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Opheffing Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch 

ELLY GROENENBOOM-DRAAI 

Na zeventien jaar te hebben bestaan is de Stichting Willem Godschalck van Focquenbroch per 
1 november 2017 ontbonden. In 2000 werd zij opgericht om een impuls te geven aan het 
onderzoek naar de persoon en het werk van de dichter Focquenbroch, de naamgever van de 
Stichting en een opvallende dichter binnen onze zeventiende-eeuwse letteren. 
 
Focquenbrochs werk wordt anno 2017 nog steeds gewaardeerd. Dat blijkt onder andere uit de 
hoge positie van zijn blijspel De min in’t Lazarus-huys in de ranglijst van Reprise; uit recente 
vertalingen van een aantal van zijn gedichten in het Duits en zelfs in het Russisch én uit de fraaie 
verfilming van het gedicht ‘Gedachten op mijn kamer’, voorgedragen door Ramsey Nasr. 
Geregeld is de Stichting in dit kader geconsulteerd, maar ook overigens heeft ze door middel van 
symposia, haar tijdschrift Fumus en een digitaal expertisecentrum een flinke impuls aan het 
Focquenbroch-onderzoek gegeven. Er is dus veel bereikt; Focquenbroch is weer op de kaart 
gezet. 
 
Waarom dan toch opheffing? Niet omdat het geestrijke en geestige œuvre van Focquenbroch niet 
meer inspireert, zijn zeer eigen humor en spot ons niet meer vermaken, maar omdat het bestuur, 
langzamerhand toe aan het overdragen van het stokje, heeft moeten constateren dat er 
desondanks geen nieuwe generatie Focquenbroch-bevlogenen is opgestaan die bereid is het over 
te nemen. 
 
Dit is daarom het laatste nummer van ons tijdschrift Fumus. Na het opheffen van de Stichting zal 
de website (www.focquenbroch.nl) tot nader order in stabiele vorm blijven bestaan; onder meer 
blijven daarop vroegere nummers van Fumus te lezen. Tevens zal, naar verwachting in het jaar 
2018, bij uitgeverij Flanor te Nijmegen nog een moderne proza-hertaling verschijnen van 
Focquenbrochs blijspel Min in ’t Lazarus-huys onder de titel Liefde in het Lazarushuis. 
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In memoriam Karel Bostoen 

JAN HELWIG 

Na een periode van ziekte is Karel Bostoen op 15 december 2016 overleden. Hij werd 
tweeënzeventig jaar. Karel was medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Focquenbroch, 
maar die kwalificatie dekt de lading van zijn betekenis maar zeer gedeeltelijk. 
 
Karel was net als ik in 1977 aan de Leidse universiteit begonnen, hij als docent, ik als student. 
Zijn hoorcollege Renaissance in dat studiejaar ging vrijwel geheel over de Italiaanse wortels van 
deze stroming en werd uitermate saai gebracht. Hij moest er ook nog even inkomen, zo vertelde 
hij mij later. Als begeleider van werkgroepen was hij direct beter in zijn element, maar zijn ware 
interesse en kwaliteit kwamen vooral buiten de colleges naar voren. Op de door hem 
georganiseerde excursies naar Florence nam hij de studenten enthousiast op sleeptouw. Daar 
maakte hij hen niet alleen wegwijs in architectuur en beeldende kunst, maar ook in de eigentijdse 
Italiaanse kookkunst en in politieke intriges. Dan kon hij vertellen als de beste en kwam zijn 
Horatiaanse humor naar boven. Hij was ook altijd te porren als studenten een activiteit wilden 
organiseren. Legendarisch werden zijn optredens in kluchten. 
 
Met bestuurlijke zaken had Karel minder op. Het is dan ook bijzonder dat hij die rol voor de 
Stichting Focquenbroch toch heeft willen oppakken. Temeer omdat Focquenbroch niet zijn 
specialisatie was. Karel was niet iemand van half werk. De Stichting moest volgens hem een 
tijdschrift hebben en een kring van ‘vrienden’ die het werk niet alleen zouden steunen, maar daar 
ook aan moesten deelnemen. Karel is tot kort voor zijn dood de stuwende kracht in de stichting 
geweest. Niet alleen door zijn enthousiasme, maar ook door zijn enorme eruditie en persoonlijke 
netwerk. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek naar Focquenbrochs theologische disputatie De 
Promissis Veteris Testamenti. Wij werden erop geattendeerd dat deze gevonden was in de UB 
UvA. Maar ja, wat konden wij daarmee? Op dat moment wist Karel niet alleen de enige persoon 
te vinden die deze disputatie naar inhoud én naar maatschappelijke omstandigheden kon duiden, 
maar wist hij deze toch al enorm druk bezette persoon er ook toe te bewegen dat feitelijk te doen. 
Voor Karel hadden de mensen wat over. 
 
De mensen hadden wat over voor Karel omdat hij volkomen authentiek was, en de band met 
anderen wederzijds. Die authenticiteit heeft Karel ook een beetje in de weg gezeten. Hij was 
geheel wars van scoringsdrift. Hij wilde dingen weten en tot op de bodem uitzoeken. Hij nam 
nooit de gemakkelijke weg: anderen naschrijven was niet zijn methode; hij ging terug naar de 
bronnen. Helaas heeft dit er toe geleid dat de enorme hoeveelheid materiaal die zijn jarenlange 
onderzoek naar de zestiende-eeuwse Brugse broeder Cornelisz heeft opgeleverd, nooit in een 
afrondende studie terecht is gekomen. Dat is bijzonder jammer, want niemand doet hem dat na: 
daarin is hij onvervangbaar. 
 
Even onvervangbaar is Karel voor de Stichting, zoals hij dat als mens en geleerde ook is voor de 
velen die hem persoonlijk hebben gekend. 
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De ernstige humorist: het posture van Willem Godschalk van 
Focquenbroch 

GEERTJE WILMSEN 

Inleiding 
Al veel mensen hebben onderzoek gedaan naar de teksten en het leven van Focquenbroch, 
niet in de laatste plaats in Fumus. Het aangename resultaat daarvan is dat Focquenbroch en 
zijn werk redelijk bekend zijn. Ikzelf heb kennisgemaakt met het werk van Focquenbroch 
tijdens de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, die ik 
vorig jaar afrondde. Tijdens die studie werd ik gegrepen door de zwartgallige en toch soms 
ernstige teksten van de dichter. En niet alleen door zijn teksten, maar ook door zijn persoon. 
Wie is deze mysterieuze figuur? En welk beeld krijgen we van Focquenbroch uit zijn teksten 
en zijn handelen? 
Ik besloot mijn bachelorscriptie over Focquenbroch te schrijven. Focq en zijn teksten vormen 
een leuk onderzoeksobject omdat er precies genoeg informatie beschikbaar is. Vanwege zijn 
vroege dood is het werk dat hij geproduceerd heeft redelijk overzichtelijk en gelukkig hebben 
al vele onderzoekers zich daarover gebogen. Sommige zaken omtrent Focquenbroch blijven 
onbekend, maar juist dat blijft hem interessant maken. Dit gegeven is een mooie 
uitgangssituatie om de grote lijnen in zijn productie en zijn leven te zien. Welke keuzes maakt 
hij in zijn werk en wat kunnen wij afleiden aan de hand van die keuzes? Waarom zou een 
jonge dokter een carrièreswitch naar de WIC maken? In mijn bachelorscriptie, waarvan de 
rest van dit artikel een verkorte versie is, heb ik dit soort vragen gesteld met als doel een 
overkoepelend beeld te krijgen van de zelf(re)presentatie en reputatie van Focquenbroch. 

Posture 
Voor het onderzoek heb ik gebruikgemaakt van het begrip posture zoals gebruikt door 
literatuurwetenschapper Jêrome Meizoz. Posture is een drieledig concept dat bestaat uit 
auteursgedrag, auteursbeeld en modellen naar welke de auteur zich heeft gevoegd. Deze drie 
onderdelen bepalen samen het posture van een auteur. Een auteur (re)presenteert zichzelf op 
een bepaalde manier, zowel binnen als buiten de tekst. Posture heeft dan ook een discursieve 
kant en een literatuur-sociologische kant: zowel de ‘houding’ van een auteur in de tekst als 
zijn ‘houding’ in het echte leven worden geanalyseerd.1 Hieronder krijgen de onderdelen 
verdere toelichting. 
Ten eerste auteursgedrag. Dat bestaat uit alle keuzes die een auteur zelf maakt om zich te 
(re)presenteren. Hieronder valt onder andere hoe een schrijver zich gedraagt tijdens publieke 
optredens en of hij een pseudoniem gebruikt. 2 Meizoz vergelijkt het met de term persona, die 
verwijst naar het masker dat toneelspelers dragen.3 Meizoz benadrukt dat het hier zowel gaat 
om gedrag buiten de tekst, bijvoorbeeld de kledingstijl van een auteur, als om de keuzes die 
een auteur maakt binnen de tekst, zoals de stijl en het genre waarin een auteur schrijft.4 

                                                 
1 Jérôme Meizoz, ‘Ce que l’on fait dire au silence: posture, ethos, image d’auteur,’ Argumentation et Analyse du 
Discourse [En ligne], 3, 2009, http://aad.revues.org/667, 2.  
2 Jérôme Meizoz, ‘Posture et biographie: Semmelweis de C.-F. Céline,’ Contextes. Revue de sociologie de la 
littérature [En ligne] 3, 2008, http://contextes.revues.org/2633  
3 Jérôme Meizoz, ‘Modern Posterities of Posture. Jean-Jacques Rousseau,’ in Authorship Revisited. Conceptions 
of Authorship around 1900 and 2000, ed. G.J. Dorleijn, R. Grüttemeier & L. Korthals Altes. Leuven, 2010, 84. 
4 Meizoz, ‘Modern posteries of posture,’ 85. 
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Ten tweede het auteursbeeld. Onder andere uit het auteursgedrag komt een beeld van de 
auteur naar voren, dit wil zeggen een beeld van de auteur dat door de lezer, de uitgever, de 
critici en alle anderen die met de auteurstekst in contact komen, geconstrueerd wordt.5 Dit 
auteursbeeld is deels een gevolg van het auteursgedrag, maar komt niet alleen daaruit naar 
voren. Het publiek en de uitgever bijvoorbeeld dragen hier ook aan bij. Auteursbeeld is te 
vergelijken met imago. Het imago van een auteur kan veranderen. Focquenbroch bijvoorbeeld 
werd een verguisd auteur in de achttiende eeuw, lang na zijn dood. Meizoz wijdt geen 
aandacht aan het feit dat het auteursbeeld postuum kan veranderen. In het geval van 
Focquenbroch is dat echter wel een belangrijk gegeven.  
Het derde onderdeel van posture zijn de voorbeelden naar welke de auteur zich heeft gevoegd. 
Alle schrijvers putten immers uit ‘la mémoire des pratiques littéraires’.6 Meizoz stelt dat er in 
de geschiedenis van de literatuur een aantal auteurshoudingen, ‘typical author postures’7 is 
ontstaan. Als toelichting geeft hij: ‘the committed writer, the poète maudit, the buffoon, the 
anti-establishment figure, or the working-class author, are just so many “presentations of self” 
(…) derived from a tradition’.8 Auteurs creëren aan de ene kant hun eigen posture maar zijn 
dus vaak ook te plaatsen binnen de postures en tradities die er al zijn. De poeta doctus 
bijvoorbeeld kan als een posture worden beschouwd waar bijvoorbeeld Vondel zich naar 
heeft gevoegd. Het is een soort model. Schrijvers voegden zich naar zo’n model of deden juist 
het tegenovergestelde.  
Samenvattend ben ik bij mijn onderzoek ervan uitgegaan dat alles wat Focquenbroch doet, in 
zijn schrijverschap en in de rest van zijn leven, uit keuzes bestaat en dat ook de keuze om iets 
níet te doen (bijvoorbeeld zichzelf laten portretteren) betekenisvol is. De rest van dit artikel 
bestaat uit mijn analyse en mijn bevindingen. 

De persoon Focquenbroch 
In deze sectie staat centraal hoe Focquenbroch zich als persoon presenteerde. Daarbij gaat het 
om de beroepen die hij uitoefende, de connecties die hij had en de portretten die er van hem 
bekend zijn. Daarbij is het belangrijk om ook zijn sociale positie even kort te benoemen. Ik ga 
ervan uit dat de sociale status van de familie van Focquenbroch zeker niet laag maar ook niet 
de allerhoogste was. Het auteursgedrag van Focquenbroch dat ik hieronder bespreek moet 
gezien worden tegen de achtergrond van zijn afkomst.9 

Beroepen 
Allereerst de beroepen die Focquenbroch uitoefende. Focquenbroch promoveerde in 1662 in 
de geneeskunde met een proefschrift over geslachtsziekte. Vervolgens ging hij aan de slag als 
‘Practicijn Ordinaris ter Diaconye deser Stede’,10 als armendokter in Amsterdam dus, een 
weinig ambitieuze keuze voor een jongen uit een redelijk welvarende familie. Dit zal een 
zwaar beroep zijn geweest, zeker gezien de pestepidemie die in 1663-1664 in Amsterdam 
woedde. Jan Helwig schrijft bovendien dat Focquenbroch slechts ƒ 150,- per jaar verdiende 
met deze baan, dat was nauwelijks genoeg om van rond te komen.11 In een brief schrijft 
Focquenbroch daarentegen dat hij zijn eerste Thalia geschreven heeft omdat hij door zijn 

                                                 
5 Meizoz, ‘Ce que l’on fait dire au silence,’ 2. 
6 Meizoz, ‘Posture et biographie,’ 2. 
7 Meizoz, ‘Modern posterities of posture,’ 81. 
8 Ibid. 
9 Ik acht het voor de lezers van Fumus niet noodzakelijk om uitgebreid de levensloop van Focquenbroch te 
beschrijven. 
10 W.G. van Focquenbroch, Afrikaense Thalia of het derde deel van de geurige zang-godin. Amsterdam, Jan ten 
Hoorn, 1678, 142. 
11 Helwig in Focquenbroch, Afrikaense Thalia, II. 
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‘leedigheyt, en voornamelijck de voorleden Pest-tyd’ ging dichten als tijdverdrijf.12 In het 
WNT wordt ledigheid gedefinieerd als ‘de toestand van niet door verplichte bezigheden in 
beslag genomen, vrij te zijn, vrije tijd’.13 Het is opvallend dat Focquenbroch dus vrije tijd zegt 
te hebben, terwijl het aannemelijk is dat een armendokter het juist erg druk had in een tijd van 
pestepidemieën. Een andere betekenis van ledigheid is luiheid.14 Het is ook mogelijk dat de 
‘leedigheyt’ van Focquenbroch daarop sloeg. Het zou ook kunnen dat hij zich juist ledig 
voelde door de pesttijd, en opvrolijking zocht door te dichten. 
Soms lijkt Focquenbrochs werk als (armen)dokter ook een rol in zijn werk te spelen. De 
Tweede Thalia bevat bijvoorbeeld een liefdesgedicht voor een patiënt van Focquenbroch. In 
het dubbelzinnige gedicht heeft hij het over ‘ghedaene visitatien’ en het genezen van haar 
‘innerlijcke smart’.15 De ik-figuur vraagt deze vergoeding ‘wijl hy sig niet derft op goet 
geloof verlaeten,/ Mits de patienten in ’t gemeyn/ De Doctors als de Duyvel haeten,/ Soo dra 
sy sleghs geneesen zijn.’16 Hier lijkt Focquenbrochs ervaring als arts door te klinken.  
In een ander gedicht verwijst Focquenbroch ook naar zijn beroep. Hij schrijft dat het rijmen 
schadelijk is voor een jonge dokter als hijzelf. Hij zou namelijk op zijn drukke werk moeten 
zijn, maar hij ligt liever te ‘poëeseren’.17 En dat terwijl dichten in die tijd iets was wat je 
alleen kon doen wanneer je beschikte over voldoende vrije tijd. Omdat Focquenbroch nu een 
bruiloftsdicht aan het schrijven is, moeten zijn patiënten maar wat langer pijn lijden: ‘Laat er 
een patient of acht/ een quartiertje langer steenen.’18 Zou het kunnen dat hier de ledigheid, in 
de betekenis van luiheid, weer doorklinkt? 
Afgezien van deze gedichten brengt hij zijn beroep weinig ter sprake. Dat is niet gek, hij 
schreef zelf al dat hij het dichten – of rijmen, zoals Focquenbroch het noemt – veel 
interessanter vindt dan zijn werk als armendokter. Hierboven meldde ik al kort dat hij weinig 
verdiende in de diaconie. Dat hij weinig verdiende, of zelfs arm was, komt ook een paar keer 
voor in zijn werk. Hij noemt zichzelf geregeld ‘d’arme Focquenbroch’ of ‘arme meester 
Fock’.19 Of hij daarmee verwijst naar zijn gebrek aan geld of zijn ongeluk, of naar beide 
tegelijk, blijft in het midden. 
Zijn gebrek aan geld is de voornaamste verklaring voor het feit dat hij in 1668 ervoor koos om 
als fiscaal in dienst van de WIC te treden. Van Afrika moest hij namelijk niets weten. In een 
van zijn brieven uit Afrika formuleert hij het als volgt: ‘is 't Land sleght, het Gout is goet.’20 
Het leven in Elmina moet ook erg zwaar zijn geweest: er waren voortdurend epidemieën en er 
was een hoge sterfte onder het personeel.21 Net als zijn keuze voor armendokter getuigt zijn 
keuze voor dit beroep dus niet van veel ambitie. De functie van fiscaal hield het bewaken van 
het monopolie van de WIC in. Het was Focquenbrochs taak om zogenaamde lorredraaiers, 
ondermijners van dat monopolie, aan te pakken. Hij mocht een derde van de opbrengst van 
onderschepte waar houden.22 Het zal mogelijk een beter verdienende baan zijn geweest dan 
die van armendokter. Focquenbroch was gestationeerd in Elmina aan de westkust van Afrika, 
                                                 
