%20Sorgen, nr. 10.
17
Montias, J.M., Vermeer and his Milieu, Princeton University Press, 1991.173.
18
G.A. Stadsarchief; D.T.B. 480-252.
19
G.A. Stadsarchief; D.T.B. 1047-192.
20
G.A. Stadsarchief; Desolate Boedelkamer, 873-105.
10
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Het Compagnie van kapitein Roelof Bicker
Uit die tijd dateert ook het schilderij van Bartholomeus van der Helst ‘Het Compagnie van
kapitein Roelof Bicker en luitenant Jan Michielsz Blaeuw 1639’ dat naast de Nachtwacht als een
van de belangrijkste schuttersstukken wordt beschouwd, te zien in de Nachtwachtzaal van het
Rijksmuseum, rechts van De Nachtwacht. 21

Het schilderij portretteert de groep bij de brouwerij 'De Haan' op de hoek van de Lastage (hoek
Geldersekade en Boomsloot) te Amsterdam, Wijk VIII. 22
Aan de onderkant van het schilderij bevindt zich een koperen plaatje met daarop de namen van
de geportretteerden. Voor een deel zijn de namen aan mannen te koppelen, voornamelijk dankzij
attributen die bij functies behoorden. Maar de meeste personen zijn niet te identificeren. Volgens
het plaatje maakt ook Clement van Sorgen deel uit van het gezelschap, maar wie van de figuren
op het schilderij is hij? Ook Johannes Rombouts, directe familie van de Focquenbrochs, staat
afgebeeld, maar ook hij is niet nader te identificeren. Dat Van Sorgen op dit schuttersstuk staat,
doet vermoeden dat hij tot de gegoede burgers van deze wijk behoorde.
In haar proefschrift over Bartholomeus van der Helst gaat Judith van Gent in het biografische
deel in op het huwelijk van Van der Helst met Anna du Pire. Zij legt verder geen relatie naar
Focquenbroch, maar Anna is een volle nicht van de moeder van Focquenbroch, Catharijne
Sweers. Haar vader en moeder, Willem Sweers en Jannetje du Pire, waren enige tijd voogd van
Anna toen Jan du Pire, de jongere broer van Jannetje overleed. Zij waren ook de getuigen bij het
huwelijk van Anna met Bartholomeus van der Helst. 23
Door het huwelijk met Anna werd Bartholomeus van der Helst opgenomen in het netwerk van
toonaangevende Zuid-Nederlandse immigranten, in het bijzonder de Waalse gemeenschap waar
ook de families Sweers, Rombouts en Focquenbroch toe behoorden. Dat juist hij de opdracht
kreeg deze schutters te portretteren is mogelijk te verklaren uit het feit dat Van der Helst in deze
wijk woonde en werkte en dus vele geportretteerden mogelijk kende.

21
22

www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/kunstenaars/bartholomeus-van-der-helst/objecten#/SK-C-375,4

Wanneer de aanduiding ‘Wijk VIII’ bij dit schilderij is ingevoegd is onduidelijk. Uit de stadskaart van Cornelis
Danckerts blijkt dat de genoemde straten tot wijk XII en XIII behoren http://archief.amsterdam/archief/10001/40
23
Gent, Judith van, Bartholomeus van der Helst (circa 1613-1670): een studie naar zijn leven en zijn werk. Zwolle,
2011. 34.
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Zakelijke beslommeringen
Uit archiefstukken blijkt dat Clement van Sorgen onder meer in Hamburg was, 24 mogelijkerwijs
in verband met de handelsbelangen van Lenaert Claesz. de Jonge, neef van zijn vader, die daar
woonde en met de gebroeders Trip een handelscompagnie leidde. 25
Net als de vader van Focquenbroch is het Van Sorgen niet altijd voor de wind gegaan. Al in 1644
werd voor de eerste keer de inboedel van zijn huis aan de Oude Schans opgemaakt door notaris
Frans Bruyning. 26 Op 21 september 1646 trof hij met zijn schuldeisers een overeenkomst tot
uitstel van betaling. 27 Hij verklaarde zich akkoord zijn schuld in acht jaar terug te betalen. Hij
moet daarop besloten hebben om zijn ervaring anders in te zetten want in 1647 werd hij in
Amsterdam ingeschreven als ‘makelaar’. 28
In 1653 ging hij voor de tweede keer een overeenkomst aan. Hij kreeg een jaar uitstel. In 1654
moest hij opnieuw een akkoord overeenkomen met zijn schuldeisers, maar nu stonden de zoon
van zijn broer (zelf al overleden) en diens moeder borg. 29
Hij moest dit doen omdat hij in 1653 een financieel debacle geleden. Namens Van Sorgen had
Robbert Manning voor 1800 gulden het casco verzekerd van het schip 'De Hoop', waar Laurens
Mout schipper van was. Het schip zou van Amsterdam naar de Engelse kolonie Barbados zeilen
en terug. Weliswaar verbood de Engelse regering in 1652 haar koloniën per decreet zaken te
doen met vervoerders en handelaren van de Republiek, maar de kolonisten gaven niet direct
gehoor aan dit decreet. De handel was voor hen te belangrijk. Daarom stuurde de Engelse
regering in 1653 een oorlogsvloot naar de koloniën om het handelsembargo te controleren. 30 Met
resultaat. Uit een afrekeningsakte in het notariële archief blijkt dat ‘De Hoop’ door de Engelsen
veroverd was en ‘in totale schade vervallen'. Van zijn geïnvesteerde geld kreeg Van Sorgen 300
gulden terug. 31
Ook in 1660 leende Van Sorgen geld, dit keer van de rijke koopman Van der Bilt uit Delft. Van
Sorgen en Van der Bilt moeten meer dan alleen een zakelijke relatie gehad hebben gezien het feit
dat Van Sorgen en zijn zuster Catharijna getuigen waren bij de doop van de dochter van Van der
Bilt op 14 november 1656. 32 Niemand minder dan Johannes Vermeer stond garant voor deze
lening. Welke relatie Vermeer met Van Sorgen had, is nog niet duidelijk geworden. Maar dat het
opmerkelijk is, wordt ook door Mondigs onderstreept in zijn studie: Vermeer and his milieu.
Gelukkig voor Vermeer kon Van Sorgen een maand later de schuld al aflossen. 33
Hoe hij steeds weer uit zijn schulden is gekomen hebben we niet kunnen achterhalen. Misschien
verdiende hij als makelaar een goed basisinkomen, mogelijk aangevuld met winsten uit
activiteiten als handelaar. Wij zijn geen andere faillissementen dan die van 1644 tegengekomen.