12 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, 139. 
13 Instituut voor Nederlandse Lexicologie, ‘ledigheid,’ Het Woordenboek der Nederlandsche Taal: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036514&lemma=ledigheid 
14 Instituut voor Nederlandse Lexicologie, ‘ledig,’ Het Woordenboek der Nederlandsche Taal: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036508&lemma=ledig 
15W.G. van Focquenbroch, Tweede Thalia of geurige zang-goddin. Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1669, 
130. 
16 Ibid. 
17 W.G. van Focquenbroch, Thalia of geurige sang-goddin. Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1665, 89. 
18 Ibid., 90. 
19 Zie bijvoorbeeld ibid., 169. 
20 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, 164. 
21 Franz Binder en Norbert Schneeloch, ‘Dirck Dircksz. Wilre en Willem Godschalk van Focquenbroch(?), 
geschilderd door Pieter de Wit te Elmina in 1669,’ Bulletin van het Rijksmuseum, 1979, 14-16.   
22 Helwig in Focquenbroch, Afrikaense Thalia, V. 
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daar was hij de tweede in rang van heel de handelspost, met slechts de directeur-generaal 
boven hem.23 Of deze baan Focquenbroch ook maatschappelijk aanzien heeft opgeleverd, valt 
te betwijfelen. De WIC was in 1668 namelijk bepaald niet winstgevend en stond erg in de 
schaduw van de succesvollere VOC.24 

Connecties 
Vervolgens de connecties die Focquenbroch mogelijk had. Focquenbrochs baan als fiscaal 
maakt het aannemelijk dat hij mensen kende uit het bestuur van de WIC, hij bekleedde 
immers een redelijk hoge positie op de handelspost in Afrika. Hij moet daarvoor met 
bestuurders van de Amsterdamse kamer van de WIC hebben gesproken voor hij naar Elmina 
vertrok. In de periode dat Focquenbroch fiscaal was in Elmina was Dirck Wilre de 
gouverneur-generaal.25 Focquenbroch schrijft in een brief dat hij zijn vermaak zocht bij de 
opperkoopman en de dominee.26 Focquenbroch noemt echter nergens in zijn werk namen van 
vrienden of kennissen van de WIC. 
Het is ook mogelijk dat hij invloedrijke mensen heeft leren kennen tijdens zijn schooltijd aan 
de Latijnse school in Amsterdam. Zo leverde Focquenbroch een bijdrage aan het album 
amicorum van Jacob Heyblocq, een oud-rector van de Latijnse school en tevens een neef van 
Focquenbroch.27 In datzelfde album hadden een hoop andere dichters, artiesten en 
predikanten ook geschreven, onder wie Vondel, Huygens, Barlaeus, Vos, Rembrandt, De 
Decker en Westerbaen.28 Het is onwaarschijnlijk dat Focquenbroch deze mensen persoonlijk 
gekend heeft. We zien wél dat Focquenbroch familie was van iemand met connecties.  
Een andere manier om na te gaan of Focquenbroch connecties had is kijken aan wie hij zijn 
werk richtte of opdroeg. Aan het eind van de zeventiende eeuw was er een patronagesysteem 
tussen sommige regenten en dichters.29 Er waren dichters die hun werk aan invloedrijke 
mensen richtten of lofdichten over hen schreven; daar kregen ze geld of privileges voor terug. 
Focquenbroch heeft ervoor gekozen om daar niet aan mee te doen. Hoewel hij veel gedichten 
aan mensen richtte, zijn er nauwelijks volledige namen in zijn werk te vinden. Veelal worden 
namen afgekort tot initialen of worden ze helemaal weggelaten. Ook de gelegenheidspoëzie 
die hij schreef, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een huwelijk, bevat bijna alleen maar 
initialen van namen die niet te achterhalen zijn. Dit maakt het aannemelijk dat Focquenbrochs 
poëzie binnen een besloten groep functioneerde waarin de namen wel bekend waren. De 
hoeveelheid echte namen valt in het niet bij hoe vaak hij zijn werk aan ‘N.N.’ (nomen nescio) 
of ‘Climene’ richt. 
Van enkele gedichten is wel te bepalen aan wie ze gericht waren. Er zijn handschriften 
bewaard gebleven van Focquenbroch aan Maria van Sypesteyn.30 Het gedicht Prognosticatie, 
dat in de handschriften voorkomt, is in licht gewijzigde vorm ook opgenomen in de eerste 
Thalia. Daarbij zijn de initialen ‘M:V:Z’. vervangen door ‘N.N.’ De wetenschap dat 
Focquenbroch liefdesgedichten aan Maria van Sypesteyn schreef, geeft ook aanleiding om te 
denken dat hij meer gedichten schreef met Sypesteyn in zijn hoofd. Margot Kalse deed hiertoe 
eerder al een voorzet in dit tijdschrift. Kalse noemde zestien gedichten die te serieus zijn en te 
                                                 
23 Ibid., V. 
24 Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC. Zutphen, 2002, 104. 
25 Franz Binder en Norbert Schneeloch, ‘Dirck Dircksz. Wilre en Willem Godschalk van Focquenbroch(?), 18.   
26 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, 161. 
27 Bauke Hekman, ‘De bijdragen van Willem Godschalk van Focquenbroch en Jan Neuyen aan het album 
amicorum van Jacob Heyblock.’ Fumus 4 (2006) 1-10.  
28 Kees Thomassen en Gruys, J.A., The album amicorum of Jacob Heyblocq. Introduction, transcriptions, 
paraphrases & notes to the facsimile. Zwolle, 1998, 181-185. 
29 Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de 
Nederlandse literatuur 1560-1900. Amsterdam, 2008, 509. 
30 W.G. van Focquenbroch, Voor Maria van Sypesteyn. Gedichten in handschrift (s.l.: Stichting W.G. van 
Focquenbroch, 2016). 
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veel details bevatten om alleen gezien te kunnen worden als algemene liefdespoëzie.31 Dat 
neemt niet weg dat Focquenbroch bewust de naam en de initialen van Sypesteyn uiteindelijk 
weggelaten heeft.  
Voor veel andere gedichten zal gelden dat ‘N.N.’ of ‘Climene’ niet naar een echt persoon 
verwijst. De Ligt heeft bijvoorbeeld aangetoond dat Focquenbroch een aantal Franstalige 
gedichten van Paul Scarron bewerkte.32 Waarschijnlijk zijn er meer gedichten die we niet als 
authentiek van Focquenbroch moeten beschouwen, maar als een vertaling of een bewerking. 
Wellicht bewerkte hij deze gedichten zonder dat hij aan iemand speciaal dacht. In de volgende 
sectie bespreek ik zijn bewerkingen van Scarron meer in detail.  
Een enkele adressant is wel te herleiden. In Tweede Thalia is een rijmbrief van Focquenbroch 
te vinden, gericht aan ‘Myn heer van Brandwyck & co,’ met wie hij Jacob Westerbaen zal 
hebben bedoeld.33 In de luchtige brief prijst Focquenbroch Westerbaens vertaling van 
Ovidius’ Remedia amoris, een komisch gedicht over hoe je de liefde kan tegengaan. Johan 
Koppenol schrijft over Westerbaen dat hij, net zoals Focquenbroch, burleske poëzie schreef.34 
Het is voor mij niet te achterhalen of Focquenbroch Westerbaen persoonlijk gekend heeft. 
Westerbaen schreef ook een burlesk gedicht over goden op de Olympus, mogelijk 
geïnspireerd door Lucianus. In de volgende sectie zullen we zien dat Focquenbroch 
vergelijkbaar werk heeft geschreven.  
Er is één uitgave waarin wel veel namen voorkomen, namelijk het postuum uitgegeven Alle 
de werken (1696). Deze bevat een paar drempeldichten die met volledige naam zijn 
ondertekend. Bezorger Abraham Bogaert, arts Ludolph Smids en ene A. van Halmaal 
schrijven in het voorwerk van deze editie. Laatstgenoemde ondertekent zijn drempeldicht met 
‘A. van Halmaal. Ab:zoon.’35 Wellicht is hij de zoon van de peetvader van Focquenbroch. 
Desalniettemin is Alle de wercken (1696) bijna dertig jaar na het overlijden van Focquenbroch 
verschenen en dat maakt de kans erg klein dat hij de schrijvers van deze drempeldichten 
persoonlijk gekend heeft. 
Als laatste wil ik graag nog even de vriendenkring van Focquenbroch aanstippen. In o.a. 
Fumus is al het een en ander geschreven over zijn vrienden, deze namen zijn bekend: 
Johannes Ulaeus, Aernout van Overbeke, Jan Neuyen, Johannes van Royen, Arnold Moonen 
en Joannes van den Bergh.36 Johannes Ulaeus zal de beste vriend van Focquenbroch zijn 
geweest. Met hem schreef Focquenbroch onder andere De herders-sangen van Vergilius 
Maro en Verdubbelt zeegen-sangh der neegen musen.  
Al met al moge het duidelijk zijn dat Focquenbroch zeer terughoudend is geweest met het 
noemen van namen in zijn werk. Hij verborg de namen liever. Misschien wilde hij zijn werk 
eigenlijk helemaal niet publiceren. In de inleiding van de eerste Thalia schrijft hij: ‘daer Jan 
van den Bergh my ruym ses maenden de kop om warm ghemaeckt heeft, ende die ghy 
eyndelijck door sijn Pars op de nae-volgende bladen gheplant sult sien.’37 Waarschijnlijk 
dichtte Focquenbroch liever voor zichzelf en/of voor zijn vrienden, zonder verdere 
bedoelingen dan het bevestigen van de vriendschap. 
 
 
  

                                                 
31 Margot Kalse, ‘De pijn van Focq’, Fumus 7, 2009, 26. 
32 B. de Ligt, ‘Focquenbroch en Scarron’, Spiegel der Letteren, 1965-1966, 173-183. 
33 Focquenbroch, Tweede Thalia, 125-128. 
34 Johan Koppenol in: Jacob Westerbaen, Gedichten. Amsterdam, 2001, 117-118. 
35 Focquenbroch, Alle de werken. Amsterdam, Weduwe Gysbert de Groot, 1696, XIII.  
36 zie bijvoorbeeld Bauke Hekman, ‘Bijzondere betrekkingen tussen Willem Godschalck van Focquenbroch, Jan 
Neuyen, Arnold Moonen en Joannes van den Bergh,’ Fumus 4, 2006. 
37 Focquenbroch, Thalia of geurige sang-goddin, V-VI. 
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Portretten 
Dan nu de portretten die van Focquen-
broch gemaakt zijn. Er is slechts één 
portret waarvan zeker is dat Focquenbroch 
degene is die erop afgebeeld wordt. Dit 
portret verscheen als titelplaat van Alle de 
werken (1696). Op dit portret staat 
Focquenbroch afgebeeld als een Romeinse 
keizer met een lauwerkrans om zijn hoofd 
en staat zijn hoofd letterlijk op een 
voetstuk. Op de sokkel staat Focquen-
brochs motto ‘Fumus gloria mundi’. 
Focquenbroch is omgeven door een 
idyllisch landschap met figuren uit de 
klassieke oudheid. Dit portret is vervolgens 
gebruikt als titelplaat voor een aantal 
andere uitgaves.38 Het feit dat deze 
afbeelding voor het eerst verscheen in 
1696, dus na Focquenbrochs overlijden, 
maakt het onmogelijk dat het Focquen-
brochs eigen keuze is geweest om op deze 
manier afgebeeld te worden. Het lijkt 
eerder een eerbetoon van vrienden en 
bewonderaars. 
Er bestaat ook nog een schilderij waarop 
Focquenbroch waarschijnlijk staat 
afgebeeld: het bekende schilderij uit 
Elmina. In het hoekje staat een man te 
leunen over de balustrade. Binder en 
Schneeloch hebben betoogd dat deze man 
Focquenbroch moet zijn: Focquenbroch 
was tweede in rang in Elmina, de man op het schilderij draagt kleding die past bij de sociale 
klasse van Focquenbroch en de man op het schilderij lijkt de leeftijd te hebben van 
Focquenbroch op dat moment.39 Niet alleen past de manier waarop de afgebeelde man eruit 
ziet bij hoe Focquenbroch er mogelijk uit zag, de man kan ook nauwelijks een ander 
personeelslid van de handelspost in Elmina zijn geweest: het overige personeel was of te oud 
of droeg waarschijnlijk andere kleding. Naast deze argumenten is het om een andere reden erg 
aantrekkelijk om te denken dat de man Focquenbroch voorstelt: de man ziet er melancholisch 
uit. Binder en Schneeloch: ‘zijn hoofd, gesteund door zijn linker hand, die op de balustrade 
rust, heeft een gelaatsuitdrukking, die onmiskenbaar verveling, zwaarmoedigheid, ja 
droefheid weergeeft’.40  
De beide afbeeldingen zijn zeer verschillend. Op het schilderij uit Elmina staat Focquenbroch 
in een hoekje te zuchten, op de titelplaat van Alle de werken is hij als een gelauwerde 
Romeinse keizer in het midden van de afbeelding geplaatst. Dit zijn de twee enige 
afbeeldingen van hem die bekend zijn. De titelplaat van Alle de werken is overduidelijk niet 
door Focquenbroch zelf besteld en het schilderij uit Elmina ook niet. Focquenbroch heeft 
zichzelf nooit laten afbeelden en zo zien we opnieuw dat hij liever buiten beeld bleef. 
                                                 
38 Zie bijvoorbeeld W.G. van Focquenbroch, Typhon of de Reusen-Strijdt . ed. L. Laureys, Zutphen, 1978. 
39 Binder en Schneeloch, ‘Dirck Dirckz. Wilre en Willem Godschalk van Focquenbroch(?),’ 22. 
40 Ibid., 23. 

W.G. van Focquenbroch: Alle de werken, eerste deel. 
Amsterdam: Weduwe Gysbert de Groot, 1696. KBH 9B2 
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Op basis van het auteursgedrag van Focquenbroch (buiten wat hij schreef om) kunnen we nu 
de tussentijdse conclusie trekken dat Focquenbroch ongewone keuzes maakte. Hij maakte niet 
echt carrière, leek weinig moeite te doen om te netwerken met belangrijke personen en kwam 
letterlijk niet graag in beeld. Hij deed op geen enkele manier aan zelfpresentatie. Zijn 
auteursgedrag kenmerkt zich door terughoudendheid. 

De schrijver Focquenbroch 
In deze sectie bespreek ik de keuzes die Focquenbroch maakte in zijn schrijverschap; ook die 
keuzes dragen bij aan zijn posture. In welke genres schreef hij bijvoorbeeld? Wat valt er te 
destilleren uit zijn burlesken? En in welke talen schreef hij?  

Genres 
Om te beginnen de genres die Focq beoefende. Ik ga ervan uit dat tijdens het leven van 
Focquenbroch het epos het meest verheven genre was binnen de dichtkunst en de tragedie het 
meest verheven genre was binnen het toneel.41 Dan valt meteen op dat Focquenbroch geen 
tragedies schreef. Focquenbroch bewerkte wel een deel van een epos, namelijk het eerste boek 
van de Aeneïs. Hij maakte er echter een burleske vertaling van, zodat van verhevenheid nog 
steeds geen sprake was. In de volgende paragraaf bespreek ik zijn burleske vertalingen meer 
in detail. Hieronder behandel ik achtereenvolgens Focquenbrochs toneelteksten, zijn poëzie 
en zijn liederen. 
Ten eerste het toneel. Focquenbroch schreef in totaal vier toneelstukken, te weten Klucht van 
de Weyery, Klucht van de quaksalver (ook bekend als Hans Keyenvresser), Min in 't 
Lazarushuys en De verwarde jalousy. Dit zijn twee kluchten en twee bijspelen. Bij beide 
kluchten staat vermeld dat ze op bruiloften zijn opgevoerd. Het zijn korte, grappige 
toneelstukken. De blijspelen, Min in ’t Lazarushuys en De verwarde jalousy, zijn vertaalde 
stukken van respectievelijk Lope de Vega (Los Locos de Valencia) en Molière (Sganarelle ou 
le Cocu imaginaire). Beide stukken zijn jarenlang opgevoerd in de Amsterdamse 
Schouwburg. Van De verwarde jalousy wordt gedacht dat Focquenbroch dat stuk mogelijk 
speciaal voor de Schouwburg schreef.42 
De keuze voor een toneelstuk van Lope de Vega is veelzeggend. Een paar decennia voor 
Focquenbroch was het Spaanse toneel razend populair. Rond het jaar 1650 waren de meeste 
opgevoerde toneelstukken in de Amsterdamse schouwburg stukken van Spaanse origine.43 
Spaanse stukken waren vanuit de zuidelijke Nederlanden aan komen waaien en waren een 
publieksfavoriet. Bredero had al eerder Spaanse stukken bewerkt en stukken geschreven over 
Spaanse romanpersonages.44 In de tijd van Focquenbroch was echter het Frans-classicisme in 
opkomst, met de oprichting van Nil Volentibus Arduum in 1669 als ijkpunt. Het toneel moest 
volgens hen aan strenge eisen voldoen en altijd goede zeden uitdragen.45 Focquenbrochs 
keuze voor een Spaans toneelstuk, een aantal jaren na het hoogtepunt van de populariteit van 
Spaans toneel, terwijl de elite steeds meer op Frankrijk gericht is, is dus opvallend te noemen.  
De keuze voor Molière is een ander verhaal. Molière was een van de grootste schrijvers uit 
Frankrijk. Focquenbroch was de eerste die een stuk van Molière naar het Nederlands 
vertaalde.46 Dit betekent dat Focquenbroch het Franse theater goed gevolgd moet hebben. 