24

G.A. Notarieel Archief; 843, Not. Hoogeboom.
Klein, P.W., De Trippen in de 17e eeuw. Assen, 1965. 153.
26
G.A. Stadsarchief; Desolate Boedelkamer 5072-351.
27
G.A. Stadsarchief; Desolate Boedelkamer, 873-105.
28
G.A. Stadsarchief; Inventarissen, 366, Archief van de Gilden en Brouwerscollege; A32460000015, 20-7-1647.
29
G.A. Stadsarchief; N.A. 1107-12.
30
Harlow, V.T., History of Barbados, l927. Dl. 1.
31
G.A. Stadsarchief; Notarieel archief; 1104-254.
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http://collectie-delft.nl/nadere-toegangen/q/text/Van%20Sorgen, 20.
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Montias, J.M., Vermeer and his milieu, 173.
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Van makelaar tot schrijver en professor
Op 24 juli 1660 schreef Van Sorgen zich uit als makelaar, vermoedelijk om zich toe te leggen op
studie en schrijven, want in 1661 publiceerde hij bij de Delftse uitgever Pieter Oosterhout
‘Klokken-spel of voorspel van den uer-slagh’, 34 een stichtelijk werk, opgedragen aan zijn
kinderen.
Het heeft voor zover ik kon nagaan alleen in de bibliografische beschrijving in ‘Een schatkamer
van gereformeerde poëzie’ aandacht gekregen. 35 Wel liet Jeremias de Decker met het gedicht:
‘Op 't Etmael en Klocken-spel Van den E. Clement van Sorgen’ zijn waardering voor het werk
blijken. 36
Een jaar later, op 29 december 1662, studeerde Clement van Sorgen af in Leiden als
Mathematicus. 37 Hoogstwaarschijnlijk studeerde hij bij professor Petrus van Schooten, die in de
voetsporen van zijn vader en zijn in 1660 overleden beroemde halfbroer Frans, Nederduitse
Mathematiek en Wiskunde doceerde. Hij werd aangesteld aan de Illustre School in Den Bosch
als ‘Professor in de Mathesis’. 38
Sinds 1636, na de verovering van Frederik Hendrik in 1629, had Den Bosch een Illustre
School. 39 De Staten van Holland wilden daarmee de Paapse invloed op het onderwijs
verminderen c.q. teniet doen. Een echte stimulans ging er van de Staten evenwel niet uit. Het
gebied van de Meijerij, een groot deel van Brabant, dat door de verovering van Den Bosch ook
onder het Staatse bewind kwam, werd na de verovering niet als een zelfstandige provincie
beschouwd, maar eerder als buffer tegen het Spaanse Zuid-Nederland gebruikt.
Na veel strijd en diplomatie gingen de Staten Generaal akkoord met de uitbreiding van de Hooge
School – een uitbreiding die bedoeld was om meer respect te krijgen binnen de Republiek. Begin
jaren 1660 kwam er extra ruimte voor theologie en medicijnen. Binnen deze expansie valt ook de
benoeming van Clement van Sorgen als professor in de Geometrie en Mathesis te verklaren.
Van Sorgen ‘had zichzelf aangeboden en de magistraat had het aanbod dankbaar aanvaard', aldus
De Haas. 40 Waarom Van Sorgen dat deed valt niet te achterhalen. Volgens Van Sassen werd de
aanstelling van een hoogleraar meer als onderscheiding voor een belangrijk persoon gezien dan
als stimulans voor onderwijs en wetenschap ter plaatse.
Hij werd voor zijn lessen niet betaald. Af en toe ontving hij van de stad een klein bedrag en
nadat hij enkele maanden in functie was, werd aan hem, net als aan andere voorname personen
een okshoofd wijn verstrekt om, zoals Velingius schrijft: 'zich tusschen beider door wiskunstige
betooningen vermoeit, door vervrolijkend druivenvogt te verkwikken’. 41 Ook Van Sassen weet
in zijn boek over de hoogleraren van de Bossche Illustre School niet erg veel meer over Van
Sorgen te vertellen. 42
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VU Bibliotheek; XW.00432.
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Neerduytsch in plaats van Latijn
Het is zeer goed denkbaar dat Van Sorgen deze functie vervulde vanuit zijn woonplaats
Amsterdam. Uit alle stukken blijkt dat Van Sorgen veel reisde en dat hij ook geregeld tussen
Delft en Amsterdam moet hebben gependeld gezien zijn goede connecties aldaar. Waar hij in die
jaren zijn geld mee verdiende is niet duidelijk.
Dat hij zijn vak als mathematicus serieus moet hebben genomen, maken wij op uit een ander
gedicht van Jeremias de Decker. In ‘Schild Tegens den Schimpschicht uytgeschoten op de
neerduytsche professie Der Wiskunst van den E. Clement van Sorgen’, 43 verdedigt De Decker
Van Sorgen tegen een aanval van ‘puristen’ die er niet van waren gediend dat Van Sorgen zijn
mathematische lessen in het Nederduyts gaf in plaats van in het Latijn of Frans.
Logisch is deze uitleg niet, want er werd al jaren op vele illustere scholen in het Nederduyts les
gegeven. Eerder moet het gedicht dan gelezen worden als een verwijzing naar een in het
Nederduyts uitgegeven boek met mathematische lessen van Van Sorgen waar de tegenstanders
een probleem mee hadden. Noch het boek, noch de ‘schimpschriften’ hebben wij kunnen
achterhalen.
Het album amicorum van Van Sorgen
Omdat Van Sorgen nog op hoge leeftijd is gaan studeren, en een album amicorum vooral onder
studenten populair was, mogen wij aannemen dat hij toen pas begonnen is met zijn album. De
gedichten die tot nu toe zijn overgeleverd dateren uit de periode dat hij doceerde aan de Illustre
School.
Uit het gedicht van Jeremias de Decker, gedateerd 29 november 1665, en het feit dat hij al twee
andere gedichten aan Van Sorgen had opgedragen, kunnen wij opmaken dat De Decker en Van
Sorgen een meer persoonlijke relatie moeten hebben gehad dan Focquenbroch en Van Sorgen.
Certo numero, mensurâ, pondere Deus omnia disposuit. 44
DIe grooten handel drijft, of veel ter handen slaet,
En in sijn rekenen niet vast of seker gaet,
Licht 's nachts van sorgen dik gemat tot aen den morgen:
Dies wenscht 'er iemand fix sijn Telkunst te verstaen
De lessen van Clement heeft hy slechs toe te gaen:
Van Sorgen legt den grond om hem t'ontslaen van sorgen. 45
Kort samengevat komt het lofdicht van De Decker hier op neer: hij die moeilijkheden heeft met
rekenen terwijl hij grote handel drijft, die kan het rekenen leren door naar de lessen van Van
Sorgen te gaan: 'Van Sorgen legt den grond om hem t'ontslaen van sorgen.'
Het gedicht van De Decker zegt, als we het zo mogen uitdrukken, meer over Van Sorgen dan dat
van Focquenbroch. Spelend met de achternaam drukt Focquenbroch zijn erkentelijkheid uit een
vriend van Van Sorgen te mogen zijn. Alleen in de eerste regel brengt hij nog iets anders ter
sprake: ‘dees Sorggelijcken tijt’. De Tweede Engelse oorlog? Maar dan wel vlak na de glorieuze
tocht van De Ruyter en De Witt naar Chatham. Een verwijzing naar het morele verval van
Amsterdam? Zie zijn tirade tegen het geldzuchtig Amsterdam.
Gezien zijn vele relaties met belangrijke personen mogen we veronderstellen dat het album
amicorum van Van Sorgen nog vele andere gedichten en mogelijk tekeningen heeft bevat. Van
43
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enige directe relatie met Focquenbroch of met de familie van Focquenbroch is niets gebleken,
behalve dat hij vele jaren in dezelfde wijk woonde. De bijdrage van Focquenbroch aan dit album
mag dan ook bestempeld worden als een gelegenheidsgedicht, een kennissen-dienst, zoals er
door Focquenbroch meer zijn geschreven.
Vervolgonderzoek
Al met al blijkt Clement van Sorgen een opmerkelijke figuur te zijn, die als koopman in stoffen
en zijde zijn carrière in Amsterdam in 1622 begon en overleed als professor in de mathesis in
1671. Hij biedt ons een inkijkje in de sociale structuren van de ‘middenklasse’ van de 17de
eeuw. Het roept de vraag op wat er nog meer te ontdekken en te leren valt over die tijd,
bijvoorbeeld via een interdisciplinaire benadering die een wijk minutieus in kaart brengt met alle
bewoners, huizen en activiteiten. Het schuttersstuk van Van der Helst, met de 28 bij naam
genoemde personen, vormt daarvoor een mooi uitgangspunt. Misschien komen wij dan ook iets
meer te weten over het reilen en zeilen van de familie Focquenbroch.
***
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Even rusten op een goddelijke berg
FRANS WETZELS
Enkele gedichten van Focquenbroch zijn in de vorige eeuw in bloemlezingen en schoolboeken
terechtgekomen. De keuze voor een bepaald gedicht van meester Fok was afhankelijk van de
smaak van de samensteller van dergelijke boeken. Zelfs de uitgave van een toneelstuk als De
verwarde jalousy of van een omvangrijk dichtwerk als Typhon of de Reusen-Strijdt kan op
persoonlijke voorkeuren gebaseerd zijn. Waarom koos L. Laureys voor Typhon en niet voor de
Æneas in sijn Sondaeghs-pack? Ik weet het niet. Beide burleske werken tonen het meesterschap
van de dichter, maar kennelijk ging Laureys’ voorkeur uit naar het eerste grote werk van de
dichtende geneesheer.
Het korte gedicht Diogenes den wyse verscheen in een speciale uitgave van Johan Enschedé en
Zonen in 1929 met een fraaie illustratie van Edgard Tijtgat. 1 Een dergelijke éénbladdruk stuur je
niet naar een club van geheelonthouders. Dat is een kwestie van smaak!
In 2004 verschenen vijf sonnetten van Willem Gotschalck (sic) van Focquenbroch onder de titel
Donder en Blixem in Bergen (N-H). Ik weet niet waarom de samensteller en drukker Eric van der
Wal deze gedichten gekozen heeft, maar ik weet wel zeker dat hij zijn taak met veel zorg en
kunde uitgevoerd heeft. Zijn bundel sprak mij meteen aan en ik werd vooral geprikkeld door het
sonnet ‘OP een seer hooghen bergh’. Waarom? Ik heb jarenlang tijdens de vakantie door de
Alpen gezworven en menige hoge berg beklommen. Boven op een bergtop zat ik dan heerlijk te
genieten van het uitzicht, of te dromen van een betere wereld. Beneden in het dal zag je
piepkleine huisjes of wat witte stipjes van schapen. Maar in Focquenbrochs sonnet vond ik
daarvan maar weinig terug.
Sonnet.
OP een seer hooghen bergh, omheynt met duysent rotsen,
Die aen de aerd verstreckt een steyl voor ’s Hemels val;
En van wiens top, een Os gelijckt een Maille bal,
En d’hooghste Boomen sijn als kleyne wandel knotsen:
Die als een Titan schijnt den Hemel vooght te trotsen,
En uyt sijn Ingewandt braeckt nat so dick als gal,
’t Welck met een wreet geweldt, sleept tot in’t naeste dal,
Somtijts een Bergh vijf ses, gelijck ontdooyde schotsen;
En die de blixem vaeck deckt taghtigh mijl in ’t rondt;
’t Geen hem somtijts wat roock doet spouwen uyt sijn grondt,
Gelijck een oven daer men kalck in heeft gebacken.
Op deese bergh in’t endt, die schier den Hemel scheurt
(Om u de waerheyt, als een fijn man, toe te snacken)
En is my (by mijn keel) mijn leeven niets gebeurt.
FINIS. 2
1