                                                 
41 A. van Strien, Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw. Amsterdam, 1997, 9. 
42 Zie J.A. Worp, ‘Focquenbroch’ in: De Gids 45 (1881), 502, 503, 522 en Helwig, [BF01] in zijn analytische 
bibliografie: http://www.apud.net/index.php/focquenbroch/215-bf01 
43 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 377. 
44 Ibid., 389. 
45 René van Stipriaan, Het volle leven. Amsterdam, 2002, 180.  
46 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 623. 
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Focquenbrochs stuk werd in 1663 gepubliceerd, terwijl het Franse origineel in 1660 voor het 
eerst werd opgevoerd.47 Focquenbroch moet bekend zijn geweest met het werk van Molière.  
Vervolgens de poëzie. Het overgrote deel van Focquenbrochs poëzie is liefdespoëzie, zowel 
in petrarkistische als anti-petrarkistische stijl. Porteman en Smits-Veldt schreven over 
Focquenbrochs liefdesgedichten: ‘daarin spotte hij nogal eens met inhoudelijke literaire 
conventies die zo langzamerhand zo sleets waren geworden als zijn oude jas.’48 Daar kan ik 
het niet zonder meer mee eens zijn. De meerderheid van de gedichten heeft een titel als ‘Aen 
Climene’ of ‘Aen Phillis’ en wordt gekenmerkt door petrarkistische thematiek: de vrouw is 
onbereikbaar en de ik-figuur lijdt of sterft aan zijn liefde. Zie bijvoorbeeld het sonnet Aen 
Silvia:49 
 Indien ’t een misdaet is het Godlijck aen te bidden, 
 Soo ben ick duysentmael de helsche straffen waerdt: 
 Soo is my na dees pijn, de welck ik reets in ’t midden 
 Van soo veel lijden ly, noch wreeder straf bewaerdt. 
  
5 Soo d’Arendt strafbaer is, wen hy sijn oogh derft wenden 
 Na ’t albestralent licht, d’Aenbrenger van den dagh, 
 Ach, wat verdiend’ick dan voor ramp, en voor ellenden? 
 Toen ick soo reuckeloos wel eer dees Son aensagh. 
  
 Indien dat Icarus in ’t midden van de baren 
10 Wel eer sijn grafstee vond, wanneer hy al te hoogh, 
 Op swacke wiecken dorst ten hooghen Hemel varen, 
 Wat verdien ick dan niet soo ‘k u te minnen poogh? 
  
 ‘k Beken, verheve Son! ick dool in u te minnen: 
 ‘k Beken, ick vliegh te hoogh, soo ick volharden derf: 
15 Maer schoon de doodt het loon wordt van mijn dwase 

sinnen, 
 Ick heyligh dese doodt, wijl ick u minnendt sterf. 
 
Zo zijn er veel meer voorbeelden te vinden. Daar tegenover staan slechts een paar anti-
petrarkistische gedichten. Hij spotte af en toe met de inhoudelijke literaire conventies, maar 
lang niet altijd. In mijn bachelorscriptie heb ik als bijlage een lijst opgenomen met alle teksten 
van Focquenbroch en mijn genre-indeling daarvan. Daaruit blijkt dat Focquenbroch veel meer 
serieuze liefdespoëzie schreef dan spottende.50 Het zou kunnen dat Focquenbrochs 
teleurstelling over de onbereikbaarheid van Maria van Sypesteyn een grote rol heeft gespeeld 
in het schrijven van zo veel serieuze liefdespoëzie. 
Na liefdespoëzie maakt gelegenheidspoëzie het grootste deel van Focquenbrochs gedichten 
uit. Deze gedichten waren bedoeld om voor te dragen tijdens bruiloften, verjaardagen of 
promoties. De meeste gedichten uit deze groep zijn geschreven ter gelegenheid van een 
bruiloft. De aandacht in de gedichten gaat, behalve naar het huwelijk zelf, vooral uit naar de 
huwelijksnacht. De voordracht van zo’n huwelijksgedicht zal een komisch effect gehad 

                                                 
47 Frans Wetzels, ‘Liefde maakt jaloers. Hoe vrij vertaalde Focquenbroch de Sganarelle van Molière?’ Fumus 4, 
2006, 11. 
48 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 624. 
49 Focquenbroch, Thalia of geurige sang-goddin, 124-125. 
50 Zie de originele versie van mijn scriptie voor de bijlage.  
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hebben op de aanwezigen.51 Dit zijn ook de gedichten die hem later, vanwege de seksueel 
getinte inhoud, een slechte naam hebben opgeleverd. In de volgende paragraaf zullen we zien 
dat het zoeken naar humor ook een centrale rol speelt in zijn burlesken.  
De overige poëzie van Focquenbroch is als volgt in te delen: een tiental puntdichten, enkele 
serieuze gedichten, een aantal komische gedichten, en gedichten met betrekking tot de 
actualiteit. Tot de serieuze gedichten reken ik bijvoorbeeld zijn overpeinzingen in Gedaghten 
op mijn kamer.52 De groep komische gedichten bevat een paar gedichten waarin met de 
conventies voor pastorale poëzie gespot wordt. Daarin gebruikt Focquenbroch bijvoorbeeld 
deze hyperbool: ‘Op d’Oever van een Beeck, die op sijn sughten swol/ Sat Tirsis in de schauw 
eens aengename Linden/ Betreurend in sijn ziel de wreetheyt sijns Beminde/ En kreet sijn 
traenen uyt by heele emmers vol.’53 Tot de groep gedichten met betrekking tot de actualiteit 
reken ik bijvoorbeeld het satirische pamflet Een Hollandsche vuyst-slagh op een Brabandsche 
koon, een gedicht naar aanleiding van de inval van de bisschop van Munster in 1665.  
De liederen die Focquenbroch schreef beslaan een aanzienlijk deel van zijn totale productie. 
Ze zijn grotendeels hetzelfde onder te verdelen als zijn poëzie. De meerderheid gaat over de 
liefde, bruiloftsliederen maken er een belangrijk deel van uit en daarnaast schreef hij nog wat 
andere grappige liederen. Alle liederen zijn contrafacten, soms madrigalen of serenades 
gericht aan vrouwen.  
Samenvattend bestaat het werk van Focquenbroch vooral uit poëzie en wat komisch toneel. 
Het grootste deel van zijn werk bestaat uit liefdespoëzie. Het bestaat niet uit tragedies of 
ernstige epen, wél voor een fors deel ook uit gelegenheidspoëzie en liederen: twee soorten 
werk die niet alleen gelezen werden. Van gelegenheidspoëzie verwacht je immers dat het 
werd voorgedragen en van liederen dat ze gezongen worden. Zou het zo kunnen zijn dat 
Focquenbrochs werk vooral in besloten kringen functioneerde?  

Burlesken 
Zoals bekend dienden dichters in de zeventiende eeuw eerst hun klassieke voorgangers te 
lezen en vertalen (translatio), vervolgens moesten zij zelf zulk soort werk gaan produceren 
(imitatio) en alleen de beste dichters konden de klassieken overtreffen (aemulatio), door 
bijvoorbeeld een christelijke draai aan een heidens epos te geven.54 Focquenbroch vertaalde 
vier ‘klassieke’ werken, te weten Typhon, of de reusen-strijdt, Tymon, Aeneas van Vergilius in 
sijn Sondaeghs-pack gestoocken en de Herders-sangen van Vergilius Maro, in Neerduyts 
gesongen op twee verscheydene toonen. Focquenbroch maakte van de klassieke grondteksten 
echter een aemulatio in het komische. In deze paragraaf bespreek ik deze burleske werken. 
Ten eerste Typhon. Typhon is een burleske versie van het mythologische verhaal over de strijd 
tussen de giganten en de goden in het oude Griekenland. In deze burleske variant gedragen de 
reuzen zich weinig verheven en zijn ze dronken. De goden worden versimpeld tot karikaturen. 
In feite is dit werk geen vertaling van een klassiek werk, maar een bewerking van Typhon ou 
la Gigantomachie (1644) van Scarron, ook een burlesk werk. Scarron had zijn stof ontleend 
aan een werk van de Italiaan Natalis Comes.55 Het zal in de tijd van Focquenbroch een 
bekend verhaal zijn geweest, gezien de belangstelling voor klassieke werken toentertijd.  
Voor dit werk schreef Focquenbroch een Franstalige inleiding. De inleiding is gericht aan ‘les 
lecteurs de Typhon, c’est a dire, pour ceux qui ont veu celuy de monsr. Scarron.’ 56 Daarin zet 
hij uiteen dat hij bepaalde dingen heeft veranderd en dat dat hem niet een slechte vertaler 
                                                 
51 Zo bijvoorbeeld ‘Aen mijn heer en mejuffr. N.N. op haer Na-bruyloft’ in Focquenbroch, Thalia of geurige 
sang-goddin, 86-88. 
52 Focquenbroch, Thalia of geurige sang-goddin, 145-147. 
53 Zie Sonnet, ibid., 112-113. 
54 Van Strien, Hollantsche Parnas, 4-7. 
55 De Ligt, ‘Focquenbroch en Scarron’, 164. 
56 Focquenbroch, Thalia of geurige sang-goddin, XIII. 
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maar juist een goede ‘travesteur’, een verkleder, maakt.57 Dit betekent dat het lezerspubliek 
van Focquenbroch ook bekend moet zijn geweest met het werk van Scarron. Het lijkt erop dat 
Focquenbroch zich bewust was van het verschil tussen translatio en imitatio, en dat hij zijn 
publiek ervan wilde overtuigen dat hij zeker niet alleen maar vertaalde. Bovendien betekent 
het dat Focquenbrochs lezerspubliek bekend moet zijn geweest met het Frans. In de volgende 
paragraaf ga ik verder in op Focquenbrochs Franstalige werk.  
Ten tweede de dialoog Tymon van Lucianus, een satirisch dichter uit het oude Griekenland, 
het huidige Turkije. Hij schreef veel satirische dialogen en brieven.58 In de boeken over 
Focquenbroch wordt dit werk vrijwel nergens vermeld, maar evenmin wordt betwist dat 
Focquenbroch de auteur ervan is. Alleen René Veenman heeft het in een artikel heel kort over 
Focquenbrochs versie van Tymon. Veenman noemt het werk een virtuoze vertaling. Veenman: 
‘De vertaling is ongeveer een derde langer uitgevallen dan Lucianus' origineel doordat 
Focquenbroch met de losse hand heeft vertaald en sommige passages wat aangedikt heeft.’59 
Hoewel dit werk een stuk minder burlesk is dan Typhon – niet met alles wordt de draak 
gestoken – blijft het wel een burlesk werk.60  
Focquenbroch was niet de enige die werk van Lucianus vertaalde of bewerkte, maar in zijn 
tijd was hij wel een van de weinigen.61 Tijdens de vroege renaissance gebeurde dat veel, 
bijvoorbeeld door Erasmus. De dialoog Tymon werd in de vijftiende en zestiende eeuw veel 
door Italiaanse schrijvers bewerkt tot toneelstuk.62 Volgens Veenman was Lucianus een 
populair auteur in de vijftiende en zestiende eeuw maar raakte hij verguisd in de zeventiende 
eeuw. Maar weinig auteurs publiceerden bewerkingen van Lucianus’ werk en als ze dat 
deden, werden er ‘apologetische voorwoorden’ bij gepubliceerd.63 Focquenbroch vertaalde 
Lucianus' werk wel, en zonder voorwoord.  
Vervolgens Aeneas van Vergilius in sijn Sondaeghs-pack gestoocken. Net zoals Typhon is dit 
ook gebaseerd op een werk van Scarron, Le virgile travesti (1648-1653). Focquenbroch 
schreef het samen met Johannes Ulaeus. Ook dit is een burleske versie van een klassiek 
verhaal. In deze versie wordt Aeneas niet zozeer als held beschreven, maar als zwerver. 
Twintig jaar voor Focquenbrochs versie van de Aeneïs vertaalde Vondel het gehele werk van 
Vergilius.64 De versie van Vondel moet bekend zijn geweest; De Rynck en Welkenhuysen 
schrijven dat dat werk vaak herdrukt is. Ook Westerbaen vertaalde de Aeneïs vlak voor 
Focquenbroch dat deed.65 Focquenbroch was dus niet de enige die werk van Vergilius 
vertaalde. Wel was hij de enige die er een burlesk werk van maakte.  
Als laatste de Herders-sangen van Vergilius Maro, in Neerduyts gesongen op twee 
verscheydene toonen. Dit werk schreef Focquenbroch eveneens samen met Ulaeus. Van 
beiden staan de initialen dan ook op de titelpagina. Het boek bevat twee versies van de 
Bucolica of Eclogae van Vergilius. De eerste is een vertaling en de tweede een burleske 
bewerking.66 In de burleske versie zegt Tytir bijvoorbeeld tegen Melibeus: 'Een Man, die 'k 
wel een Godt mach noemen,/Liet, Melibe! ons dit gemack;/Des sal ik hem oock eeuwigh 

                                                 
57 Ibid., XIV-XVII. 
58 Patrick de Rynck en Andries Welkenhuysen, De oudheid in het Nederlands. Baarn, 199), 247.  
59 René Veenman, ‘Van schoolvoorbeeld tot atheïst: Lucianus in de Nederlanden tot 1700,’ De zeventiende eeuw 
15, 1999, 190. 
60 In bijvoorbeeld deze passage: 'Wel gaen wy dan: doch neemt dit stockje,/Of houd my, om de seeckerheyt,/Soo 
langh van achtren by mijn Rockje,' Focquenbroch, Tweede Thalia, 37. 
61 Veenman, ‘Van schoolvoorbeeld tot atheïst,’ 182. 
62 Ibid., 188. 
63 Ibid., 195. 
64 De Rynck en Welckenhuysen, De oudheid in het Nederlands, 379. 
65 Ibid., 380. 
66 Jan Helwig stelt dat de nette versie van Ulaeus is en de komische versie van Focquenbroch; zie Helwig in 
Focquenbroch, Afrikaense Thalia, IV. 
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roemen,/En setten in mijn Almanack.'67 Een anachronisme als dit – herders in de 
mythologische Gouden Eeuw hadden uiteraard geen almanakken – is typisch voor het 
burleske genre. Door Focquenbrochs keuze om twee werken van Vergilius – misschien wel de 
grootste klassieke auteur – burlesk te bewerken is het humoristische effect groter.  
Naast burleske bewerkingen van klassieke verhalen schreef Focquenbroch tijdens zijn verblijf 
in Elmina ook brieven die deels als burlesk zijn te karakteriseren. Waarschijnlijk was 
Johannes Ulaeus de ontvanger van die brieven.68 De brieven zitten vol met taalspelingen en 
verwijzingen. Focquenbroch vergelijkt een gevaarlijk stukje zee bij de Schotse kust 
bijvoorbeeld met de mythische Scylla en Charybdis en dat doet hij in het Latijn.69 Behalve 
humor hebben de brieven daarnaast een gitzwarte ondertoon. In de tweede brief schrijft 
Focquenbroch dat hij weinig tijd heeft om leuke dingen te doen ‘daer er oock niet veel 
Occasie toe is, in dit Barbaersche, Melancholique, en verbaesde Dorre Land, ’t welck ick niet 
gesind ben heel net af te schilderen, uyt vrees dat ghy schreyen soud als een Kind, en de Arme 
Focq beklaegen, omdat hem het Nootlot in soo verdoemde pleck gebragt heeft.’70 Zou het zo 
kunnen zijn dat Focquenbroch zichzelf en zijn tijd in Afrika probeerde op te vrolijken door 
burleske brieven aan zijn vriend te schrijven?  
Al met al heeft Focquenbroch vier burleske werken geproduceerd en een paar burleske 
brieven. Als we de vermeende melancholie van Focquenbroch in overweging nemen, lijken 
deze burlesken een product van zijn zoektocht naar plezier en mogelijk een remedie tegen die 
melancholie. Door dit soort werk te produceren conformeert hij zich niet aan wat 
conventioneel was in zijn tijd. In Focquenbrochs tijd was het Frans-classicisme immers in 
opkomst en Focquenbroch spande zich absoluut niet in om volgens de normen daarvan te 
dichten. Zijn burleske werken getuigen eerder van het tegenovergestelde. Door werk van 
Vergilius burlesk te bewerken – dat op dat moment recentelijk vertaald was door Vondel – 
lijkt hij aan te geven dat hij vooral doet wat hem plezier oplevert, daarbij lijkt hij zich niets 
aan te trekken van heersende normen. Misschien was het ook wel extra leuk om van zulk 
verheven werk een burleske variant te maken. 

Talen 
Vervolgens de talen waarin Focquenbroch schreef. Ik ga ervan uit dat Nederlands en Latijn 
ongeveer even hoog in aanzien stonden aan het eind van de zeventiende eeuw. In diezelfde 
tijd circuleerde er een hoop Franstalig materiaal, met name romans en toneelstukken.71  
Focquenbroch heeft ervoor gekozen om zowel in het Nederlands als in het Frans te dichten. Ik 
heb van de drie Thalia’s bij elk onderdeel (gedicht, lied, vertaling van klassiek werk) gekeken 
in welke taal het geschreven was en ben tot de conclusie gekomen dat ongeveer 17% van zijn 
werk in het Frans is geschreven.72 Opvallend is dat de eerste Thalia 34 titels in het Frans 
bevat, de tweede Thalia slechts vijf en de derde alleen maar Nederlandstalig werk. 
Focquenbroch gebruikt slechts een paar zinnetjes Latijn in zijn gehele werk, dit zijn bijna 
allemaal geijkte uitdrukkingen of korte frasen om iets meer nadruk te geven. Hij doet dit 
alleen in zijn Afrikaanse brieven.  

                                                 
67 W.G. van Focquenbroch en J. Ulaeus, De herders-sangen van Vergilius Maro. Amsterdam, Johannes van den 
Berg, 1666, 6-7. 
68 Gelderblom in Focquenbroch, De Afrikaanse brieven, 18. 
69 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, 156-157. 
70 Ibid., 163. 
71 Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 509. 
72 In de bijlage zijn de resultaten te zien. Ik heb deze versies gebruikt: Thalia of geurige sang-goddin, 
Amsterdam, Joannes van den Bergh, 1665, Tweede Thalia of geurige zang-goddin, Amsterdam, Joannes van den 
Bergh, 1669 en Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 
1678. 
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Liederen maken de overgrote meerderheid van Focquenbrochs Franstalige werk uit. Alle 
liederen die hij schreef zijn contrafacten, nieuwe teksten op bestaande melodieën. In bijna alle 
gevallen is de melodie van die contrafacten een Frans lied. Focquenbroch schreef 
bijvoorbeeld een paar liedjes op de melodie ‘Pour un seul coup’ en ‘Gavotte d’ anjou’. De 
‘Gavotte’ moet een bekende wijs zijn geweest.73 Ook een behoorlijk deel van zijn 
gelegenheidspoëzie is in het Frans geschreven. Zou zijn kennissenkring Frans gesproken 
hebben? 
Zoals ik in de vorige paragraaf heb besproken, vertaalde Focquenbroch werk van Scarron en 
Molière uit het Frans. Voor Typhon schreef hij, zoals in een eerdere paragraaf genoemd, een 
Franstalige inleiding. Focquenbrochs keuze voor het Frans moet te maken hebben gehad met 
zijn lezerspubliek. Frans was in de Republiek al jaren de taal van de elite.74 Focquenbroch zal 
dus voor ontwikkelde mensen hebben geschreven die het Frans goed machtig waren. Mogelijk 
bestond zijn kennissenkring ook uit mensen voor wie het Frans een normale taal was. En 
ongetwijfeld speelt zijn studietijd aan het (Franstalige) Waalse College in Leiden een rol.75  
Na nu de keuzes die Focquenbroch maakte in zijn schrijverschap te hebben bekeken, kunnen 
we een volgende voorlopige conclusie trekken: het auteursgedrag van Focquenbroch heeft een 
serieuze en een niet-serieuze kant. We hebben gezien dat hij veel serieuze poëzie schreef, 
meer dan niet-serieuze poëzie. Daar staat dan weer tegenover dat hij ook veel burlesk werk en 
wat komische toneelstukken schreef. Daarbij trok hij zich weinig aan van de heersende 
normen. Focquenbrochs komische werk lijkt wel haast een uitvlucht uit zijn serieuze, 
peinzende kant. Als je aanneemt dat hij aan melancholie leed, zou het gezien kunnen worden 
als zelfhulpmiddel. 
Het feit dat hij veel gelegenheidspoëzie en liederen schreef, twee genres die hardop 
voorgedragen dan wel gezongen werden, wijst erop dat zijn werk in besloten groepen 
circuleerde. Dit sluit aan bij dat er bijna alleen initialen in zijn werk voorkomen, zoals we 
zagen in de vorige sectie. Bovendien zijn veel van zijn liederen en zijn gelegenheidspoëzie in 
het Frans geschreven: dat geeft aan dat zijn publiek en kennissen uit de elite afkomstig 
moeten zijn geweest. 
Al met al presenteert Focquenbroch zich door de keuzes die hij maakte in zijn werk als een 
dichter die schrijft wat hij wil schrijven, niet gehinderd door meningen van anderen.  

Anderen over Focquenbroch 
In deze sectie staat het laatste onderdeel van posture centraal: reputatie. Het beeld dat wij nu 
van Focquenbroch hebben werd immers ook (of vooral) bepaald door wat anderen van hem 
vonden. Ik bespreek hier eerst de herdrukken die van zijn werk verschenen en dan de 
lofdichten op hem en andere teksten over hem. 

Herdrukken 
Gelukkig is een hoop werk van Focquenbroch bewaard gebleven. In totaal bestaan 47 
originele drukken van werk van Focquenbroch, waarvan er slechts elf zijn verschenen tijdens 
zijn leven.76 De eerste keer dat een werk van hem uitgegeven wordt is in 1663 en de laatste 
keer is in 1783. Het eerste werk van Focquenbroch verschijnt anoniem. Vervolgens 

                                                 
73 In de Liederenbank zijn 161 resultaten te vinden voor ‘Gavotte’. Het lijkt erop dat dit een bekende melodie 
moet zijn geweest. Het is mij niet bekend hoe het origineel klonk. Bij ‘Pour un seul coup’ vindt de Liederenbank 
alleen een lied van Focquenbroch. Zie Meertens Instituut, Nederlandse Liederenbank: www.liederenbank.nl 
74 Van Stipriaan, Het volle leven, 280. 
75 Zie Henk Jan de Jonge, ‘Willem Godschalck à Focquenbourg (Focquenbroch). Student theologie te Leiden en 
bursaal in het Collège Wallon (ca. 1658-1661)’, Fumus 1, 2003.   
76 voor de volledige bibliografie, zie Jan Helwig, ‘Een analytische bibliografie van het werk van Willem 
Godschalck van Focquenbroch,’ http://apud.net/index.php/focquenbroch 
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verschijnen er een hoop bundels onder W.G.V.F. of W.G.v.Focq. De eerste keer dat de 
achternaam van Focquenbroch volledig in een uitgave te vinden is, is in 1674 in de eerste 
druk van Min in ’t Lazarushuys – tevens het eerste werk dat postuum verschijnt. Dit lijkt een 
omslagpunt te zijn: vervolgens wordt vrijwel altijd zijn volledige naam vermeld op het 
titelblad van een nieuwe uitgave.77 
Drie keer is een verzameld werk van Focquenbroch uitgegeven: de eerste keer door Baltus 
Boekholt in 1675, de tweede keer door Lindenius en Vinck in 1679 en later door Abraham 
Bogaert in 1696. Op de eerste en laatste editie is echter een hoop kritiek geweest. In de 
inleiding van Afrikaense Thalia (1678) maakt de samensteller, Johannes Ulaeus, zelfs excuses 
voor de slordigheid van Boekholt.78 Boekholt zou hele stukken tekst zijn vergeten en juist 
weer gedichten hebben toegevoegd die niet van Focquenbroch waren.79 Helwig stelt echter 
dat dit niet de fout was van Boekholt, maar van eerdere drukkers.80 Bij de editie van Bogaert 
plaatst Helwig ook wat kanttekeningen. Volgens hem zijn ook in die uitgave gedichten 
toegevoegd die niet van Focquenbroch zijn. Ze zouden zijn toegevoegd door Ulaeus.81 De 
editie van Bogaert heeft vervolgens nog drie herdrukken gekend, de laatste in 1766. 
Verder is het opvallend dat met name zijn toneelstukken zowel afzonderlijk zijn uitgegeven 
als in de verzamelbundels. De Min in ’t Lazarushuys kent zelfs nog tien losse uitgaven. 
Hetzelfde toneelstuk werd volgens Witsen Geysbeek nog tot in 1822 jaarlijks opgevoerd op 
de Amsterdamse kermis.82 Worp vermeldt dat ook De verwarde jalousy nog honderd jaar na 
verschijnen opgevoerd bleef worden.83  
Uit deze gegevens leid ik af dat Focquenbroch waarschijnlijk niet bekend wilde worden. 
Tijdens zijn leven stond zijn volledige naam nooit op een titelblad. Zoals we in de vorige 
sectie ook al zagen, werkte Focquenbroch op geen enkele manier aan zijn roem. Toch moet 
het zo zijn geweest dat hij in een korte periode erg bekend is geworden, zijn eerste werk 
verscheen immers in 1663 en hij overleed al in 1670. Zijn echte roem lijkt pas te komen na 
zijn dood, wanneer alle verzamelde werken van hem verschijnen en herhaaldelijk herdrukt 
worden. Het hoge aantal herdrukken getuigt ervan dat hij eind zeventiende eeuw en in de 
eerste helft van de achttiende eeuw erg populair moet zijn geweest. 

Lofdichten 
Het oudste drempeldicht dat mij bekend is, staat in de eerste Thaliabundel (1665). Het is 
geschreven in het Frans door Arnold Moonen. Hij schrijft dat Focquenbroch een tweede 
Scarron is. Als mensen zijn ‘Typhon Flamand’ zien, zullen ze zo hard lachen dat hun milt zal 
scheuren.84 Toen Scarron het schreef was het al een mooi stuk, de versie van Focquenbroch is 
dat ook, schrijft Moonen. Als Scarron het gezien zou hebben, had hij gelachen in zijn kist.  
Daarna vinden we drempeldichten in De herders-sangen van Vergilius Maro, in Nederduytsch 
gesongen, op verscheydene toonen (1666). Deze bewerking van de Bucolica van Vergilius 
schreef Focquenbroch samen met Ulaeus. Ulaeus schrijft in een drempeldicht over 
Focquenbrochs versie dat zijn vertaling beter is dan het origineel. Vergilius zou boos op hem 
zijn worden, omdat Focquenbroch het beter heeft gedaan dan hij. Vervolgens schrijft I.v.F. 

                                                 
77 Er zijn wat herdrukken die met wel alleen met initialen zijn uitgegeven, bijvoorbeeld De herderssangen van 
Vergilius Maro (1679), maar dit zou ongewijzigd kunnen zijn overgenomen van de eerste druk uit 1666. 
78 De voor-reden is niet ondertekend maar is volgens Jan Helwig door Ulaeus geschreven. Zie Jan Helwig, 
[BF15] in ‘Een analytische bibliografie’, http://apud.net/index.php/focquenbroch/249-bf15 
79 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, VI. 
80 Jan Helwig, [BF15] in ‘Een analytische bibliografie’, http://apud.net/index.php/focquenbroch/249-bf15 
81 Jan Helwig, [BF28] in ‘Een analytische bibliografie’, http://apud.net/index.php/focquenbroch/279-bf28 
82 P.G. Witsen-Geysbeek, Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitse dichters. 
Amsterdam, 1822, 309.  
83 Worp, ‘Focquenbroch,’ 503. 
84 Focquenbroch, Thalia of geurige sang-goddin, XVIII. 
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frater fratri (de broer aan zijn broer) in een ander drempeldicht ook dat Focquenbrochs versie 
van de herderszangen beter dan het origineel is. Dit verwoordt hij echter weinig verheven. De 
versie van Focquenbroch doet dorpelingen en boerenzonen ‘dansen dat haer ’t aersgat 
splijt.’85 Zelfs Priapus zou wel een capriool maken op deze nieuwe toon en hij zou zo hard 
lachen dat hij zichzelf misschien zou bevuilen. Johannes van Royen schrijft een serieuzer 
drempeldicht. Hij vergelijkt Focquenbroch met Homerus, Vergilius, Petrarca en Scarron. Hij 
zegt in tegenstelling tot de anderen niet dat Focquenbrochs nieuwe versie het origineel 
overstemt. Doordat Ulaeus en Focquenbroch Vergilius nazingen, verdient ook ‘den Ouden 
Maro’ lof.86 Johannes Neuyen pakt het als laatste nog serieuzer aan. In zijn in het Latijn 
geschreven drempeldicht worden Ulaeus en Focquenbroch met klassieke dichters vergeleken 
en wordt ook Amsterdam met het oude Rome vergeleken. 
Vervolgens zijn er drempeldichten opgenomen in de uitgave van Baltus Boekholt uit 1675. 
Het eerste is niet ondertekend. In dit gedicht wordt de bundel vergeleken met een smakelijk 
banket.87 Focquenbroch zelf wordt vergeleken met Bredero en Martialis. Zijn gedichten 
worden snaakserijen genoemd. Arnold Moonen schrijft als tweede een gedicht genaamd ‘Aen 
de juffertjes’.88 In dit gedicht prijst hij de gedichten van Focquenbroch aan bij ‘steê juffertjes, 
happig goet op loopjes en genuchjes’.89 Zijn werk wordt omschreven als ‘een vollen sack van 
levendige klugjes’. Hij prijst de bundel aan als ondeugende gedichtjes die deze juffertjes vast 
aan zullen spreken. Het laatste drempeldicht in deze bundel is van een zekere Van Bulderen. 
In een simpel rijmpje beschrijft hij de functie van de poëzie van Focquenbroch: ‘Leezer, hier 
wordt uw beschreeven/Koddigheeden nae het leeven/Koddigheeden die het Brijn/Voeden als 
een Medicijn.’90 De gedichten in de tweede Thaliabundel zijn dus geschikt om mee te lachen. 
Hiermee zou hij een medicijn tegen de melancholie kunnen bedoelen. Focquenbrochs verzen 
zijn goed om ‘vreugt en Leering’ in te vinden.  
In Afrikaense Thalia (1678) zijn twee lange drempeldichten te vinden. Beide zijn niet 
ondertekend maar het zou kunnen dat ze van Ulaeus zijn.91 Ook hier wordt niet alles verheven 
uitgedrukt: ‘Soo wedd’ ick om een vierstoops Vaetje/Dat j’ op het sien van ’t eerste bladt/En 
’t lesen van het Tijtel-plaetje/Soo heet sult worden in je gat/Dat j’ alles stracks sult laten 
varen’.92 Vervolgens wordt Focquenbrochs werk geprezen omdat het zo vrolijk is, je kunt er 
elk gezelschap mee vermaken. Ulaeus legt hier dus de nadruk op het lezen van poëzie in 
gezelschap. Ulaeus vraagt zich ook af wie er dan nu serenades voor vrouwen moet gaan 
schrijven, nu Focquenbroch er niet meer is. Daarna wordt er getreurd om zijn dood, 
Focquenbroch heeft Aenaes niet volledig in zijn zondagspak kunnen steken, hij staat nu 
slechts in zijn onderhemd. En, wiens gedichten moeten nu de melancholie ‘stutten’?93 De 
dichter sluit af door de lezer gerust te stellen dat dit bundeltje nieuw werk bevat dat hem vast 
zo veel zal bekoren als Focquenbrochs eerdere werk heeft gedaan. Het tweede gedicht bevat 
ongeveer dezelfde inhoud: lof voor de overleden Focquenbroch, treurnis omdat hij niet meer 
kan dichten, troost dat deze bundel nog nieuw werk bevat.  