Diogenes den wyse, gedicht van Focquenbroch, houtsnede Edgard Tijtgat, Haarlem (1929).
Het gedicht heb ik in deze vorm overgenomen uit Thalia, of geurige sang-goddin, verzorgd door de editiewerkgroep Stichting W.G. van Focquenbroch, met uitzondering van de zetfouten eens (r.3) en Somtijs (r.8).
2

Fumus 14 (2016)

31

Enkele woordverklaringen:
r. 2 steyl = pilaar
r. 3 Maille bal = maliebal, dat houten balletje werd gebruikt in het maliespel, een
voorloper van het huidige golfen
r. 4 wandel knotsen = wandelstokken
r. 5 Titan = een Titaan, een reus zoals Typhon
r. 5 hemel vooght = God, Zeus, Jupiter, de gebieder en het hoofd van de hemel
r. 5 trotsen = tarten, uitdagen
r. 9 deckt = beschut tegen, afschermt
r. 10 spouwen = spuwen (rook en vuur spuwen)
r. 13 fijn man = fijnman, echte heer, goede vriend
r. 13 snacken = zeggen, vertellen
r. 14 En = ontkenningspartikel bij niets
r. 14 by mijn keel = krachtterm ‘ik mag hangen als het niet waar is’
Taalkundige en literaire analyse
Het hele sonnet bestaat in feite uit één lange zin, die we kunnen terugbrengen tot: Op deze berg
is mij gedurende mijn leven niets overkomen. En die verkorte zin vinden we terug in de laatste
strofe. Daarin is dan ook nog eens tussen twee haakjes een tussenzin opgenomen ‘om u de
waerheyt, als een fijn man toe te snacken’.
In de zeer lange bijwoordelijke bepaling van plaats ‘Op een seer hooghen bergh t/m heeft
gebacken’ kunnen we een aantal bijvoeglijke bijzinnen bij het antecedent ‘een seer hooghen
bergh’ onderscheiden. Drie keer gebruikt de dichter hiervoor het betrekkelijk voornaamwoord
die en één keer wiens. Bovendien is de bijzin ‘omheynt met duysent rotsen’ een beknopte bijzin
waarin het onderwerp die en de persoonsvorm wordt ontbreekt. Het gedicht is dus taalkundig
gezien met veel variatie opgebouwd. Dat blijkt ook uit de nevenschikking binnen de bijvoeglijke
bijzin in r. 3 en 4: een os lijkt op een maliebal en de hoogste bomen worden zo klein als
wandelstokken. Nog opvallender is dat de dichter als ik-figuur in de laatste regels opduikt en de
krachtterm ‘by mijn keel’ gebruikt.
Dit sonnet is volgens de klassieke regels opgebouwd: de twee kwatrijnen die het octaaf vormen,
hebben slechts twee rijmklanken, namelijk –otsen en –al. De twee terzetten, samen het sextet
vormend, hebben drie rijmklanken –ondt, –ack en –eurt. Focquenbrochs keuze voor een sonnet
in alexandrijnen dwong hem enkele keren tot elisie. Zo moest hij vanwege het metrum de klinker
weglaten in ’s (r. 2), d’ (r.4) en ’t (r.7, 9, 10 en 12). Maar de dichter gaat wel een enkele keer
tegen het metrum in, zeer waarschijnlijk, om te voorkomen dat het een dreun wordt. Dat gebeurt
al in de eerste regel waar het eerste woord OP het accent krijgt en niet een; de tweede keer is dat
in regel 7 het geval en ook nu weer op het eerste woord ’t Wélck, maar ook op sléépt na de
komma. Volgens de ‘regels’ van de alexandrijn moet er na de derde jambe, dus midden in de
versregel een cesuur (rust) komen. Focquenbroch overtreedt die ‘poëzieregel’ o.a. door de
komma in vers 3 achter top te plaatsen – dus na de tweede jambe – en in vers 11 na oven, en in
13 door de komma na waarheyt en na man. Daardoor voorkomt hij eveneens dat het gedicht een
dreun wordt, en daarmee levert hij een bewijs van zijn vakmanschap!
De tegenstelling (of chute, of volta) tussen octaaf en sextet heeft Focquenbroch, afwijkend van
de strenge ‘wetten’ van het sonnet, gelegd in de laatste strofe, of om heel precies te zijn in de
laatste regel. Dat verrast wel, maar niet iedere lezer zal zo gelukkig zijn met deze anticlimax. Het
lijkt nu een beetje op veel lawaai om niets. Op die hoge berg, die de hemel torst en lava
uitbraakt, rook spuwt als een kalkoven, is de dichter nooit geweest en kan hem ook niets ernstigs
overkomen zijn.
Dit sonnet hoort tot een reeks van zes waarvan het eerste is opgedragen ‘Aen PHILLIS’; in
Thalia, of geurige sang-goddin staan ze op p. 79 t/m 84. Ook in deze sonnetten wordt de lezer
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telkens verrast door de wending in de slotregel(s). Zo krijgt de ‘schone’ Phillis pas in de slotregel
te horen dat ze een Sottin is, en mag de dichter, die de vergankelijkheid van piramiden en
Romeinse paleizen heeft vastgesteld, zich niet verwonderen over de versleten mouwen van zijn
‘fulpe Rock’. Het venijn, de clou zit in de staart van het burleske sonnet.
Historische context
Vanaf de bergtop gezien lijkt een os zo klein als een houten maliebal. Het maliespel was in de
17de eeuw heel populair; de Fransen noemden dit balspel pallemaille en zouden het ontleend
hebben aan het Italiaans waar het pallamaglio heette: bal en hamer. Aan de spelling te zien
gebruikt Focquenbroch het Franse woord. Dat spel leeft nog voort in de naam Maliebaan van
Utrecht en het Malieveld in Den Haag. In vele Hollandse steden lagen maliebanen, waar de
spelers met een houten slagstuk (de malie), verstevigd met ijzeren banden, het balletje over de
baan sloegen. De winnaar van het spel was degene ‘die met de meeste kragt en handigheid den
Kloot, in de minste slagen, heen en weder van en tot de afgeperkte paalen wist te malien’, aldus
Le Francq van Berkhey. 3 Hij merkt bovendien op dat in de tweede helft van de 18de eeuw dit
spel bijkans geheel in vergetelheid raakte ‘nadien het maar zeldzaam geoeffend word, en
genoegzaam geheel en al plaats gemaakt heeft, voor de thans zo algemeene Kolfbaanen’.
In de Griekse mythologie kwamen de Titanen in opstand tegen de oppergod Zeus (of Jupiter bij
Virgilius). Focquenbroch heeft in navolging van Scarron die reuzenstrijd op burleske wijze
bezongen in TYPHON, Of De REUSEN-STRYDT. Daarin weet Jupijn de sterke reus Typhon te
verslaan, en de dichter bezingt in het vijfde en ‘laeste Gezangh’ hoe Typhon onder de berg Aetna
bleef ‘leggen, die hem wierd op sijn bast geplant’. Over de vulkaan op Sicilië merkt
Focquenbroch in de laatste zang verder op dat Jupijn een ‘steene klapmuts’ maakte voor de
gesneuvelde reus, die daaronder ‘noch op dees uur, Van spijt leydt vuur en vlam te braecken’. De
voorstelling past uitstekend bij het sonnet, waar de hoge berg ‘nat so dick als gal’ braakt en soms
wat rook spuwt uit de grond.
Van de Etna naar het Atlasgebergte
Focquenbroch laat de hoge berg als een pilaar de hemel dragen. Waar haalt hij dat beeld
vandaan? Het is afkomstig uit de Griekse mythologie, waarin Atlas als straf het hemelgewelf op
zijn schouders moest dragen. Dat was een zeer zware straf! Atlas, een van de kinderen van de
Titaan Iapetus, vocht aan de zijde van de Titanen in de oorlog tegen de oppergod Zeus, die hem
veroordeelde om op de rand van de aarde helemaal in het uiterste westen te gaan staan en daar
het hemelgewelf op zijn schouders te dragen.
Een bekende voorstelling van Atlas met de hemelbol is te zien op het paleis op de Dam in
Amsterdam. Maar we kunnen ook meteen denken aan het Atlasgebergte, waarvan de hoogste top
op 4165 meter ligt. Pieter Langendijk laat Mercurius op last van zijn vader naar de aarde
vliegen. 4 Daar rust hij even uit op de berg Atlas om zijn routeboekje te bestuderen en een pijpje
te roken, en ‘smookte met eerbiedigheid / Ter eeren van dien grooten Dichter’. Dat zal die grote
meester Fok veel plezier gedaan hebben, een pijpje ‘te zijner eer’ gerookt!
484

3
4

Nu kreeg hy d’Atlas, ’t hoofd der bergen,
Allengskens, vliegende, in ’t vizier.
By dezen berg zyn de and’re dwergen;
Hy draagt den ganschen hemel schier.
Hy schynt van verre een vent met knevels,
Zyn minste haar is als een boom,

J.L. le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, Amsterdam, 1772, deel 3, 1389.
Pieter Langendijk, De Eneas van Virgilius in zyn zondags pak, Amsterdam, 1721.
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495

Hy snuift en snuit gestadig nevels;
Gesmolte sneeuw maakt hy als room;
Zyn rug is ruig van pynboom bossen,
De yskegels hangen in zyn’ baard,
Zyn loezen sunt zo groot als ossen,
Die knapt hy op als mangeltaart.