                                                 
85 Focquenbroch en Ulaeus, De herders-sangen van Vergilius Maro, VIII-IX. 
86 Ibid., X. 
87 W.G. van Focquenbroch, Tweede deel van Thalia of geurige sang-goddin. Amsterdam, Baltus Boekholt, 1675, 
3. 
88 Ibid., 4. 
89 ‘loopjes en genuchjes’ betekent iets als: grapjes (bijv.: een loopje nemen met iets) en vermaak. Zie Instituut 
voor Nederlandse Lexicologie, Het Woordenboek der Nederlandsche Taal: 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=12096 
90 Focquenbroch, Tweede deel van Thalia, 240. 
91 Zie Jan Helwig, [BF15] in ‘Een analytische bibliografie’: http://apud.net/index.php/focquenbroch/249-bf15. 
92 Focquenbroch, Afrikaense  Thalia, XI. 
93 Ibid., XII. 
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De laatste uitgave die drempeldichten bevat is Alle de werken (1696). Het eerste gedicht ‘De 
Geest van Focquenbroch, ziende zyne Werken op nieuws herdrukt, vermeerdert en verbetert’ 
is van Ulaeus. Het is een komisch gedicht waarin Focquenbroch wordt opgevoerd als spreker 
en hij beziet wat er gebeurt na zijn dood. Hij beseft dat zijn geest niet zal sterven zo lang zijn 
werk nog gedrukt wordt. Tot besluit zegt hij dat hij zijn best heeft gedaan om op Scarron te 
lijken, en dat dat hem ook zeker gelukt is. Als tweede een drempeldicht van Ludolf Smids, 
maar daarin staat vrij weinig over Focquenbroch. Smids prijst kort de ‘potzeryen en fratsen’94 
van Focquenbroch, maar verder gaat de eer naar Bogaert die zijn werk zo eervol hersteld 
heeft. In het volgende gedicht, van Thomas Asselijn, is wel weer aandacht voor 
Focquenbroch. Hij wordt een zoon van Apollo genoemd en vergeleken met Plautus, Ovidius, 
Juvenalis en Vergilius. Hij noemt hem een ‘noodbaak voor de jeugd’95 omdat zijn gedichten 
over vrijen en het huwelijk gaan. Ook Asselijn sluit af met lof voor Bogaert. Als laatste bevat 
de bundel nog een drempeldicht van A.V. Halmaal. Zoals veel anderen benadrukt hij hoe 
goed Focquenbroch teksten van Vergilius vertaald heeft. Verder zegt hij over Focquenbroch: 
‘Ja ‘t is die Dichter, die het droef gemoed verfrist.’96 Als besluit gunt hij Focquenbroch een 
lauwerkrans. 
Al met al lijkt het erop dat een aantal elementen steeds voorkomt. Ten eerste het 
standaardelement van een lofdicht: vergelijking met andere (klassieke) dichters. 
Focquenbroch wordt vaak vergeleken met Vergilius en Scarron omdat hij hun werk vertaalde. 
Verder wordt hij vergeleken met andere komische dichters zoals Bredero en Martialis omdat 
zijn werk overeenkomt met dat van hen. Focquenbrochs werk is, volgens de lofdichten, 
minstens zo goed of zelfs beter. Ten tweede, en dat is specifiek voor Focquenbroch, valt op 
dat grappigheid vrijwel de enige kwaliteit is die geprezen wordt in zijn werk. Focquenbrochs 
werk is vrolijk en veelzijdig en dat zal iedereen wel aanspreken. En, belangrijker nog, die 
grappigheid heeft de functie om melancholie te verdrijven. Zo vergeleek Van Bulderen 
Focquenbrochs poëzie met een medicijn en schrijft Van Halmaal letterlijk dat Focquenbroch 
de dichter is die het droef gemoed verfrist. In de vorige sectie schreef ik al dat Focquenbrochs 
komische dichtwerk als remedie tegen zijn vermeende melancholie gezien kan worden. Nu 
blijkt dat de mensen die zijn werk aanprezen zijn werk eveneens op die manier zagen. Ook het 
lezen in gezelschap komt weer terug. 

Ander commentaar 
Niet alleen collega-dichters hebben Focquenbroch aangeprezen, degenen die zijn werk hebben 
uitgegeven deden dat ook. De eerste is Baltus Boekholt in 1675. Boekholt schrijft dat 
Focquenbroch beter is dan Bredero en Starter en hij twijfelt niet ‘of sijn Soetvallige 
Koddigheden, aerdige Grillen, en aenminnige hartstochten, sullen U te wonder gevallen’.97 
Behalve deze aanprijzing voor potentiële lezers bevat dit voorwoord weinig informatie.  
Interessanter is het voorwoord van Afrikaense Thalia (1678). Het is al aan bod geweest dat 
deze tekst, hoewel niet ondertekend, waarschijnlijk van de hand van Ulaeus is. In dit 
voorwoord staat dat het tweede boek van de Aeneïs, dat in deze bundel verscheen, niet door 
Focquenbroch geschreven is. Focquenbroch was helaas overleden, dus kon hij niet samen met 
‘dien anderen vrindt’ alle twaalf de boeken vertalen, wat wel het plan was.98 Volgens de 
schrijver van het voorwoord is dit echter niet ernstig, Focquenbroch zou het namelijk niet erg 
hebben gevonden dat dit stuk naast zijn werk gedrukt zou worden. Er zijn nog meer gedichten 
toegevoegd die niet door Focquenbroch geschreven zijn, zegt de schrijver, anders zou het een 

                                                 
94 Focquenbroch, Alle de werken, IX.  
95 Ibid., X. 
96 Ibid., XII. 
97 W.G. van Focquenbroch, Alle de wercken. Amsterdam, Baltus Boekholt, 1675, III. 
98 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, VII. 
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te dun boekje worden. Ook geeft de schrijver de reden waarom Min in ’t Lazarushuys 
postuum is uitgegeven: Focquenbroch heeft dat zelf nooit gewild. De schrijver wil verder 
weinig lofprijzingen doen, omdat ‘het werck selfs sijn eygen Meester behoort te prijsen’.99 
Als laatste hekelt hij de bezorger van het werk van Aernout van Overbeke. Die persoon, 
uitgever Jan Claesz., heeft namelijk in een voorwoord bij werk van Van Overbeke geschreven 
dat Focquenbroch te veel vertaalde en te weinig zelf bedacht100 en dat hoort niet, vindt deze 
schrijver. Wanneer je de een lof toezingt, doe je dat niet over de rug van een ander. 
Bovendien was Van Overbeke erg gesteld op zijn vriend Focquenbroch.101 Interessant is wel 
dat de schrijver zegt dat Focquenbroch een goede dichter was, ‘maer hy souw vry wat meer 
eer ingeleyd hebben, indien hy sich niet de gedachten van een ander had moeten behelpen.’102 
Hij geeft dus toe dat Focquenbroch een betere dichter zou zijn geweest als hij minder vertaald 
had en meer eigen werk had voortgebracht. Het doet er echter niet toe, zegt hij, want 
Focquenbroch is overleden dus er kan niets meer veranderd worden. De schrijver besluit met 
de opmerking dat de lezer vooral zelf moet oordelen.  
Abraham Bogaert voorzag zijn editie, Alle de werken (1696), ook van wat inleidend 
commentaar. Eerst draagt hij het werk op aan de heer Simon Schynvoet, ‘beminnaar van alle 
kunsten en wetenschappen.’103 Simon Schijnvoet was een vrij onbekende figuur die zich 
bezighield met o.a. architectuur en beeldende kunst.104 In dit gedicht schrijft Bogaert dat 
Schynvoet hem de poëzie van Focquenbroch ooit aan had aangeraden. Het zal hem dus niet 
mishagen dat Bogaert deze zelfde poëzie nu aan hem opdraagt. Focquenbroch laat iedereen 
immers schateren en blozen en vertaalde Vergilius zo leuk. ‘Geen Poëzy had ooit dat zout of 
zoet/Geen Dichter streelde ooit zo myn droefgemoed/Als deze Schryver.’ De vrolijke en 
grappige gedichten van Focquenbroch doen iedereen goed. Vervolgens plaatst Bogaert 
Focquenbroch op een lijn met Hooft, Westerbaen, Brandt, Vos, Cats, De Decker en Vondel. 
Een kunstliefhebber als Schynvoet moet deze bundel dus wel goed vinden. 
Na dit eerste gedicht komt nog een voorwoord. Daarin legt Bogaert uit dat de kwaliteit van 
het werk van Focquenbroch achteruitgegaan was door de vele onzorgvuldige drukkers die 
Focquenbrochs werk hiervoor hadden gedrukt. Hij heeft daarom de taak op zich genomen om 
het te zuiveren en netjes te ordenen. Bovendien heeft hij al het werk dat tot nu niet gedrukt 
was verzameld en gedrukt. Na deze inleiding maakt hij de lezer echter meteen excuses dat 
Focquenbroch niet altijd even goed rijmde. Hij heeft dat niet allemaal kunnen oplossen. 
Volgens Bogaert horen foutjes er nu eenmaal bij. Vervolgens somt hij toch een aantal 
rijmfouten van Focquenbroch op: ‘Hier ziet gy middag klaar, dat hy, of uit onkunde, of om 
zyn fouten te verbloemen, het woord dreigen verbastert op dat het op krygen zou slaan; want 
men spelt niet, als hy doet, drygen maar dreigen.’105 Hij sluit af door te zeggen dat hij zijn 
best heeft gedaan, maar dat het niet beter wordt dan dit. 
Samengevat bevat het uitgeverscommentaar dezelfde elementen als de lofdichten: 
vergelijking met andere dichters en wederom de vrolijkheid als remedie tegen de melancholie. 
Daarnaast worden er een hoop andere dingen gezegd, maar niet direct over Focquenbroch. In 

                                                 
99 Ibid., VIII. 
100 Claesz. schreef het volgende: ‘Fockenburgh soude veel meer gedaen hebben, indien sijn Reusestrijdt, en het 
eerste boeck van den AEneis van Vilgilius uyt sijn eygen inventie ghesprooten waren, die doch wel het 
voornaemste gedeelte van sijn geheele Thalia uytmaken.’ In: Aernout van Overbeke, Geestige werken, 
Amsterdam, Jan Claesz. ten Hoorn, 1678 http://www.dbnl.org/tekst/over001gees02_01 
101 Focquenbroch, Afrikaense Thalia, VII. 
102 Ibid., IX. 
103 Focquenbroch, Alle de werken, II. 
104 Voor meer informatie over Simon Schijnvoet: Bert van de Roemer, De geschikte natuur. Theorieën over 
natuur en kunst in de verzameling van zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727), dissertatie 2005  
(beschikbaar via: http://dare.uva.nl/record/167482).  
105 Focquenbroch, Alle de werken, V. 
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veel gedichten wordt bijvoorbeeld geklaagd over hoe vorige drukkers met zijn werk zijn 
omgegaan en Ulaeus legt uit waarom hij allemaal ander werk in Afrikaense Thalia heeft 
gestopt. Bogaert geeft aan dat wat andere drukkers met Focquenbrochs werk gedaan hebben 
verschrikkelijk is, en vervolgens past hij zelf ook een hoop aan. Je zou kunnen zeggen dat het 
werk van Focquenbroch na zijn dood een gebruiksvoorwerp werd: ieder gebruikte het op zijn 
eigen manier, veranderde er wat aan of voegde er wat aan toe.  
We kunnen nu concluderen dat Focquenbroch een tijd lang een populair auteur moet zijn 
geweest, al heeft hij dat nooit zelf gewild en daar ook nooit moeite voor gedaan. Er is een 
duidelijk verschil te zien tussen zijn leven, waarin hij altijd min of meer anoniem publiceerde, 
en postume uitgaves, waarin hij de hemel in werd geprezen. Na zijn dood wordt ook werk van 
hem uitgegeven waarvan hij dat helemaal niet wilde en zijn gedichten werden onzorgvuldig 
uitgegeven door Boekholt of juist naar eigen inzicht beter gemaakt door Bogaert. De 
lofdichten op hem worden dan ook, met uitzondering van die van Ulaeus, erg onpersoonlijk. 
In de vorige secties kwam al naar boven dat Focquenbrochs werk gezien kan worden als zijn 
zoektocht naar plezier, misschien als remedie tegen de melancholie. Uit deze sectie blijkt dat 
ook andere mensen het op die manier lazen: als middel om opgevrolijkt te worden. Ook komt 
hier nogmaals naar voren dat zijn werk in gezelschap gelezen werd. 

Conclusie 
Na het leven, het werk en de reputatie van Focquenbroch bekeken te hebben kunnen we 
concluderen dat Focquenbroch zich niet strategisch profileerde. Hij wijkt in bijna alles af van 
de meeste andere dichters uit de periode waarin hij actief was. Focq maakte opvallende 
keuzes waaruit blijkt dat hij geenszins in beeld probeerde te komen. Hij trok zijn eigen plan, 
maar geen vooropgezet, strategisch plan. Hij lijkt weinig ambitie te hebben en vooral te doen 
waar hij plezier uit haalt om zo de melancholie maar even kwijt te kunnen raken. In zijn 
gehele productie voert die melancholie de boventoon en is de humor daar maar soms. Die 
twee aspecten karakteriseren zijn werk en zorgen ervoor dat het interessant blijft voor de 
moderne lezer. Doordat Focquenbroch niet op de voorgrond lijkt te hebben willen treden blijft 
hij bovendien wat mysterieus. Hopelijk inspireert dat nog veel mensen om zijn werk te blijven 
lezen en er – ook na opheffing van de Focquenbrochstichting – onderzoek naar te doen. 
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Zijn er nog vragen? Een speurtocht in de archieven van de Oude 
West-Indische Compagnie 

FRANS KOOPMAN EN FRANS WETZELS 

Vragen staat vrij, maar de antwoorden zijn soms lastig te geven. De vraag: ‘Waarom wilde 
Willem Godschalck van Focquenbroch naar de verre Afrikaanse Goudkust?’ is gemakkelijk 
gesteld, maar minder vlot beantwoord. Wij pretenderen niet dat wij pasklare antwoorden hebben 
op deze en andere vragen, maar wij hebben wel serieus naar antwoorden gezocht. Zo meenden 
wij in de archieven van de Oude West-Indische Compagnie (OWIC) voldoende materiaal te 
vinden dat wellicht een goede verklaring of zelfs dé oplossing geeft voor een aantal interessante 
problemen rond Focquenbroch. Bas de Ligt is ons hierin voorgegaan en wij hebben dankbaar 
gebruik gemaakt van de aantekeningen die hij vele jaren geleden maakte in het Nationaal 
Archief in Den Haag. 
 

 
http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/010094002635 

 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Pakhuiswic.JPG 
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Wat was de normale procedure bij de benoeming van een fiscaal?  
De vergaderingen van de Amsterdamse Kamer van de OWIC werden meestal twee keer in de 
week – op maandag (Luna) en donderdag (Jovis) – gehouden in hun hoofdkwartier, ’t West-
Indisch Huis. Dat West-Indisch pakhuis – toen gelegen op het eiland Rapenburg – is nog steeds 
te bewonderen op de hoek van de Prins Hendrikkade, waar de Oudeschans in het IJ stroomt. Als 
er een nieuwe fiscaal, of een commies of de directeur-generaal bij de West-Indische Compagnie 
benoemd moest worden, gebeurde dat door de Heren XIX, het dagelijks bestuur van die 
instelling. Dat bestuur van 19 leden was samengesteld uit afgevaardigden van onder andere de 
kamers van Amsterdam, Zeeland, Rotterdam (de Maze) en Enkhuizen. De zwaargewichten in het 
bestuur waren de acht leden uit Amsterdam en de vier leden uit Zeeland.  
In het verslag van de vergadering van 19 maart 1668 lezen we het volgende:1 
 

‘... ende dat dewijle uyt de missivens vanden overleden Directeur generaal consteert2, dat 
den fiscael over de Noordtcuste van africa is coomen te overlijden de Respective 
Cameren bij missive sullen werden versoght gereet te coomen om tot d’Electie van een 
ander te treeden ende sijn de Respective Leeden versoght een bequaem persoon te 
despicieren3 om bij dese camer voorgestelt te werden.’ 
 

Die overleden directeur-generaal was Jan Valckenburgh (1623-1667) en de overleden fiscaal kan 
Gilbert Batij zijn geweest. De overlijdensdatum van de voorganger van Dirck Wilre(e), de 
hoogste chef van Focquenbroch, is bekend, namelijk 8 juli 1667, maar die van Gilbert Batij niet.4 
Wat ons bevreemdt, is de late aankomst van de ‘missivens’, die immers vóór 8 juli verstuurd 
moeten zijn. Normaal voer een schip in tweeëneenhalf à drie maanden van Elmina naar Texel, 
maar als de schipper eerst nog vracht (of slaven) moest lossen op Curaçao duurde de tocht een 
paar weken langer. Waardoor hebben de brieven uit Guinee (het huidige Ghana) zoveel maanden 
vertraging opgelopen? Speelde de tweede Engelse zeeoorlog hierin een kwalijke rol? De vrede 
werd op 31 juli door de onderhandelaars getekend en op 24 augustus 1667 in Breda geratificeerd. 
Misschien sijpelde dat heuglijke nieuws pas weken later door op de Afrikaanse kust en kwam er 
toen pas een eind aan de kapingen van koopvaardijschepen door een vijandelijke oorlogsvloot. 
Uit het journaal dat Jan Jacob Peer, supercargo5 op het fluitschip St. Jan de Doper, op zijn reis 
van Hoorn naar de Afrikaanse westkust bijhield, blijkt dat men op sommige eilanden voor de 
Afrikaanse kust pas maanden later van het getekende vredesakkoord hoorde. Zo noteerde hij op 
12 december 1667 in zijn journaal dat de dienaar van een Engelse koopman op de westkust van 
Afrika bij hen aan boord kwam; de bemanning wist hem ervan te overtuigen dat ‘den Vrede 
tusschen Engeland en Hollant’ was getekend. Dat heuglijke nieuws vierden de Engelsen samen 
met de Nederlanders.6 Oorlog of vrede, er blijkt vaak een enorme vertraging in de berichtgeving 
naar de hoogste heren van de compagnie.  

Hoe verliep de keuze voor Focquenbroch? En waarom zo snel benoemd? 
Volgens de normale procedure worden eerst de kamers op de hoogte gesteld van het overlijden 
van de fiscaal in Guinee of op Curaçao. Daarna gaan de kamers op zoek naar geschikte 
kandidaten voor die functie en maken de Heeren XIX uiteindelijk hun keuze. Het lijkt wel of de 
Amsterdamse kamer er vaart achter wilde zetten, want een week later is  

                                                 
1 Notulenboek van de Amsterdamse Kamer van de OWIC, deel 15, 14. 
2 uyt ... consteert = uit ... blijkt  
3 despicieren = omzien naar, op zoek gaan naar 
4 Op maandag 9 januari 1673 komt wijlen Gilbert Batij nogmaals ter sprake, Notulenboek, deel 16, 242.  
5 De supercargo had de volledige controle over de lading en hield toezicht op de verkoop ervan. 
6 Jan Jacob Peer, Journaal van 18 October 1667 tot October 1668, Nationaal Archief inv.nr. 1.11.01.01, nr. 940. 
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‘naer voorgaende omvrage goet gevonden, dat de vergaderinge, tegens aenstaende 
Donderdagh op het nomineren van de Heeren die tot d’aenstaende vergaderinge der XIX 
werden gecommitteert ende een fiscael over de noordtcuste van africa geleijt sal werden, 
om bij dese Camer ter naeste vergaderinge van de XIX voorgestelt te werden.’7  
 

Had men Focquenbroch getipt? Want die staat drie dagen later al op het matje om binnengelaten 
te worden in het West-Indisch Huis: 
 

 
Nationaal Archief, Oude West-Indische Compagnie (OWIC), inventaris nr. 15, 20  <NL-HaNa_1.05.01.01_15> 

uitsnede 
 

‘Binnen gestaen Dr. Willem van Focquenbroch versoeckende het faveur van dese taefel 
om in de vergaderinge der XIX tot fiscael over de Noortcuste van africa geeligeert8 te 
werden, waer op omvrage sijnde gedaen, soo is vast gestelt dat toecomende Donderdagh 
de nominatie sal werden gedaen van een persoon bij dese vergaderinge ter vergaderinge 
van XIX tot de voorsz Plaetse te nomineren.’9 
 

De Amsterdamse heren kunnen wel hun voorkeur hebben gehad, maar naast Fock duiken later 
ook andere aspirant-fiscalen op. Op 3 april zijn dat Mr. Elias Codde van der Burgh en Johannes 
Cellarius, die het ‘faveur van dese Camer in de aenstaende vergaderinge der XIX’ verzoeken om 
tot fiscaal ‘geemplojeert te werden’. Ze krijgen te horen dat aanstaande donderdag hierover 
vergaderd zal worden en dat ‘op haer persoonen behoorlijck Regard’ zal worden genomen.10  
Op donderdag 5 april valt de beslissing. Ook wordt die dag een nieuwtje geïntroduceerd: men 
stemt met gesloten briefjes. De notulant verwoordt het nogal plechtstatig:  
 

‘Sijn gelesen verscheijde Requesten van persoonen haeren dienst presenterende voor 
fiscael naer de custe van Guinea Waerop omvrage sijnde gedaen soo is goet gevonden dat 
in dese saecke en voortaen in alle andere staende ter dispositie van de vergadering der 
XIX met besloote briefjens sal gestemt werden, ende is daerop met meerderheit van 
stemmen Dokter Willem van fockenbrogh vast gestelt, om door dese Camer ter 
vergaderinge van XIX ingebraght te werden’.11 
 

Een week later komt Isacq Aimorij (elders heet hij Amorij en Imorij) nog meedingen naar het 
‘fiscaelsampt’ in Guinea. De heren rond de vergadertafel beloven behoorlijk ‘Regard’ te nemen 
op zijn persoon. Dat is vreemd! Waarom zeggen ze niet dat ze Focquenbroch al hebben 
                                                 
7 Notulenboek Amsterdamse Kamer van de OWIC, deel 15, 16 (26 maart 1668). 
8 geeligeert = gekozen 
9 Notulen OWIC, deel 15, 20 (29 maart). 
10 Notulen OWIC, deel 15, 21. 
11 Notulen OWIC, deel 15, 22. 
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voorgedragen? Pas op 23 april – na lezing van het request van Amorij – blijven ze na serieuze 
‘deliberatiën’ bij het eerdere besluit. Ze hebben ‘eenparighlijck goet gevonden te persisteren bij 
de Resolutie op het voorsz Subject op den 5 deses genomen’.12 
Kennelijk had Focquenbroch beter gelobbyd, of beschikte hij over meer capaciteiten en betere 
papieren dan de drie andere sollicitanten. Waarschijnlijk speelde ook een rol dat hij dokter was 
en dat men die op de kust van Afrika heel goed kon gebruiken. In een van de ‘Afrikaense 
Brieven’ somt hij alle beroepen op die hij buiten het fiscaalschap heeft moeten leren: secretaris, 
raadsman, notaris, ambassadeur en kaper. Hij vermeldt niet dat hij ook als arts optreedt, maar dat 
beroep hoefde hij niet meer te leren! 

Waarom wilde Focquenbroch als fiscaal naar Guinee? 
Op bovenstaande vraag hebben onder anderen Karel Bostoen, Bas de Ligt, Henri Boontje en C.J. 
Kuik13 wel een antwoord gegeven. Volgens hen speelden Focquenbrochs financiële problemen 
hierbij een grote rol. Als armendokter in dienst van de diaconie verdiende hij ƒ150, - per jaar: dat 
was daar alle dagen geen vetpot! Bovendien zou de ongelukkige liefde voor Maria van 
Sypesteyn hem tot die stap gedreven hebben. Ten aanzien van Focks besluit om naar Guinee te 
vertrekken, ondersteunt Marguc14 de veronderstellingen van de andere Focquenbrochkenners, 
maar aan hun motieven voegt hij een derde, diepere Motivation toe voor de beslissing: ‘Eine 
psychische Disposition etwa, bei der sich eine gewisse Neigung zum existentiellen Vabanque mit 
dem Hang zum burlesken Gelächter trifft.’ 
Mocht men in Amsterdam de spot gedreven hebben met de armendokter, hier op de Guinese kust 
is hij een man van aanzien. In een brief aan zijn waarde vriend Johannes Ulaeus lezen we dat hij 
de tweede persoon is van een klein koninkrijk, geëerd als een vorst.15 Zelfs de hoogste 
‘Officieren van het Kasteel, behalven den Opper-Koopman (die mee Raed-Persoon is) my met 
gedeckten Hoofde soude derven toespreken; elck buyght, en stuypt ter Aerde toe, wanneer men 
ons siet.’  
 
Teksten in de Afrikaense Thalia laten zien hoe miserabel hij zich na een tijdje voelde. En hoe 
graag hij weer terug zou keren vanwege ‘al het tal van goeje vrinden’. Als hij al zoveel en zulke 
goede vrienden had, was er dan niemand die hem aan een baantje thuis had kunnen helpen? Zijn 
studie aan het Waals College kon hij doen dankzij het Romboutsfonds:16 waarom ontbrak 
vergelijkbare steun later? Hoe sterk was bijvoorbeeld de connectie met de mannen wier namen 
we boven de verslagen van de vergaderingen van de Amsterdamse kamer vermeld zien staan: 
Hooft, Cloeck, Pergens, Rijckaart, Bontemantel, Van Erpecum (die kennelijk in meerderheid 
voor hem stemden)? Was het inderdaad zo dat hij er al van jongs af aan van had gedroomd rijk te 
zijn en dat hij nu zijn kans pakte? Wist hij van de hoge sterftecijfers, dat er maar weinigen 
terugkeerden uit het hels Elmina? Of ontleende hij aan zijn overleving bij de Amsterdamse 
pestepidemie in de jaren 63/64 het gevoel dat hij wel wat kon hebben – zeker gezien zijn 
kwaliteiten als arts? Ondanks al die vrienden met wie hij zoveel plezier had, koos hij voor een 

                                                 
12 Notulen OWIC, deel 15, 23-24 en 28. 
13 Karel Bostoen, ‘Opgewekte berichten uit het droevig Morenland’. In: Fumus, 5 (2007), 6-7. 
Bas de Ligt, ‘Focquenbroch en Scarron’. In: Spiegel der Letteren, 9 (1965-66), 161-184. 
Henri Boontje, ‘Willem Godschalck van Focquenbroch’. In: Vandaag, 12 (1966), 34-50. 
C.J. Kuik, Bloemlezing uit de gedichten en brieven van Willem Godschalck van Focquenbroch, Zutphen, 1977.  
14 Wolfgang Marguc, Willem Godschalck van Focquenbroch, Ergänzende Prolegomena, Leuven, 1983, 79. 
15 Afrikaense-Brieven, uitgave C.J. Kuik (1977), 139-140. 
16 Over Focquenbroch als bursaal van het Fonds Rombouts, zie: Henk Jan de Jonge, ’Willem Godschalck á 
Focquenbourg (Focquenbroch)’. In: Fumus, 1, (2003), 3. 
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lucratieve baan in het verre Guinee. Volgens zijn beste vriend Johannes Ulaeus17 had Fock wel 
heel goede redenen om dit land te verlaten: ‘Elaes! ick moet nochtans beleyden! / Dat ghy met 
d’aldergrootste reen / Des weerelts, van een Landt gaet scheyden / ’t Geen u sleghs voorhad te 
vertreen / ’t Geen u sleghs voorhad te verdrucken / Soo in u kunst, als vryery / Mits het 
geduerigh brack in stucken / Al ’t geen ghy sleghs begon aen ’t Y:’   

Welke taken had hij als fiscaal uit te voeren? 
Zijn voornaamste en lucratiefste taak was het opsporen en arresteren van zogenaamde 
lorrendraaiers. Dat waren illegale handelaren die met snelle en wendbare schepen voor de West-
Afrikaanse kust zeilden om daar – terwijl de WIC er het octrooi op had – toch allerlei waren te 
kopen of te verkopen. Vaak waren het Zeeuwse schepen die het monopolie van de compagnie 
probeerden te omzeilen. Zo beschrijft Focquenbroch hoe ze tijdens de heenreis naar Guinee twee 
Zeeuwse schepen zien bij Capo Verde (Kaapverdische eilanden): ‘alsoo het Lorren-drajers 
waren, die sigh niet van ons wilde doen kennen, maer van ons afhielden’.18 Die twee laten ze 
schieten, maar later zien ze nog een ‘diergelijcke Quant, dewelcke, goeje Prijs voor my zijnde, 
terstond van ons wierd na gejaeght’. Pech voor de jonge fiscaal, want zijn schip de Gideon ‘seer 
Vuyl en aen de Kiel dapper begroeyt’ kan de lorrendraaier onmogelijk te pakken krijgen. Zo’n 
buitgemaakte lorrendraaier leverde de fiscaal een derde deel van alle verbeurd verklaarde 
goederen op. Ook de schipper, officieren en matrozen hadden recht op de buitgelden van de 
opgepakte lorrendraaiers.  
Op de heenreis krijgt Focquenbroch nog een onverwachte opdracht: hij moet toezicht houden op 
een jonge passagier die door zijn vader naar de kust van Guinee wordt gestuurd.19 Op 2 juli 1668 
verschijnt namelijk Pieter Sandra met zijn zoon Hendrick voor de heren van de Amsterdamse 
kamer. Vader is door het gerechtshof van Amsterdam geautoriseerd om ‘met wil ofte weerwil’ 
zoonlief naar Oost- of West-Indië te sturen. De Amsterdamse kamer heeft vader al permissie 
gegeven om zijn zoon voor ‘Cuijper naar Guinea te laten aenteeckenen’, maar nu wil Pieter 
Sandra ook nog dat de fiscaal of de commandant van de soldaten op het schip de Gideon zijn 
zoon goed in de gaten blijft houden ‘ten eynde des selfs soon (door hem aen boordt van ’t 
voorsz. Schip gebraght zijnde) door ordre van den gemelten fiscael ofte commandeur soo wel 
moghte werden bewaert, dat de selve niet en quame te eschapperen’20 maar met de Gideon naar 
Guinee zou worden getransporteerd. Dat kunnen de heren ‘na omvrage’ wel toestaan.  

Wat is er verder nog over de Gideon, de schipper en bemanning bekend?  
Op de vergadering van 7 mei 1668 melden de heren gecommitteerden van de Amsterdamse 
kamer dat ze het schip de Gideon hebben gecontracteerd voor de reis naar Guinee met als 
schipper Sijmon Cornelisz Gilde. De prijs voor de reis bedraagt 18.000 gulden, te betalen in 
goud op Guinee. Het schip moet ultimo juni geladen zijn en binnen 18 dagen ‘bequaem los en 
laedweer’.21 Bovendien vraagt de schipper hoeveel personen van de compagnie mee varen in 
verband met het berekenen van de hoeveelheid ‘Viandes’22. Volgens de vergaderende heren 
moet hij rekenen op 20 koppen.23 

                                                 
17 Johannes Ulaeus, ‘Treurigh Afscheydt-Sangh. Op het Vertreck van mijn Waerste Vrindt W.G. van Foqb. Na 
GVINEA.’ In: Tweede deel van Thalia, of geurige zang-goddin, Editiewerkgroep Stichting WGvF, 221-224. 
18 In: Afrikaense-Brieven, uitgave C.J. Kuik (1977), 136. 
19 Notulenboek OWIC, deel 15, 57. 
20 eschapperen = ontsnappen 
21 Notulenboek OWIC, deel 15, 32. 
22 Viandes = leeftocht, proviand 
23 Notulenboek OWIC, deel 15, 40. 
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Op 24 mei presenteren enkele heren hun diensten ‘in verscheijde qualiteijten’ en de kamer neemt 
onder anderen Philippus van den Heeden, een neef van Focquenbroch, aan als ondercommies en 
Cristiaen Rombouts als assistent naar Guinee. Vier dagen later kan het schip de Gideon 
afgeladen worden en Mr. Andries Cornelisse Vertolen, de equipagemeester, krijgt opdracht toe te 
zien dat er geen ‘Lorrendrajerijen’ worden gepleegd, d.w.z. dat er geen verboden handelswaren 
aan boord worden gesmokkeld.24 Philippus van den Heeden en de pas aangenomen 
ondercommies Cornelis van der Loef, plus de andere assistenten en ‘supra cargos’ worden op 31 
mei ‘geconfirmeert ende geluck gewenst’. Dat is kennelijk de vaste formule voordat zij naar het 
verre land vertrekken; telkens lezen wij in het notulenboek dat de vertrekkers veel geluk 
toegewenst wordt. Geluk hadden ze zeker nodig! Helaas overleefden Fock én zijn neef én de 
andere ondercommies Van der Loef de hel van Elmina niet. 
Op 28 juni liggen er twee brieven op de vergadertafel in Amsterdam: 
 

‘Sijn gelesen twee missivens van Andries Cornelisse Vertolen, uijt Texel aen Boordt van 
het Schip de Gideon, in date den 24 en 26. Deser dienende tot geleijde van de facturen 
der goederen per de lichterluijden25 Jan Ongewassen ende Cors Pietersen hem 
toegesonden, mitsgaders de Lijste der soldate, per den laetste aen boordt van ’t 
voornoemde schip gebraght; adviserende dat nogh een kaegh met goedt in ’t Schip 
geladen conde werden.’  

 
Het schip zit niet helemaal vol, er kan nog meer bij. Verder kunnen op Texel schepen uit Guinee 
verwacht worden en de Amsterdamse kamer verzoekt Vertolen die terugkerende schepen goed te 
controleren op ‘sluyckerijen’ aan boord.26 Sommige ambtenaren en matrozen die uit Guinee 
terugkeerden, smokkelden goud of ivoor of andere kostbaarheden mee. Deze sluikhandel was 
absoluut verboden, maar vond toch wel plaats. Zelfs hoge ambtenaren vielen onder het strenge 
toezicht van de compagnie. Zo lezen we dat de weduwe van directeur-generaal Valckenburgh de 
Amsterdamse kamer verzoekt om overdracht van de ‘kisten en kassen’ van haar overleden 
echtgenoot.27 Dat zal gebeuren, maar eerst moeten twee leden van de kamer alle kisten en kratten 
visiteren en daar verslag van uitbrengen. 