[loezen = luizen]
[mangeltaart = amandeltaart]

Focquenbroch of Langendijk: geen van beiden is erg onder de indruk van verheven zaken.
***
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Love in the Madhouse: Cupid’s Prologue,

Vertaling van Cupido’s ‘Voor-Reeden’ bij Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys
PAUL VINCENT EN ELLY GROENENBOOM-DRAAI
De bewering dat Willem Godschalck van Focquenbroch nog altijd ‘leeft’, werd in de vorige
Fumus 5 gebaseerd op de vertalingen die in onze tijd nog van (delen van) zijn werk verschijnen.
Betrof het daar vertalingen in het Russisch door Vitkowsky en Duits door Ard Posthuma; nu
kunnen we daar van de hand van Paul Vincent nog een recente Engelse vertaling aan toevoegen.
Vincent heeft zich gebogen over Cupido’s ‘Voor-Reeden’ bij Focquenbrochs Min in ’t Lazarushuys, en het resultaat is een fraaie poëzievertaling van wat Cupido voorafgaand aan de
gebeurtenissen in het bekende blijspel over liefde en dwaasheid te berde brengt. 6
Deze ‘Prologue’ volgt hieronder, maar ter inleiding eerst iets over de vertaler. Paul Frank
Vincent, Honorary Senior Lecturer MA, MTA FCIoL (*1942), werd opgeleid in Cambridge. In
1967 startte hij zijn carrière in de wetenschap als docent Nederlandse taal- en letterkunde aan het
Dutch Department van het Bedford College; van 1983 tot ’89 zette hij deze voort aan het
University College London. In 1989 zette hij een punt achter deze tak van wetenschap om zich
vervolgens te vestigen als zelfstandig literair vertaler uit het Nederlands en Duits. Daarnaast
schreef hij, en bleef hij ook doceren op zijn vakgebied als vertaler. Zijn productiviteit was
enorm. Zo verwierf hij meer en meer bekendheid en respect, ook wegens zijn grote
wetenschappelijke precisie.
Paul Vincents activiteiten als literair vertaler beslaan een breed terrein. Hij vertaalde zowel fictie
als non-fictie en proza zowel als poëzie. Ter adstructie een greep uit zijn vertaalde romans:
Tip Marugg: De morgen loeit weer aan, vertaald als The Roar of Morning (Yale University
Press, 2015).
Erwin Mortier: Godenslaap, vertaald als While the Gods Were Sleeping (Pushkin Press, 2014;
shortlisted for Independent Foreign Fiction Prize and Oxford Weidenfeld Prize).
Marjolijn Februari: De literaire kring, vertaald als The Book Club (Quercus, London, 2010).
Louis Paul Boon: Mijn kleine oorlog, vertaald als My Little War (Dalkey Archive, Normal, Ohio,
2010), bekroond met de Vondel Translation Prize 2011. 7
Louis Couperus: Langs lijnen van geleidelijkheid, vertaald als Inevitable (Pushkin Press,
London, 2005).
Harry Mulisch: Siegfried, vertaald als Siegfried (Penguin, New York, 2003).
Willem Elsschot: Villa des Roses, vertaald als Villa des Roses (London, Granta, 2003).
Willem Elsschot: Kaas, vertaald als Cheese (Granta, London, 2002).
Hans Maarten van den Brink: Over het water, vertaald als On the Water (London, Faber and
Faber, 2001).
Enkele non-fictie-titels zijn:
D.W. Fokkema, Frans Grijzenhout (ed.): Accounting for the Past: 1650-2000. Deel 5 van Dutch
Culture in a European Perspective, vertaald in het Engels door Paul Vincent (Palgrave /
Macmillan, New York, 2004).
Bas Haring: Voor een echt succesvol leven, vertaald als For a Successful Life (Beautiful Books,
London, 2008).

5

Fumus 13 (2015), p. 59 vv.
Zie voor Karel Bostoens proza-hertaling van deze ‘Voor-reeden’ in modern Nederlands: Fumus 11 (2013), p. 6-7.
7
De Vondel Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor de beste boekvertaling in het Engels of Amerikaans
van een Nederlandstalig letterkundig of cultuurhistorisch werk. De prijs is ingesteld door de Engelse Society of
Authors en wordt gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren.
6

Fumus 14 (2016)

35

Tot slot enige voorbeelden van poëzievertalingen:
100 Dutch-Language Poems, From the Medieval Period to the Present Day, selected and
translated by Paul Vincent and John Irons (Holland Park Press, London, 2015); bekroond met de
Oxford-Weidenfeld-vertaalprijs 2016. 8
Herman Gorter. Poems of 1890. A Selection, translated by Paul Vincent (UCLPress, London,
2015).
(Elly Groenenboom-Draai)

Love in the Madhouse
Comedy
CUPID speaks the Prologue. Seated in a Chair
covered in Bells, in Fool’s Dress, and wearing a
Tin Breastplate.
You crowd of Ladies, Gentles there!
Who are my slaves in everything,
I would almost dare to swear
That you no longer know your King.
Who do you think then sits here, staring?
Who think you sits here, Cap on pate
Fine clothes in this bell-chair wearing,
And armoured with this tin Breastplate?
I know there’s no way you will dream,
Or with your common sense work out
That here you see the Love God gleam,
And in the Madhouse sit and pout:
But though they seem like dreams appearing,
It’s me for sure, just so you know:
Why then I came hither veering,
None knows but the poet, though,
Who presents this Comedy;
Since he calls (and swears it too:
Much time in my proximity
Has taught him my own Nature true)
Me an Idiot who’s fooling
As if it were simply a joke,
At last with Madmen leaves me drooling
In Amsterdam with crazy Folk.
I’m not in any sense the brightest,
Though I’m a God; what’s one to do?
I see that those whose hair is whitest
8

De Oxford-Weidenfeld Prize is een prijs voor literaire vertalingen van boek-lengte uit willekeurig welke levende
Europese taal in het Engels. De bedoeling is, het vertaalambacht in ere te houden en het culturele belang ervan te
erkennen. De prijs is ingesteld door Lord Weidenfeld en door het New College, het Queen’s College and St Anne’s
College, Oxford.
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Often the greatest nonsense brew.
Must you then look down on me,
Being as I am, a young lad?
When all want more sagacity
Than from my poor self can be had?
A Child has childish smells, in truth.
Stupidity in girl and chap
Can never be detached from youth,
For each one wears his motley Cap.
So I who rule the hearts’ own pleadings
Of all the young as my domain
Am blamed for all the mad proceedings
That young folk daily set in train.
I know the world correctly blames,
Since I myself am the cause of these
A hundred thousand silly games
That I force on my devotees.
How oft I’ve made some nitwits rare,
Put on pure madness’ own crown,
From Beards and Heads pull out the hair,
When some lady’s turned them down?
How oft I have one full of heat,
Make love’s sweet notions pour,
Or write sheet after silly sheet
With which his mistress sweeps the floor?
How oft I make a foolscap leap
Past a house where all is bliss
And all lie deeply sunk in sleep,
Giving step or knocker a kiss?
How often I have serenades
Murdered for some baggage queer,
Who for all the Journals, Ballad parades,
Is lying snoring on one ear!
How often I have hair and locks,
Greased, smarmed down and stiffened with glue,
Or fallen out because of the pox,
Saved for a shrine where they can coo!
How often I’ve made a group of arses
Full of fool’s fire they can’t hide,
Chew many Flutes and other Glasses
And swallow them down inside!
How often I’ve told a Dunce,
Stiffened by foolish feeling’s flame
To drink deep from two loaded guns
To the health of his fair dame!
While another may, quite a lot,
When the same fires his innards roast,
From Urinal and chamber pot,
Drinks a foolish drudge’s toast.
Another for his Mistress’ sake
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Seized by an all-too-crazy ire
His doublet, breeches, hat can take
And throw the nonsense on the fire.
Someone else assumes another air,
Of which the Source of this account
(Since you find them everywhere)
Could name examples, without count.
If with all one’s Friends around
One asked the Chorus the way,
One might find that souls abound
Who know better any day.
It’s for these things beyond compare
(For which as a Boss I’m disgraced)
That he has had me make this chair
And it here in the Madhouse has placed;
To let you all together know it,
Whether he spoke with reason plain,
When he called me a Fool and Twit,
With all that lives in my domain.
Whether these rags me then befit
And all that Madhouse livery
As if I had grown up in it
He shows you that at first in me.
Shortly he will, for your delight
Show you, with the strangest din,
How such Love Affairs take flight
In the Messieurs of the Loony Bin.
Since he plans to show you well
That Love can’t in a better place
Than within Bedlam’s strong walls dwell
And with a very stupid race.
After Stupidity and love intense
Are coupled so closely in teams
That they must have lost their sense
Or must at least be mad, it seems,
Before they fall prey to desire;
For, be it a ghost or a real thing,
Love and the Lover’s life’s all fire.
Is nought but Madness, on a string.
(Paul Vincent)
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Gaan waar Focquenbrochs woorden gaan,
Vier teksten van W.G. van Focquenbroch in een schoolbloemlezing
JAN BUIJSSE
In 1970 verscheen bij uitgeverij Van Goor Zonen de (school)bloemlezing Gaan waar de
woorden gaan. Nederlandse schrifturen uit zeven eeuwen, samengesteld door J.A. Meijers en
M.V. Boon. 9 Zoals de ondertitel met ‘schrifturen’ al aangeeft, was het de samenstellers om meer
te doen dan alleen bellettrie. En inderdaad, naast poëzie en literair proza, staan in de omvangrijke
bundel ook toneelteksten, brieven, essays, wetenschappelijke verhandelingen, Bijbelteksten, in
vrijwel alle gevallen in fragmentvorm. Alle teksten zijn, voor zover dat nodig was, in
hedendaagse spelling omgezet. 10 De keuze voor fragmenten verdedigen Meijers en Boon door de
veelheid aan materiaal waaruit ze meenden te moeten kiezen. Hun selectie levert 521 langere of
kortere teksten op, van een toneelproloog uit het Hulthemse handschrift (ca. 1375) tot een
fragment uit Het plantaardig bewind van Jacques Hamelink (1964). Wie naast de Bijbel en de
werken van Focquenbroch slechts één boek in zijn kast wilde hebben, lijkt met deze bloemlezing
een goede keuze te kunnen maken. Het boek was mede bestemd voor de hoogste klassen van
vwo en havo en er kon dan ook gemakkelijk een presentexemplaar van worden aangevraagd. Of
het boek in het onderwijs is gebruikt, is enigszins de vraag gezien de omvang en de inhoud
ervan, maar deze of gene docent zal er vast wel eens een tekst uit gekozen hebben, bijvoorbeeld
een van de vier teksten van Willem Godschalck van Focquenbroch die erin zijn opgenomen.
In hun artikel ‘Focquenbrochs Greatest hits’ in Fumus 2 (2004) bespreken Jan Helwig en Paul
Stolwijk het opnemen van werk van Focquenbroch in aan hem gewijde bloemlezingen en in
algemene bloemlezingen. Tussen 1945 en 1970 is dichtwerk van Focquenbroch opgenomen in
slechts één specifiek voor het onderwijs bedoelde en daarin ook veelvuldig gebruikte
bloemlezing, namelijk Proza en poëzie door het bekende duo W.L.M.E. van Leeuwen en F.G.A.
Stemvers (1954). Aan de hitlijst van Helwig en Stolwijk kan nu Gaan waar de woorden gaan
worden toegevoegd.
In Gaan waar de woorden gaan zijn achtereenvolgens de volgende teksten opgenomen: het
Klinkdicht ‘Te denken dat in ’t end mijn staat eens zal verkeren’, een fragment uit een Afrikaense
Brief (‘Op deze kust van Afrika…’), het sonnet Aan Klorimene (‘Toen u mijn zuchten steeds
mijn liefde kwamen melden’) en de oproep Aan den Heer C. Huygens (‘Hollandse Maro, en
Apollo’s grootste zoon’). In deze bloemlezing is veel aandacht besteed aan illustraties; 11 bij de
9

Jan Andries Meijers (1897-1969) was leraar Nederlands, o.a. op Java en in Den Haag, en popularisator van
taalkundige zaken. Hij redigeerde een aantal jaren de taalrubriek in De Groene Amsterdammer. Zijn bekendste
werken zijn Onze voornamen, waarvan 33 drukken in de periode 1945-1981 zijn verschenen, en De taal van het
kind, waarvan in 2008 de 90ste druk verscheen.
M (Maarten).V. Boon was wellicht werkzaam bij Van Goor Zonen.
10
De samenstellers konden beschikken over een ‘hulpredactie’ bestaande uit vijf studenten van prof. dr. C.A.
Zaalberg (Rijksuniversiteit Leiden) die ‘met grote ijver (hebben) gecollationeerd, gegevens gecontroleerd,
omgespeld en overgetypt’, zoals Meijers en Boon in het Voorbericht melden.
De door Meijers en Boon gemaakte keuze werd door sommige leden van de hulpredactie wat plichtmatig gevonden.
De hulpredactie kon dan ook kritisch naar de teksten kijken en andere voorstellen, meer gericht op wat leerlingen
zou kunnen aanspreken. Om welke teksten het ging is niet meer te achterhalen. De leden van de hulpredactie zouden
lid geweest zijn van een literair studentendispuut. (Telefonische mededeling door Ronald Spoor, 31 november
2015). Het dispuut was het Leidse ‘Och mocht het rijsen’. (Telefonische mededeling mw. Ariane van Santen, 3
december 2015).
11
Meijers en Boon schrijven in hun voorbericht dat voor dr. P.A.F. van Veen, directeur van Van Goor Zonen,
vaststond dat illustraties een wezenlijk deel van de inhoud moesten vormen, reden waarom het boek een zeer groot
aantal afbeeldingen bevat, zoals facsimile’s van handschriften, portretten, vignetten, titelpagina’s en platen uit
boeken waaruit een tekst was opgenomen.
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teksten van Focquenbroch staat een afbeelding van het fort St. George da Mina ‘ten tijde van
Focquenbroch’. De informerende inleiding bij de vier teksten is kort en krachtig: ‘Mislukt
geneesheer, in 1666 voor de Westindische Compagnie bestuursambtenaar op de Goudkust.’
Focquenbrochs twee vormen van beroepsuitoefening zijn in ieder geval genoemd en met deze
informatie kunnen de lezers aan de slag. Een van de teksten kan wel aan de Goudkust gekoppeld
worden, twee andere tonen Focquenbroch toch eerder als mislukt minnaar.
Meijers en Boon noemen een aantal rechthebbenden van teksten die toestemming verleenden
voor opname ervan in de bundel, iets wat echter nauwelijks een adequate bronvermelding kan
worden genoemd en al helemaal niet voor een groot aantal teksten uit vroeger eeuwen. De
herkomst van de vier teksten van Focquenbroch wordt in het midden gelaten. Toch vallen er wel
mogelijke bronnen aan te wijzen. Het lijkt niet aannemelijk dat Meijers en Boon een keuze
maakten uit een van de drukken van Alle de wercken, zoals die in de 17de en 18de eeuw waren
uitgegeven. Toneelteksten kwamen kennelijk niet aanmerking – te ‘burlesk’? Waarom moeilijk
doen als het ook gemakkelijk kan, vooral als teksten in de eigentijdse spelling moesten worden
omgezet. Bronbloemlezingen die voor drie van de opgenomen teksten in aanmerking komen,
zijn dan die van Lode Baekelmans (1911), W.F. Hermans (1946) en Bert Decorte (1966). In deze
drie bloemlezingen zijn teksten die Meijers en Boon opnamen, te vinden. Decorte nam ‘Te
denken dat in ’t end mijn staat eens zal verkeren’ op, Baekelmans eveneens en daarnaast ‘Toen u
mijn zuchten steeds mijn liefde kwamen melden’, Hermans nam beide gedichten in zijn
bloemlezing op en daarnaast ook Aan den Heer C. Huygens, 12 door hem ‘een manifest, een ars
poetica haast. Een merkwaardig modern manifest, een pleidooi voor helderheid en eenvoud, een
veroordeling der ‘wrange duisterheid’ en het ‘vervalst geluid’’ genoemd. 13 Het ligt voor de hand
dat Meijers en Boon drie van hun vier teksten uit Hermans’ bloemlezing hebben overgenomen.
Het enige wat zij of de hulpredactie hoefden te doen was het vervangen van de door Hermans
gebruikte y (’By’ wordt ‘Bij’) of een andere simpele spellingaanpassing (zoals ‘verschoonen’ /
‘verschonen’).
Het brieffragment ligt op het eerste gezicht iets ingewikkelder. Meijers en Boon vermelden als
titel slechts ‘Uit een brief’, een brief die duidelijk over Focquenbrochs Afrikaanse reis gaat. In
1678 verscheen Afrikaense Thalia met daarin een afdeling Afrikaense - Brieven, waarin het
fragment op de pagina 159. 14 Het gedeelte is uit de eerste brief en begint met het zinsgedeelte
‘Op dese Kust van Africa; hadden wy verscheyde maelen een seecker soort van Storm, dien men
Travaden noemt’. Ook hier ligt het niet voor de hand dat Meijers en Boon dit werk raadpleegden.
Een recente bron voor het brieffragment is de bloemlezing van R. Nieuwenhuys, Ziet de dag
komt aan. 15 Ook verscheen een keuze uit Focquenbrochs brieven in het literaire tijdschrift
Tirade. 16 In tegenstelling tot de drukwijze in de uitgave van de ‘Afrikaense – Brieven’ uit 1678
P.A.F. van Veen (1923-1996) had al vroeg een band met de uitgeverij. In 1951 publiceerde hij Drie generaties Van
Goor, 1839-1951, een in zes exemplaren gedrukt eerbetoon van de Dordtse drukker Geuze aan uitgever Van Goor.
Hij promoveerde in 1960 op een proefschrift over het hofdicht, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt
met de boucken. Met Nicoline van der Sijs stelde hij in 1989 het Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze
woorden samen.
Gaan waar de woorden gaan bevat overigens geen fragment van een hofdicht.
12
Hermans gebruikt als titel Aan den heer K. Huigens.
13
Willem G. van Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek (ed. Willem Frederik Hermans), Amsterdam 1946, p.
15. Focquenbroch vindt de poëzie van Huygens te onbegrijpelijk en niet vloeiend genoeg van toon en hij raadt
Huygens aan: ‘Mei dan uw duisterheid, zo zal uw luister groeien;/ Verlaat dees hardigheid zo wrang, zo wreed, zo
zuur:/ De grootste kunsten palen ’t naaste aan natuur.’
14
Zie de facsimile-uitgave door Jan Helwig, Deventer 1986.
Zie dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/focq001afri01_01/colofon.php
15
R. Nieuwenhuys, Ziet de dag komt aan, Amsterdam 1959, 140-159.
16
Elk van de afleveringen van de eerste jaargang van dit blad (1957) begint met een afdeling Tijdgenoten, waarin
werk van enige historische auteurs wordt gepresenteerd, voorafgegaan door een anonieme inleiding over persoon en
werk. In het juli-augustusnummer van het blad wordt deze rubriek gewijd aan Focquenbroch en enige van zijn
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zijn de brieven in Ziet de dag komt aan wel in alinea’s ingedeeld. Daardoor is het wat
gemakkelijker een citaat te kiezen en te beginnen. Meijers en Boon nemen twee alinea’s over,
die ik hieronder laat volgen:
‘Op deze kust van Afrika hadden wij verscheidene malen een zekere soort van storm die
men travaden noemt, zijnde zeer schielijke losbarstingen der wolken, met zulk een
kletterende donder en vinnige bliksemstralen, dat al schijnt te scheuren en te branden wat
daar omtrent is, waarbij dan komt zo schrikkelijke regen, dat ten tijde van Noach geen
zwaarder kan gevallen hebben; want wij vergaderden daar dikwijls in min dan een
kwartier uurs, door een gespannen zeil, meer dan tien of twaalf tonnen regenwater. Dit
niet alleen, maar uit dit in stukken springen der wolken (die alsdan zeer laag hangen) spat
zo felle stormwind uit, en zo schielijk, dat men hier nooit met alle zeilen durft varen, alzo
men dezelve in zo subiete occasie zo spoedig niet zou kunnen losmaken en inhalen of
men zou met schip en al moeten omslaan, indien de zeilen, masten of touwen van zelfs
door hulp van de winden niet in stukken sprongen. Dit alles hebben wij verscheidene
malen moeten doorstaan, doch heelhuids ontkomen en veel gelukkiger dan een ander
Compagniesschip, hetgeen ons onderweg ontmoetende ons verhaalde, dat daar twee
mannen van de donder op dood en één van de bliksem blind geslagen was.
Hier hebt gij in 't kort de principaalste voorvallen van mijn reis, zodat ik met mijn
burleske Eneas zal besluiten en zeggen, dat wij
Na zoveel geurige gevallen,
Na zoveel sukkelens voor en na,
Gesolt, gekaatst, gelijk als ballen,
Nog zijn geraakt in Afrika.
Negen weken en vijf dagen is het beloop van mijn reis geweest, want wij zijn op de 18de
september voor het kasteel St. George da Mina ter rede en ook aan land gekomen.’
Zowel in Gaan waar de woorden gaan als in Tirade staat een afbeelding van het fort St. George
da Mina, in beide gevallen zonder bronvermelding. Het zijn de twee gravures van het
vestingwerk in Willem Bosmans Beschryving uit 1704. 17 In Tirade staat ‘’t Casteel St George
d’Elmina, aan d’eene’, in Gaan waar de woorden gaan dat ‘aan d’andre zyde’, elk door de
graveur voorzien van een buitenmodel oranje-blanje-bleu.
Het blijft gissen waar de tekstkeuze van Meijers en Boon op berust. Uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw nemen zij voornamelijk essayistisch niet-literair werk op: delen uit de
Statenbijbel, vertalingen van Descartes, teksten van Geraert Brandt, Christiaan Huygens,
Spinoza, Balthasar Dekker, Jan Swammerdam, Anthonie van Leeuwenhoek. De twee dichters
brieven. In een kleine twee pagina’s worden Focquenbrochs leven en werk toegelicht (‘(…) Focquenbroch was een
ongelovig en spotziek heer, lang niet gemakkelijk voor die hem niet aanstonden en dat waren er heel wat: de deftige
en precieuze ‘messieurs van het Nil Volentibus Arduum’, de onverdraagzame en krakelende gelovigen, de
Amsterdamse geldproleten, de trouweloze minnaars en minnaressen, kortom het ‘dodelijk canailje, zowel van
vrouwen als van mans’ dat zijn geboortestad, het ‘geldzuchtig Amsterdam’ bewoonde. (…)’).
Tirade 1 (1957), 7-8, juli-augustus, pp. 197-202, brieffragment op p. 200.
Zie dbnl: http://www.dbnl.org/tekst/_tir001195701_01/_tir001195701_01_0109.php#109
Inleiding en keuze zijn van Rob Nieuwenhuys, redacteur van Tirade. Zie C.G.N. de Vooys en G. Stuiveling, Schets
van de Nederlandse letterkunde, Groningen 1958, 287 (Stuiveling vermeldt ten onrechte september 1957 als
publicatiemaand, een fout die in volgende drukken is blijven staan).
Vgl. Nieuwenhuys (1959). In zijn korte inleiding in Ziet de dag komt aan bij zijn keuze uit Focquenbrochs werk
verwijst Nieuwenhuys ook naar ‘Het dodelijk kanalje’. Deze bloemlezing kan in zoverre als bron voor Meijers en
Boon worden aangewezen dat Nieuwenhuys het ‘Klinkdicht’ en de Afrikaanse brief heeft opgenomen. Toch lijkt mij
de bloemlezing van Hermans eerder als bron voor de drie gedichten in aanmerking te komen.
17
Willem Bosman, Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud-Tand-en Slave-kust (1704). De gravures zijn
afgedrukt tussen de pagina’s 44 en 45.
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naast dit gezelschap zijn Heiman Dullaert, uiteraard met persoonlijk-religieuze poëzie, en
Focquenbroch. Daarmee zijn de twee sonnetten van Focquenbroch de enige twee
liefdesgedichten uit deze periode in deze bloemlezing. Het fragment uit de Afrikaanse brief past
bij eerdere stukken in de bloemlezing over reizen naar Indië en de vermaning aan Constantijn
Huygens kan gelezen worden naast het werk van deze dichter elders in de bloemlezing, in beide
gevallen dus een dun didactisch lijntje.
Schoolbloemlezingen werden gebruikt om een overzicht van de Nederlandse letterkunde van
tekstvoorbeelden te voorzien. Werd deze of gene auteur of periode behandeld, dan kon de
bloemlezing een passende illustratie bieden. Focquenbroch wordt echter niet of nauwelijks in
literatuurgeschiedenissen genoemd, laat staan dat hij een aantal informerende alinea’s haalde.
Noch in de in deze periode zeer veel gebruikte ‘Lodewick’, noch in het Beknopt overzicht van
Van Leeuwen of in de Schets van Gerard Knuvelder wordt ook maar één woord gewijd aan
Focquenbroch. 18 Antal Sivirsky is de enige die in een voor het onderwijs bestemd boek 19 het
burleske genre behandelt en dit doet met een fragment uit De min in ’t lazarushuis. Over
Focquenbrochs werk is hij overigens niet onverdeeld gunstig. Verder besteedt alleen Stuiveling
in zijn bekende Schets een alinea aan Focquenbroch (zie noot 7). Bij elkaar weinig aandacht voor
Focquenbroch en zijn werk in schooluitgaven.
Was het de persoonlijke voorkeur van Meijers of van Boon, die duidelijk naar een zekere
volledigheid en variatie in teksten streefden, was Focquenbroch een suggestie van de Leidse
hoogleraar C.A. Zaalberg of afkomstig van een van de leden van de hulpredactie? Dat is op
grond van het weinige dat in het voorbericht bij die bloemlezing over haar totstandkoming wordt
gezegd, niet meer vast te stellen.
***