Wanneer is Focquenbroch overleden? 
Begin april 1670 leefde Focquenbroch naar alle waarschijnlijkheid nog. Dat is op te maken uit 
het feit dat op 26 juni 1670 Adrianus Uleus (broer van Johannes Ulaeus, door Fock zelf vóór zijn 
vertrek aangesteld als zaakwaarnemer28) binnen staat, ‘versoeckende 30 halve leggers in 
schoven29, met het schip de Rebecca, voor den Fiscaal Fockenbrogh, naar Guinea te moogen 
senden, mitsgaaders eenige provisie;’30 Als er op 15 september 1670 melding wordt gemaakt van 
een lading lamoensap, verzonden door de directeur-generaal Wilree, aangekomen van Curaçao in 
’t Vlie, dan zullen daar misschien ook de gevraagde vaten voor nodig zijn geweest.  
In de maanden april tot en met juli van het jaar 1670 woedt er een hevige epidemie in de 
handelspost Elmina. Van deze epidemie is Focquenbroch hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer 
geworden. Er zijn aanwijzingen dat Focquenbrochs overlijden via een missive van 14 juli 1670 

                                                 
24 Notulenboek OWIC, deel 15, 44. 
25  lichterluiden = mannen die met lichters (kleinere boten) de goederen overvaren naar het grote vrachtschip 
26 Notulenboek OWIC, deel 15, 54-55. 
27 Notulenboek OWIC, deel 15, 74. 
28 Peter Kroone, Willem Godschalck van Focquenbroch, z’n familie, z’n vrienden, z’n werk; drie manieren van 
benaderen (doctoraalscriptie), Amsterdam, 1982, 15. 
29 halve leggers in schoven = vaten van 200 liter die in duigen naar de plaats van bestemming werden vervoerd om 
daar in elkaar gezet te worden. Marguc leest hier ‘inschaven’. 
30 Notulenboek OWIC, deel 15, 372-373. 
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aan de W.I.C. is gemeld. Deze missive komt tegelijk met een andere ter tafel, gedateerd 14 april 
1670, dat wil zeggen: beide berichten aan de heren XIX ‘sijn geleesen’ in de bijeenkomst van de 
Amsterdamse kamer op 6 november 1670. De notulen vermelden niet welke acties de brieven tot 
gevolg hebben. Er zitten bijna zeven maanden tussen de datering van de eerste missive en de 
‘ontvangst’ in de Amsterdamse kamer, bij de tweede bijna vier. Als de tweede missive inderdaad 
de boodschap bevat dat Focquenbroch is overleden, dan sluit het optreden van de 
vertegenwoordiger van de Zeeuwse Kamer drie weken later daar redelijk vlot op aan. 

 
Nationaal Archief, Oude West-Indische Compagnie (OWIC), inventaris nr. 15, 461 <owpic461> uitsnede 

 
Bijna unaniem ziet men in het optreden van deze vertegenwoordiger, Joachim van der Heijden, 
het bewijs van Focquenbrochs dood. Maar de formulering in de notulen laat ruimte voor enige 
twijfel. Er staat: de Zeeuwse kamer heeft een zeer bekwaam persoon voor de functie van fiscaal 
op de kust van Guinee gevonden. Of men de Zeeuwse kamer dus op tijd zou willen waarschuwen 
als de procedure voor de verkiezing van een nieuwe fiscaal begint. Van der Heijden dringt er ook 
op aan om bij gelegenheid eens een keer níet iemand van Amsterdamse voorkeur te selecteren. 
Tevergeefs zal – veel later! – blijken. Van der Heijden spreekt zijn boodschap tegenover de 
leden van de Amsterdamse kamer liefst twee keer uit: op 27 november en op 1 december. Over 
lobbyen gesproken! Pas op 20 april 1671 solliciteert Abraham van Swol bij de Amsterdamse 
kamer. Op 27 april stemt men voor Pieter Cruijwaagen – met ‘beslooten brieffjens’. Ondanks de 
inspanningen van de kamer van Zeeland en ondanks een – als we het eerste citaat van dit artikel 
mogen geloven - democratisch sollicitatietraject wordt opnieuw een kandidaat van de 
Amsterdamse kamer fiscaal.31 

Waarom mochten van de WIC geen vrouwen mee naar Guinee of Curaçao? 
Waarom mochten alleen mannen in dienst van de WIC? En waarom mochten ze hun vrouw niet 
meenemen? Dat zijn twee interessante vragen. Ging dat de compagnie teveel geld kosten? Toch 
adviseert dominee Isebout vanuit Guinea (en dringt er zelfs op aan) dat het ‘dienstigh soude 

                                                 
31 Ook directeur-generaal Dirck Wilree zou zijn benoemd door de Amsterdamse kamer, zonder de Zeeuwse kamer 
hierin te kennen.  
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weesen des Comps. Dienaars getrouwde en ongetrouwde vrouwen moghten toegesonden 
werden’. Dit advies staat in een brief van 31 maart en wordt op 30 juli 1668 gelezen, maar de 
Amsterdamse kamer wil het eerst voorleggen aan de Heeren XIX en verder de uitspraak van de 
kerkenraad afwachten.32 Ondanks alle nadelen blijft de WIC nogal halsstarrig weigeren vrouwen 
die kant op te laten gaan.  
Dominee Philippus Speght evenwel, door de vergadering van 22 maart 1668 tot predikant op 
Curaçao benoemd op het ‘ordinarie tractement’ van f. 800,- ’s jaars, verzoekt toestemming om 
‘vrij transpoort en vraght’ voor zijn familie en goederen. Dat verzoek wordt een week later 
gehonoreerd. Tevens kan hij daar over een ‘bequame’ woning voor zijn familie beschikken.33 
Wij denken dat we hier met een uitzonderlijke toestemming te maken hebben. Overigens zou de 
directeur Otterinck op Curaçao zich over deze weinig inschikkelijke predikant beklagen bij de 
Amsterdamse kamer, omdat dominee Speght in zijn huis allerlei koopwaar aan de man zou 
brengen, ja zelfs bier, wijn en brandewijn verkopen.34     
Vrouwen verschijnen een enkele keer in het West-Indisch Huis om geld op te vragen dat hun 
man of zoon van de compagnie tegoed heeft. Zo verzoekt Busterdina Batij, zuster van wijlen 
Gilbert Batij, gewezen fiscaal in Guinee om enig goud van haar broer. Zij meent daar recht op te 
hebben ingevolge de resolutie van de vergadering der Heeren XIX, genomen op 29 april 1671. 
Batij heeft daar recht op wegens confiscatiën tijdens zijn fiscaalschap onder directeur 
Valckenburgh. Het goud berust nu onder deze kamer en de rekenmeesters zullen zorgen dat zij 
het ontvangt.  
Een andere dame die om geld komt vragen is Maria de Perel, de wettige echtgenote van 
directeur-generaal Wilree. Zij ontvangt f. 1.260,- van diens gagie.35 
Niet alleen echtgenoten hebben recht op achterstallige lonen van hun echtgenoten, ook familie of 
(verre) verwanten doen een beroep op de Compagnie. Zo lezen we dat op 24 juli 1673 in het 
West-Indisch Huis verschijnt advocaat Nicolaas Del. Deze verzoekt  
 

‘als transport ofte actie verkregen hebbende van wijlen Dr. Willem van Fockenbrogh 
gewesene Fiscaal in Guinea, weegens het geene den selve over de confiscatie van het 
Schip Asia per rest nogh soude moogen competerende, met de Comp. te liquideren. 
Twelck aan de Heeren Reeckenmeesters gerenvoyeert is.’36   

Zit er een luchtje aan het Guinese goud? 
Je vraagt je wel eens af of het goud dat de WIC met gretige handen binnenhaalde wel ‘zuiver 
ende puur’ was. Was het eerlijk verdiend? Waren het allemaal goudeerlijke bedienden en 
handelaars? Dat vroegen de gecommitteerden van de Amsterdamse kamer zich ook af; ze stelden 
een Articulbrief op met gedragsregels, waaraan alle werknemers zich te houden hadden. Een 
dergelijke brief hanteerden ook de Heren XVII van de VOC; de voorschriften golden voor de 
hele bemanning aan boord en voor alle manschappen op de forten. Op schending van de regels 
stonden zware straffen. 
Op 10 september 1671 verschijnen de erfgenamen van Cornelis van der Loeff, gewezen 
ondercommies in Guinee, voor de heren van de Amsterdamse kamer. In de kleding, de 
‘nagelaten plunje’ - in het bezit van de compagnie - zit wat goud en de erfgenamen verzoeken 
om betaling daarvan.37 De Amsterdamse rekenmeesters van de WIC krijgen toestemming om tot 

                                                 
32 Notulenboek OWIC, deel 15, 74 
33 Notulenboek OWIC, deel 15, 16 en 22 
34 Notulenboek OWIC, deel 16, 242-242 
35 Notulenboek OWIC, deel 16, 253 
36 Notulenboek OWIC, deel 16, 346. 
37 Notulenboek OWIC, deel 16, 4 en 5. 
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betaling over te gaan, maar het zit de vergaderde heren niet lekker, want ze stellen meteen een 
brief op hoge poten op voor de directeur-generaal Wilre. Hij dient behoorlijk toezicht te houden 
en ’t onwettig ‘vercregen gout der Bedienden in Guinea’ in beslag te nemen. Ze wijzen hem ook 
op de Artijckelbrieff, waarin duidelijk staat dat goud, door onwettige middelen verkregen, terug 
moet in de ‘Comps goutkist’.  
 
We weten niet of de hoogste baas op fort Elmina gevolg heeft gegeven aan die oproep, maar het 
is wel zeker dat diezelfde heer met heel wat meer goud dan zijn gewezen ondercommies naar 
Nederland terugkeerde. Toen op 27 september 1674 het schip, waarmee de doodzieke Wilre naar 
zijn vaderland terugkeerde, op een ‘rif’ dichtbij Schiermonnikoog strandde, probeerden de oud-
directeur, de chirurgijn, de oppercommies en enkele anderen met een sloep aan land te komen. 
Maar helaas sloeg de sloep om en allen verdronken. Het schip sloeg aan stukken en Wilres 
schatkist met twintig zakjes goud werd door vissers van Schiermonnikoog geborgen.38 Dat 
smokkelgoud ter waarde van 120.000 gulden plus 5000 pond ivoor kwam bij de rechtmatige 
eigenaar, de WIC, terecht. Vergelijken we het beetje goud dat in de plunje van de ondercommies 
werd gevonden met de schatkist van zijn directeur, dan kunnen we alleen maar verzuchten: 
'Kleine dieven stelen, grote dieven stelen, maar de grote stelen het meest'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
38 Franz Binder, Norbert Schneeloch, ‘Dirck Dircksz. Wilre en Willem Godschalk van Focquenbroch(?) geschilderd 
door Pieter de Wit te Elmina in 1669’. In: Bulletin van Rijksmuseum, 27 (1979), 13-29. 
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Herderszangen en disputaties 

HERMAN HERMANS1 

Herderszangen 
Op 19 mei 2017 hield Susanna Braund, hoogleraar Latin poetry and its reception aan de 
Universiteit van British Columbia, een interessante lezing aan Regent's Park College, Oxford, 
over de wonderlijke wijze waarop de werken van Vergilius in het verleden, dat wil zeggen: in de 
zeventiende tot en met de eerste helft van de negentiende eeuw, zijn bewerkt. In deze lezing, 
onder de titel Dido's pug, chocolate Elysium and Aeneas made of butter: travesties of Virgil's 
Aeneid, viel ook de naam van Focquenbroch. Professor Braund vertelde dat zij een boek aan het 
schrijven is, waarin zij mede wil ingaan op de vertalingen die Focquenbroch samen met 
Johannes Ulaeus maakte van Vergilius' Bucolica.2 Haar ontkennend antwoord op mijn vraag of 
zij het toch enigszins verouderde Nederlands kon begrijpen, gaf mij aanleiding haar aan te 
bieden enige notities te maken. In die notities heb ik, naast een overzicht van in Nederland 
beschikbare literatuur over dit boekje, waaronder de bijdragen van Veldhorst en Jansen,3 
persoonlijke indrukken weergegeven.  
De vertaling van Ulaeus vond ik niet erg spectaculair, zelfs een beetje saai. Er zijn enkele 
uitbreidingen die tot de verbeelding spreken, maar die soms te lang zijn naar mijn mening. 
Bijvoorbeeld 'recubans' in de Eerste Herderszang (1.1) wordt overdadig vertaald met: 'ghy leght 
vast, gerust, en stil te dromen' en 'deus nobis haec otia fecit' in  dezelfde Herderszang (1.6) wordt 
'ick mach hem vrij mijn Godtheyt noemen,/Die my dees gunst bewees, dat ick hier in de 
bloemen/My kan verlusten, sonder schrick voor ongeval', wat toch bepaald omslachtig is en te 
vrij. Die vrijheid is niet goed te begrijpen, omdat de kennelijke bedoeling van de beide heren was 
dat Ulaeus zich tot een min of meer getrouwe vertaling van de oorspronkelijke tekst zou 
beperken.4  
 
Focquenbrochs adaptatie (want zij is meer dan een letterlijke vertaling) is hoogst 
belangwekkend. Enkele argumenten daarvoor. Ofschoon de oorspronkelijke tekst op de voet 
gevolgd wordt, zijn er verscheidene aardige eigen vondsten. De sublieme slotregels van de 
Eerste Herderszang zijn prachtig vertaald met enige uitbreidingen die - in een vrije weergave - 
niet overbodig zijn omdat zij het rijm ten goede komen en de indruk zelfs nog versterken: 
 

hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem 
fronde super viridi; sunt nobis mitia poma, 
castanae molles et pressi copia lactis; 
et iam summa procul villarum culmina fumant, 
maioresque cadunt altis de montibus umbrae 

 

                                                 
1 H.L.C. Hermans (1948) studeerde en promoveerde in de rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Later 
studeerde hij Italiaanse taal- en letterkunde aan dezelfde universiteit en aan de Rijksuniversiteit te Groningen, 
gevolgd door een studie klassieke letterkunde aan de Universiteit van Liverpool. Hij bereidt nu een dissertatie voor 
in de klassieke talen en letterkunde aan Magdalen College, Oxford. 
2 Ulaeus en Focquenbroch (1679) 
3 Veldhorst (2009); Jansen (2012) 
4 Zie de beide gedichten aan het begin: 'Aan W.v.F. Singende de Herders-sangen van Virgilius op een snaecksche 
Toon' en ' Aan mijn Heer I.U. De Herders-sangen van Virgilius op een suyvere  Duytsche Toon singende': 'De 
Roomsche Maro op een Duytsche Toon te singen,/ Die met de Gront-stem op een hayrtjen accordeert' (cursief van 
mij, HLCH). 
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Ghy kund dees nacht wel by my blijven, 
Mijn goeje Landts-man Melibé! 
Kom wilt uw Geytjes stalwaerts drijven, 
En blijft hier slapen met je Vee. 
WIj hebben Appels, en Karstengen, 
Met varssche Boter na den tijdt; 
Wij sullen 't nachjen overbrengen, 
En denken aan geen swarigheydt. 
Ik sie de schoorsteen gints al roocken, 
Wel aen, wijl dat den avondt sackt, 
En dat de pot al is aen 't koocken, 
Is 't best, sich stracks na huys gepackt. 

 
Mijns inziens vertoont Focquenbroch hier een groot literair meesterschap, ofschoon de laatste 
versregel 'sich stracks na huys gepackt' wellicht geen recht doet aan de gedachte dat Melibé nu 
juist het slachtoffer was van een huis- en landuitdrijving. Maar het is geen wonder dat Ulaeus in 
een lofzang op zijn vriend (in de inleidende verzen) zinspeelt op de mogelijkheid dat Vergilius 
zelf zou willen toegeven dat de tekst van Focquenbroch beter, althans niet minder 
indrukwekkend, is dan zijn eigen Latijnse origineel. 
Het ritme van Focquenbrochs werk is snel en levendig. Dit maakt het mogelijk delen van de tekst 
(de Zevende en de Negende Herderszangen) te zingen op de wijs van toentertijd bekende 
melodieën (over dit interessante aspect: Veldhorst, 2009). 
In de laatste plaats wordt de letterkundige kwaliteit vergroot door het burleske karakter (zie 
daarvoor in het bijzonder: Jansen, 2012; Slaa, 2004). Zo zijn de burleske uitweidingen in de tekst 
dikwijls elegant en vol humor. Vers 51 van de Tweede Herderszang: ipse ego cana legam tenera 
lanugine mala wordt met een geestig anachronisme: 'Ick selver sal u ruyge peeren/(Die men in 
Holland Queën heet)/Gaen plucken, om u te vereeren,/Want 'k weet dat jy die garen eet.' 