18

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing, eerste deel, ’s-Hertogenbosch 196413; W.L.M.E.
van Leeuwen, Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde, Groningen 195814, Gerard Knuvelder, Inleiding
tot de Nederlandse letterkunde. Schets van de geschiedenis, ’s-Hertogenbosch z.j.9.
Knuvelder besteedde in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel 2, wel aandacht aan
Focquenbroch, maar dat wil niet zeggen dat daardoor aandacht voor diens werk gegenereerd werd. Onbekend blijft
onbekend.
19
A. Sivirsky, Het beeld der Nederlandse literatuur, deel 1, Groningen 1959, 247-251.
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Met Delpher op zoek naar Focquenbroch
FRANS WETZELS
Volgens kenners zou zoekmachine Delpher een goudmijn zijn voor historische informatie. Met
één muisklik toegang tot meer dan een miljoen boeken, kranten en tijdschriften: dertig miljoen
gedigitaliseerde pagina’s. En nog eens anderhalf miljoen radiobulletins. Deze snelle speurder is
ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Meertens-Instituut en de
universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht.
Met Delpher nemen we een kijkje in twee collecties boeken – de Basiscollectie en de
Googlecollectie – die fulltext (op woordniveau) doorzoekbaar zijn. De Basiscollectie van de KB
bevat meer dan 52.000 boeken uit de 17de tot de 20ste eeuw, de Googlecollectie ruim 320.000
gedigitaliseerde boeken uit de 16de tot en met 19de eeuw. In de krantencollectie meer dan 11
miljoen pagina’s, aan tijdschriften 1,5 miljoen (Nederlandstalige) pagina’s uit de periode 18501940.
Laten we eens de proef op de som nemen en controleren of we met die gouden zoekmachine ook
relevante gegevens over Willem Godschalck van Focquenbroch en zijn werken vinden.
Momenteel ben ik zeer geïnteresseerd in zijn TYPHON, Of De REUSEN-STRYDT en in de
diverse recensies over dat werk. Daarom start ik mijn speurtocht op Delpher met de zoeksleutel
‘Typhon’. Daarvoor moet ik op mijn computer via Google, of KB eerst naar de beginpagina van
Delpher en die ziet er nu zo uit:

waarna ik in het venster ‘Zoeken in alle tekstcollecties’ het woord ‘Typhon’ intik. En wat vind
ik? In 694 krantenartikelen komt vanaf 1759 het woord ‘Typhon’ voor, eveneens in 66
tijdschriften, en in 261 boeken van de Basiscollectie en in 258 werken van de Googlecollectie.
Maar het woord was tot 1989 in geen enkel radiobulletin te beluisteren. Als naam van een schip
komt Typhon opvallend vaak voor, verder als natuurverschijnsel en een enkele keer in een
Egyptische mythe over Osiris die door de boze god Typhon gedood wordt. Dat is niet bepaald
wat ik zoek. En 1300 treffers één voor één gaan lezen is niet aantrekkelijk en nogal tijdrovend.
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Toch vind ik op deze manier ook een verwijzing naar de Franse dichter Scarron en zijn Typhon –
maar helaas niet naar de versie van Focquenbroch – in een artikel van het tijdschrift Nederland
uit 1885 (p. 210). 1
Met Delpher gouddelven
Om het zoekwerk te verfijnen voeg ik aan de zoeksleutel het woord Focquenbroch toe – dat is
een tip van Ewoud Sanders 2 – en vind zo minder verwijzingen maar wel de juiste treffers. Een
voltreffer is een advertentie in de Utrechtse Courant van maandag 22 juni 1767 waarin reclame
wordt gemaakt voor een uitgave, een herdruk, van Focquenbrochs werken:
‘Te Amsterdam by S. v. ESVELDT, in de Kalverstraet, het 3de Huis van de Roomsche
Kerk de Papegaey, is herdrukt en is alomme in de Buiten-Steeden te bekomen, en te
Utrecht by A. van Paddenburg en te Alkmaer by J. Maagh: Alle de Werken van W. V.
FOCQUENBROCH, verzameld en uitgegeeven door A. Bogaart, in zich vervattende:
Typhon of Reuzenstryd. Æneas van Virgilius, in 2 Boeken. Herderzangen van Virgilius.
De Min in ’t Lazarus Huis. De verwarde Jalouzy. Tymon van Lucianus. Bruilofs-Dichten,
en daer onder de Klugt van de Kwakzalver, en van de Weyery. Verjaer-Dichten. MinneDichten. Klink-Dichten. Punt-Dichten. Gezangen zo in ’t Duitsch als in ’t Fransch, op
allerley aerdige wyzen. Mengel-Dichten. Brieven. Alerames en Adelasias Trouwgevallen, in 2 Deelen, op iets groter als gemeen Formaet, belopende meerder dan 978
bladzyden, behalven het Voorwerk, en een kopere Tytel-Plaet. Gedurende dit jaer is ’t
zelve te bekomen voor de goed koop prys van 36 stuivers, en na dien tyd niet minder als
50 stuivers.’
Deze annonce bevat wel degelijk nieuws. Nu weten we iets meer over de prijs van die twee delen
en over het voordeel van een snelle aankoop zo’n 250 jaar geleden. Dezelfde advertentie
verscheen ruim een maand later nogmaals in de Utrechtse courant van 31 juli 1767. Trouwens in
hetzelfde jaar verschenen ook in andere kranten die advertenties o.a. in de Oprechte Haerlemse
courant van 13 juni, in de Leydse courant van 11 mei, 1 juni, 2 oktober en van 23 december,
maar de laatste twee zijn ingekorte versies van het oorspronkelijke bericht. Uit een advertentie in
de Hollandsche historische courant van 20 mei en in de Noordhollandsche courant van 5 mei en
24 augustus 1780 blijkt dat de derde druk van Alle de Werken van Dr. W. V. FOCQUENBROCH
voor twee gulden en 4 stuivers over de toonbank ging. De Nederlandsche courant van 27
oktober 1784 meldde dat aan de eerstkomende de ‘volgeestige Digtkundige Werken’ van de
beroemde Focquenbroch voor de ‘extra verminderde prijs van 1 Gulden’ in plaats van f. 2,50
afgeleverd zouden worden. Deze exclusieve aanbieding vond plaats bij twee Amsterdamse
boekhandels, te weten bij ‘de Erve H. Bos, op de hoek van de Cingel en Gasthuismoolensteeg,’
en bij J. Roos en zoon in de Hartestraat.
Focquenbroch en Typhon in oude tijdschriften
Niet iedere vondst met deze zoekmachine levert goud of zilver op. Zo durf ik de verwijzing naar
Focquenbroch in het tijdschift De vriend des vaderlands (1840) niet spectaculair te noemen. 3 Het
betreft een bespreking van een aardig maar onwaarschijnlijk verhaal over De dichter
Focquenbroch, dat J. Krabbendam Rz geschreven had voor de Almanak voor Blijgeestigen, voor
het jaar 1841 (uitgegeven te Hoorn bij de Gebr. Vermande). Dat is zeker geen gouden vondst –

1

Brink, Jan ten,‘Hollandsche schelmenromans uit de zeventiende eeuw’, in ts. Nederland, 1885.
Sanders, Ewoud, Digitaal gouddelven bij de KB (Koninklijke Bibliotheek), Den Haag, 2015.
3
De vriend des vaderlands; een tijdschrift toegewijd aan den roem en de welvaart van Nederland, 1840.
2
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hooguit wat brons – maar het toont wel aan dat rond 1840 meester Fok als dichter nog niet
vergeten was.
Interessanter is een artikel van A. Heyting over Franse en Nederlandse rondelen, waarin hij ook
gedichten van Focquenbroch aanhaalt. 4 Heyting vond slechts één Hollands rondeel dat aan het
Marot-rondeel verwant is, en wel bij Focquenbroch. Een dergelijk rondeel bestaat uit 13 regels
met zes en zeven eendere rijmklanken. Focquenbrochs ‘Bruylofts Rondeel’ is wat langer, maar
vermoedelijk naar een Frans model gevormd. Volgens Heyting luiden de eerste regels van dat
rondeel: 5 ’t Is voor de Bruid en u ô Bruigom mede, / Dat ik hier kom met een Rondeel getreden,
/ Met hoop, dat gij zult horen, hoe het luidt, / ’t Roept over u geluk en zegen uit, enz. De twee
rijmklanken van dit rondeel in 18 regels zijn –ede en –uit. Ook citeert Heyting een ander ‘luimig’
gedicht van Focquenbroch met enkel deze twee rijmklanken –ene en –y, namelijk het verdubbeld
rondeel Aen de lichtvaerdige CLORIMENE, dat in Heytings spelling Aan de lichtvaardige
Klorimene heet.
Focquenbroch en Typhon in boeken uit de 18de eeuw
Door het artikel van Peter Altena in ons mededelingenblad Fumus is Johann Jacob Grabner,
officier in het leger van de Republiek, geen onbekende verschijning meer. 6 In zijn Brieven over
de Vereenigde Nederlanden uit 1792 merkt die luitenant en tevens liefhebber der schone letteren
op dat de Nederlanders in het ‘boertig heldendicht’ niet één uitmuntend origineel werk bezitten.
Maar ‘Godschalk Wilhelm van Focquenbroch vertaalde de met deze soort van verdichtingen
nabestaande travesteeringen van Scarron, te weeten deszelfs TYPHON (of reusenstrijd,) en de
Eneis, ten deele zeer gelukkig’. Met Delpher komen de Focquenbroch-fans, die het blad Fumus
niet kennen – wat jammer! – toch het kritische boek van Grabner op het spoor.
Enkele jaren voordat Grabner zijn Brieven over de Vereenigde Nederlanden publiceerde, was
een andere buitenlander hem voorgegaan in zijn lof voor meester Fok. In 1788 verscheen de
Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy (herdrukt in 1809) van Otto Christian Friedrich
Hoffham (1744-1799). 7 Hij werd in Küstrin (nu Kostrzyn nad Odra, Polen) geboren en zijn
familie verhuisde naar Amsterdam, waar hij opgeleid werd tot koopman en waar hij kennis
maakte met de letterkundige kringen aldaar. Sommigen vinden hem wel één van de grappigste
dichters uit de achttiende eeuw. In § 87 behandelt Hoffham de analogie tussen twee
rijmwoorden. Hoe minder analogie, hoe beter. Het is geen kunst om wijntje op Trijntje, om
groeien op bloeien te laten rijmen, maar hoe ‘eigenzinniger derhalve sommige rymwoorden zyn,
des te meer roem verwerft de poëet, indien hy ze door een geestigen draai weet te paaren’. Als
voorbeelden van die geestige contrasten citeert hij uit twee dichtwerken van Focquenbroch:
Hier na zo zong hy, hoe dat Pyrrha
Haar keijen smakte, hier en daar,
En om dat dit wel rymd op Myrrha,
Zo, loof ik, zong hy ook van haar;
(Silenus. Zesde Herderszang)

4

Heyting, A.T.A., ‘Het rondeel, de roos der lyriek’, in ts. De kunst; een algemeen geïllustreerd en artistiek
weekblad, 1913, 155-156.
5
Heyting wijkt van de originele spelling van Focquenbroch af: Bruilofts-rondeel i.p.v. Bruylofts Rondeel, Bruid en
Bruigom i.p.v. Bruyt en Bruygom. Vergelijk maar met de spelling in Afrikaense Thalia, of derde deel van de
geurige zang-godin, door de editiewerkgroep Stichting W.G. van Focquenbroch, 68.
6
Altena, Peter,‘Noghthans hedendaagsch weinig geacht’: Johannes Grabner over Focquenbroch in 1792, ts. Fumus,
2013, 33-35.
7
Hoffham, O., Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy, te Amsteldam, 1788. Ook is een editie hiervan
bezorgd in 2002 door Francis Bulhof. Raadpleegbaar via DBNL.
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Hy roepende fluks om een bliksem,
Sprong op, zo luchtig als een koe;
Maar zagt, ik vind geen rym op ixem:
Doch lykwel dat’s tot daaraan toe.
(Typhon, Derde Sangh)
Papageno in Java-Bode en Wiel Kusters in NRC Handelsblad
Niet alleen in Nederlandse kranten die hier te lande gedrukt werden, maar ook in dagbladen in
voormalig Nederlands-Indië verschenen artikelen over de geestige en welbekende dokter
Focquenbroch. Dankzij Delpher kwam ik een serie van vier artikelen op het spoor over ‘Een
basterd-poëet op de Goudkust’ in de Java-Bode van 1896, geschreven onder het pseudoniem
Papageno. 8 Was de recensent misschien een liefhebber van Mozarts Zauberflöte waarin de
verliefde Vogelfänger Papageno een grappige rol speelt? Het eerste artikel begint nogal negatief,
maar geleidelijk wordt het positiever. De openingszinnen beloven weinig goeds.
‘De naam van Willem Godschalk van Focquenbroch is op deze wijze in de republiek der letteren
gebrandmerkt geworden, dat die als een norm van den onbetamelijken stijl geacht is, als een
maatstaf waarbij anderer buitensporigheden vergeleken zouden worden. Zoo vuil als
Focquenbroch! – placht men in zijn tijd te zeggen, om aan te duiden dat een schrijver uitmuntte
in de pornografie.’ Papageno verwijst dan naar en citeert uit Witsen Geysbeeks Woordenboek
der Nederlandsche dichters, waar de liederlijkheid van Mattheus Gansneb Tengnagel, de
morsigste en onhebbelijkste rijmer van de 17de eeuw door niemand overtroffen kon worden
‘zelfs niet door Focquenbroch’. In die reeks artikelen leert de nieuwsgierige lezer Focquenbroch
kennen als dokter, dichter en fiscaal, ook wijst hij op overeenkomsten met Aernout van
Overbeke en diens brieven uit Oost-Indië. Hij citeert uit Focquenbrochs Afrikaanse brieven en
uit Van Overbekes beschrijvingen, en geniet van de luimige ‘oostinjereis’ die ‘meer playsant’ is
om te lezen dan de verhalen uit fort El Mina.
Niet alleen uit een ver verleden maar ook uit de vorige eeuw duiken artikelen op, waar ik het
bestaan niet eens van vermoedde. Zo vond ik met Delpher een recensie van de hoogleraar en
dichter Wiel Kusters in NRC Handelsblad van 8 februari 1980, waarin hij de geannoteerde
uitgave van Focquenbrochs Typhon of de Reusen-Strijdt (1665) door L. Laureys bespreekt.
Focquenbrochs werk rekent Kusters tot de Nederlandse klassiekers en hij citeert uit Typhon het
advies van Mercurius aan Apollo om zijn lauwerkrans te vervangen door tabaksbladeren: ‘Kiest
Taback die eed’le plant, Ware hulp voor minnebrandt’.
Delpher blijkt een uitstekende zoekmachine te zijn, maar je zult er niet altijd goud mee opdelven.
Een probleem bij de oude teksten blijkt toch vaak de spelling te zijn. Stond er Typhon of
Tiphon? Focquenbroch of Fokkkenbroch? Klorimene of Clorimene? Probeer als zoekwoord een
of twee spellingvarianten. Of vul een vraagteken of asterisk in als je over een bepaalde letter (?)
of enkele letters (*) twijfelt. Bijvoorbeeld Afrika?nse of Mer*ius. Succes kan ik niet garanderen,
wel veel plezier en weinig ergernissen.
***

8

Java-bode. Nieuws-, Handels- en Advertentieblad voor Nederlandsch-Indië. De artikelen van Papageno
(pseudoniem van Sam of Samuel Kallf (1851- 1932), een oudere broer van de bekende literatuurhistoricus G. Kalff)
over Focquenbroch verschenen op 15, 18, 22 en 25 juli 1896 in die krant.
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Signaleringen

Toneelgeschiedenis Amsterdam 1617-1772, een blog
In de vorige Fumus schreef ik over de aanvullingen op mijn Focquenbroch-bibliografie die
Marja Geesink in de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman gepubliceerd had.
Nu blijkt dat zij nog veel meer interessants over Focquenbroch publiceert op haar eigen blog:
http://toneelgeschiedenis.blogspot.nl/.
Deze blog heeft als uitgebreide titel: Toneelgeschiedenis
Amsterdam
1617-1772,
Opvoeringen
op
de
Nederduytsche Academie en de Amsterdamse
Schouwburg en andere wetens-waardigheden. Wanneer je
in deze blog zoekt op Focquenbroch vind je nu vijf
artikelen waarin hij vermeld staat. Het meest recente is
van 11 maart 2016 en geheel gewijd aan de plaats van
handeling van De min in’t Lazarus-huys. Het is leuk om
meer te lezen over dit tehuis voor milde gevallen van
afwijkend gedrag. Het geeft reliëf aan de door
Focquenbroch gekozen setting. Bovendien geeft Geesink
er mooie plaatjes bij. Andere artikelen die gerelateerd
zijn aan Focquenbroch gaan over Johannes van den
Bergh (2x), Joan Blasius en de Toneelagenda Amsterdam
1617-1672.
Het is dus zeker een blog om in de gaten te houden.
J.H.

Afbeelding te vinden op de blog: Annetje
met het kleine hoofdje. Een bewoonster van
het Lazarus-huys.

De Min In Reprise
Op 28 oktober 2016 werd ‘In reprise - Fase 2’ gepresenteerd tijdens het symposium 'Doek op
voor Nederlands toneelrepertoire'. In Reprise is een consortium van de Universiteit van
Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Digitale Werken dat ‘Nederlandse
toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten,
opnieuw onder de aandacht wil brengen’. Vorig jaar is door experts een longlist van de honderd
beste toneelstukken opgesteld, waarna door middel van een enquête hieruit een top 27 [sic] is
samengesteld. Op plaats 23 staat De min in’t Lazarus-huys. Dat is natuurlijk helemaal geen
slechte plaats, maar aangezien Langendijks Het wederzĳds huwelĳksbedrog op 20 staat had er
een betere in kunnen zitten.
De onlangs gepresenteerde ‘Fase 2’ behelst een website (http://inreprise.org/) over het initiatief
met pagina’s over de top 27-toneelstukken, dus ook over De min. Hierop zijn voor mij ook een
paar ‘nieuwtjes’ te vinden over de drukgeschiedenis. Zo wordt bijvoorbeeld het toneelstuk op
1670 gedateerd en de herdruk bij Vinckel op 1678. Hoe men daar aan komt is een raadsel. Het is
ook curieus dat de DBNL gekozen heeft om een zeer late editie van Ruarus als bron te
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gebruiken voor haar digitale editie. Het is inmiddels toch bekend dat er betere bronnen zijn.
Gelukkig verwijst de website wel naar artikelen in Fumus voor verder informatie.
Het is fijn dat Focquenbroch een nette plaats heeft gekregen in de canon, maar mij dunkt dat er
dan wat zorgvuldiger omgegaan kan worden met zijn teksten en met de beschikbare secundaire
literatuur. De webpagina wordt verder ook nog eens gekweld door HTML-fouten. Jammer.
J.H.
Lof der botheid
Dat Fumus een goed podium is, maar voor sommige teksten
in een ander medium een breder publiek kan worden bereikt,
blijkt uit het onlangs verschenen boek van René van
Stipriaan: Lof der Botheid. Hoe de Hollanders hun naïviteit
verloren. (Amsterdam: Querido, 2016. € 19,99, ebook
€ 12,99). In deze bundel essays is diens artikel ‘De mythe van
de miskenning. De grillige roem van Willem Godschalk van
Focquenbroch’ opgenomen, dat eerder in Fumus 5 (2007)
verscheen. Volgens de uitgever “geven de essays in Lof der
Botheid tezamen een verrassend beeld van een trotse en
speelse cultuur, die haar rauwe en botte kantjes overigens
nooit helemáál zou verliezen”.
J.H.
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Colofon
FUMUS - MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING
WILLEM GODSCHALCK VAN FOCQUENBROCH
Jaargang 14 - 2016
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: Gerard Groeneveld
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.

Fumus

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