Disputaties 
Ik kreeg het een beetje te pakken van Focquenbroch, met wie ik nog niet eerder had 
kennisgemaakt. Nadat ik de notities voor professor Braund geschreven had, ben ik het tijdschrift 
Fumus uitvoeriger gaan bestuderen. Al in het eerste nummer viel mij het mooie artikel op van 
Henk Jan de Jonge over Focquenbrochs tijd als student theologie te Leiden en bursaal in het 
Collège Wallon (Jonge, 2003), geschreven naar aanleiding van het (in de Amsterdamse 
Universiteitsbibliotheek, niet de Leidse, zoals in nader te noemen mededeling wordt vermeld!) 
teruggevonden werkstuk dat Focquenbroch op woensdag 30 maart 1661 te Leiden heeft 
verdedigd onder de titel Disputatio Theologica De Promissis V.T., pars septima.  
In hetzelfde nummer van Fumus is een mededeling opgenomen over twijfels aangaande de 
authenticiteit dan wel de serieusheid van deze disputatie: een niet bij naam genoemde 
'medewerker van de Theologische Universiteit te Kampen' meent dat het om een (april)grap gaat 
(Anon., 2003). Deze twee bijdragen lijken elkaar te hebben gekruist, want na lezing van de 
grondige studie van De Jonge moet de twijfel van de anonymus toch wel zijn weggenomen. De 
onbekende briefschrijver had echter wel een punt. Als de disputatie van Focquenbroch de 
zevende in een reeks zou zijn, waar zijn dan de andere zes? Hij schrijft deze niet te hebben 
kunnen achterhalen en dat kan zijn twijfel hebben gevoed. Ook ik heb de andere zes 
aanvankelijk niet in een Nederlandse bibliotheek kunnen vinden. Toen ik onlangs op Google 
Books teksten zag van de derde tot en met de zevende delen, alle voorzien van een stempel van 
de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, ben ik nogmaals in de catalogus van die bibliotheek 
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gaan zoeken. Daar vond ik uiteindelijk bij een nadere controle de delen drie, vier, vijf, zes en 
zeven inderdaad terug.5 
 
Hoe het zij, en daarom schrijf ik dit, ook in Oxford heb ik de serie gevonden, ditmaal met 
uitzondering van het tweede deel. Deze zes disputaties zijn gebonden in een leren band tezamen 
met een nog veel grotere collectie van Leidse theologische disputaties. Zij bevinden zich in The 
Fellows' Library van Jesus College en zijn vermoedelijk zeer lange tijd niet meer geraadpleegd. 
Toen de bibliothecaris het boek van de plank haalde, viel de rug van dit (te droge) boek. Daarop 
was de tekst nog leesbaar: Disputationes Theologicae, maar er is geen corresponderend titelblad. 
Dit bevestigt de gedachte dat alle disputaties aanvankelijk afzonderlijk zijn uitgegeven en later in 
deze band zijn samengebracht als een convoluut. Wie dat heeft gedaan of in opdracht van wie en 
waar en wanneer heb ik niet kunnen achterhalen. Het boekwerk bevat slechts een ex libris van de 
bibliotheek en er is geen vermelding van een eventuele gever of vorige eigenaar. Er is geen 
register dat de herkomst van het boek zou kunnen verklaren. 
Op mijn vraag naar bijzondere verbindingen tussen Jesus College en de Nederlanden in die tijd 
wist de bibliothecaris te melden dat de Principal van het college, Sir Leoline Jenkins (ca 1625-
1685), contacten met de Nederlanden had. Dat blijkt juist omstreeks de relevante periode te zijn 
geweest (1675-1679). Hij heeft delen van zijn eigendommen aan het college nagelaten. Het zou 
zo maar kunnen dat het onderhavige boek onderdeel uitmaakte van deze erfenis.6 Natuurlijk is 
dit speculatief. De vondst van een precieze omschrijving van eventueel nagelaten boeken zou 
hierover opheldering kunnen geven. Het blijft een merkwaardige zaak dat dit boek in Oxford is 
en, voor zover ik weet, niet in Nederland. 
Een beschrijving van alle in dit boekwerk samengebonden disputaties gaat het kader van dit 
tijdschrift en het bestek van deze kleine bijdrage te buiten. Het lijkt mij overigens een mooie 
onderzoeksopdracht voor een theologisch student of promovendus.  
 
Als vaststaand mag nu worden aangenomen dat Focquenbrochs bijdrage niet alleen paste in een 
reeks van in totaal zeven disputaties onder de titel De Promissis V.T.7 (is het ook in Oxford 
ontbrekende tweede ooit wel uitgegeven?), maar ook in een stevige traditie waarin veel meer van 
dit soort verhandelingen zijn geproduceerd.  
Het valt op dat de inrichting tamelijk uniform is. Naast de al door De Jonge gesignaleerde 
'dedicaties',8 opdrachten aan het begin van de disputaties, gericht aan hoogleraren, predikanten of 
magistraten van de stad waaruit de betrokkene afkomstig was, zijn er soms gedichten van 
vrienden in de vorm van lofprijzingen aan de scribent. Zo'n gedicht ontbreekt in de disputatio 
van Focquenbroch. Hij is overigens een van de weinigen die in zijn opdrachten ook zijn vrienden 
noemt: Amicis, mihi indissolubili vinculo annexis - Aan mijn vrienden, die met mij door 
onverbrekelijke banden verbonden zijn. 
Ook is in de meeste gevallen een lijst van stellingen toegevoegd, die, zoals thans nog bij 
proefschriften het geval is, niet noodzakelijk betrekking behoefden te hebben op het onderwerp 
van het hoofdwerkstuk. Bij Focquenbroch viel mij de stellige afwijzing van de transsubstantiatie 
op in stelling VIII: In S. Coena panis & vinum non sunt corpus & sanguis Christi, nec sub pane 
& vino corpus & sanguis Christi continetur - Het brood en de wijn bij het Heilig Avondmaal zijn 
                                                 
5 De Jonge meldde nog dat alle disputaties in kwestie zich in de U.B. Amsterdam bevinden (Jonge, 2003: 8, n. 27). 
De vraag rijst dus of de catalogus geheel compleet is (of was, toen ik deze eerder raadpleegde).  
6 http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1660-1690/member/jenkins-sir-leoline-1625-85, geraadpleegd 
op 7 november 2017, en https://en.wikipedia.org/wiki/Leoline_Jenkins, geraadpleegd op dezelfde datum. 
7 Pars Prima: Michael Rima Szombath, Pars Tertia: idem; Pars Quarta: Abraham van Berkel; Pars Quinta: Isaacus 
Severinus (Severijn of Severein); Pars Sexta: Thomas Boot; Pars Settima: Guill. Godschalcus à Focquenbourg, alle 
gedateerd 1661. De genoemde Hongaar (Hungarus) Szombath had er veel zin in: hij was ook al de auteur van de 
Disputatio Theologica de Episcopatu, Pars Tertia, 1660. 
8 Jonge (2003: 3) 
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niet het lichaam en het bloed van Christus en ook zijn het lichaam en het bloed van Christus niet 
aanwezig in het brood en de wijn. Ook mogen we ons geen illusies maken dat het water van de 
doop ons kan reinigen van onze zonden: stelling IX: Aqua Baptismi non habet vim nos purgandi 
a peccatis. 
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Quelques poèmes de Guill. Godschalcus à Focquenbourg 

WIM VAN TRIGT 

Op woensdag 30 maart 1661 disputeerde student theologie Guill. Godschalcus à Focquenbourg 
in een publiek debat met medestudenten over de Promissis V.T. van de Leidse hoogleraar 
Johannes Hoornbeek. Focquenbroch dus, maar dan in het Latijn – de taal waarin ook de discussie 
werd gevoerd. Hij studeerde theologie op het Collège Wallon, waar de voertaal Frans was. Dat 
hij thuis was in deze taal blijkt uit de tientallen Franse gedichten die hij schreef. Gedichten die 
vragen om een hertaling, beter: een her-creatie.  
 
Alle kans dat Focquenbroch in zijn studieperiode kennis maakte met het werk van Molière en 
Scarron. In het eerste deel van zijn Thalia spreekt hij na de Nederlandstalige inleiding in een 
tweede intro ‘les lecteurs de Typhon, c’Est a dire, Pour ceux qui ont veu celuy De Monsr. 
SCARRON’ toe.1 Zijn voorkeur mag duidelijk zijn. Waar andere studenten hun verworven 
kennis van het Frans etaleerden in geestelijke geschriften, daar koos Focquenbroch voor deze 
taal om enkele tientallen gedichten te schrijven. Om precies te zijn: in het eerste deel van zijn 
Thalia staan 34 Franstalige gedichten op een totaal van 109: een paar bruiloftsdichten, voor de 
rest liefdesgedichten, petrarkistisch zowel als anti-petrarkistisch. In deel 2 van Thalia (1668) 
staan nog eens zes Franstalige gedichten, in de Afrikaense Thalia (1678) opmerkelijk genoeg 
niet een. En dat terwijl juist in dit derde deel de roem gezongen wordt van de tweetaligheid van 
de dichter.  
 
De anonieme inleider van de Afrikaense Thalia beklaagt de trouwe lezers van Focquenbroch. De 
gevierde auteur is niet meer. Als hij had geleefd, dan had hij ons ongetwijfeld nog veel moois te 
lezen gegeven: 
 

In ’t endt, wat sach men al gesangen 
Soo Duyts als Frans, hol over bol2, 
Hem uyt sijn Fulpen Py-rock prangen, 
Dat alles weer klonck door ‘t gelol 3 

 
Ook in de erop volgende intro, terecht getiteld ‘Op het Selfde’, betreurt een eveneens anonieme 
auteur het gemis. Aan het einde van zijn tekst heet het: 
 

Hoe had Thaly tans mogen Proncken 
….. 
Daer sy nu rouwich in de kleeren 
Versoeckt vol druck, en ongedult, 
Dat ghy u slechs sult Contenteren, 
Met ’t geen ghy hier nu vinden sult, 
Tot dat  sy eens (als ’t haer mach beuren)  
Focks werck, in een volkomen swier, 

                                                 
1 W.G.V.F.: Thalia, of geurige sang-goddin, Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1665. Diplomatische uitgave 
Editiewerkgroep Stichting W.G. van Focquenbroch (verder aangehaald als Thalia 1), 3  
2 Van een konijn gezegd, dat hard wegloopt en omduikelt. Hals over kop zouden wij zeggen. 
3 Willem Godschalck van Focquenbroch: Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin. 
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1678. Diplomatische uitgave Editiewerkgroep Stichting W.G. van Focquenbroch 
(verder aangehaald als Thalia 3), 6 
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Met al sijn Frans’, en Duytsche geuren, 
Eens braef sal planten op ’t Papier.4 

 
Beide inleiders prijzen in één adem Fockenbrochs talent om zowel in het Duyts als in het Frans 
zijn gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Zoals gezegd: opmerkelijk. Kennelijk 
maakte zijn Franse gedichten minstens zoveel indruk als zijn Nederlandse – zelfs jaren later nog. 
Terecht, zoals we verderop zullen zien. Dat ze qua aantal in de loop der tijd veruit in de 
minderheid raakten, speelde zo te zien voor de erkenning geen rol.  
Zijn vertrouwdheid met de taal blijkt ook uit het feit dat hij Nederlandse (Duytsche) teksten 
regelmatig doorspekte met Franse woorden. Zie de Proclamatie vol Entrelardatie: een 
bruiloftsdicht met versregels die monomaan rijmen op –atie.5  Of het ‘Sententiael Sonnet’, dat 
begint: 
 

Volmaeckte Juffrouw N.N. met licentie; 
Om dat ghy het woortjen scheel, hebt qualijck g’emplojeert 
So word ghy Arbitrael van mij gecondemneert, 
Om vaerdigh te voldoen het recht, en dees Sententie; 
Etc.6 

 
Of zie het speelse mengelmoes van beide talen in ‘Courage de Fille.’:  
 

Van deese naght, 
Comme má dit ma Mere, 
Sal onse Jan my koomen doen la guerre; 
Mais je ne crains sa lance, noch sijn kraght: 
Etc.7 

Het Frans van Focquenbroch 
Wie enigszins vertrouwd is met het ancien français van Focquenbroch ervaart het niet als vanuit 
het Nederlands vertaald Frans, maar als het Frans van iemand die in het Frans denkt. Wie niet 
weet dat de dichter een Nederlander is, die twijfelt er geen moment aan of het wel een Fransman 
is. Focquenbroch beschikt over een rijke woordenschat waar hij naar hartenlust uit put, met name 
ook wat betreft rijmwoorden. Die doen nergens geforceerd aan. Eerder kenmerken ze zich door 
een soort ‘automatisme agréable’. Wellicht zou hij qua zinsstructuren wat meer variatie aan de 
dag kunnen leggen, maar gelijkvormigheid in dit opzicht zal mede bepaald zijn door 
gebondenheid aan de regels van het gedicht. Duidelijk herkenbaar zijn de tijdgeest en de vaste 
patronen. In ‘Sur une Absence’ valt grammaticaal nog op dat Focquenbroch volop de 
verschillende tijden respecteert. Met het gebruik van vormen als ‘publia’ en ‘souffris’ 
demonstreert hij zijn perfecte beheersing van de passé simple, juist voor anderstaligen vaak een 
probleem.  
Kortom: een ‘locuteur natif cultivé’ ervaart de poëzie van Focquenbroch als die van een 
Fransman. 
 

                                                 
4 Thalia 3, 7 
5 Thalia 1, 56 
6 Thalia 3, 136 
7 Thalia 1, 152 
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Mogelijke bronnen 
Jan van Klink heeft al eens onderzoek gedaan naar de Franse bronnen voor Focquenbroch.8 Hij 
komt aan een totaal van 21 gedichten (grotendeels door hem opgespoord), die Fock in het 
Nederlands vertaalde. Daarvan zijn er 9 van de hand van zijn grote inspiratiebron Paul Scarron, 5 
van Philippe Desportes, 2 van Honoré d’Urfé, idem van M. le Marq. De Maulevrier, idem van 
Marc-Antoine de Girard, sieur de Saint-Amant, en 1 van M. de Bouillon. Er zitten bekende 
tussen, zoals ‘Op een seer hooghen bergh’ (naar Scarron) en ‘Spes mea fumus est’ (naar ‘Assis 
sur un fagot’ van Marc-Antoine de Girard, sieur de Saint-Amant). 
 
De verzameling telt twee gedichten die Focquenbroch niet in het Nederlands heeft bewerkt, maar 
in het Frans: ‘Amour, oyant tant renommer’, bewerking van een gedicht van laatstgenoemde en 
‘Serenade’, een bewerking van Air de Mr le Camus van M. le Marq. De Maulevrier. Het laatste 
gedicht volgt hieronder: links de originele Frans tekst, rechts de bewerking door Focquenbroch. 
 
 
 
Air de Mr le Camus     Serenade. 
       Voix: Courante Monsieur nouvelle 
 
Allez, allez, tendres soûpirs,    Allez, tendrez soupirs! 
Allez declarer mes desirs    Declarer mes desirs, 
A la Beauté qu i’aime;    A la Beauté, qui m’a ravy le Coeur, 

Et dont j’adore mesme la rigeur: 
Faites-luy si bien vostre cour,   Faitez luy si bien vostre Cour, 
Qu’elle connoisse mon amoir    Qu elle puisse cognoistre mon Amour; 
Sans luy dire moy-méme. 
Allez jusqu’au fond de son coeur, 
Allez montrer à sa rigueur 
Vostre pouvoir extréme, 
Souvent telle y veut resister, 
Quand elle aime à vous écouter, 
Qui soûpire elle-méme.9 
       Ne graignez rien à la lómbre de la nuict, 
       Courrez, volez, car l’Amour vous conduit. 
 
       Ditez luy, en pleignant, 
       Que je meurs languissant; 
       Et que le feu, qui consume mon Coeur, 
       De ses beaux yeux a tirè son ardeur. 
       Qu’apres avoir tout endurè, 
       Qu’apres avoir en vain tout esperè, 
       L’Amour me va bientost priver du jour, 
       Si elle n’en brule pas à son tour.10 
 
In beide gedichten is sprake van een intermediair, die voor de minnaar de weg moet effenen naar 
de (ge)liefde. Tegenover het speelse origineel staat een wijdlopige bewerking. Ook de strekking 
                                                 
8 J. van Klink: Bronnen van bewerkingen van Van Focquenbroch (ongepubliceerd) 
9 M. le Marq. De Maulevrier: Receuil des plus beaux vers, Qui ont esté mis en chant, Avec le Nom des Atheurs tant 
des Airs que des paroles. Paris 1661, 21 
10 Thalia 1, 176 
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verschilt. Zit hem de verrassing bij het origineel in de slotzin (zij lijdt evenzeer, ‘dus’ zou zij 
moeten weten van zijn lijden om tot elkaar te komen), Focquenbroch stelt een soort ultimatum. 
Haar enig mogelijke reactie is voor hem in vlam te raken, anders sterft hij.  
Voor het verschil tussen beide teksten kan misschien hetzelfde gelden als wat hij zegt over de 
wijze waarop hij Scarrons burleske teksten in het Nederlands heeft vertaald. Hij verantwoordt 
zich daarvoor in de inleiding van het eerste deel van Thalia. Hij meldt (in het Frans) dat hij de 
vrijheid heeft genomen op een paar plaatsen iets te veranderen aan de omstandigheden of iets 
van eigen makelij toe te voegen. Misschien dat men hem in dit opzicht iets kan verwijten als 
vertaler, maar als ‘Travesteur’ staat hij zichzelf enige vrijheden toe.  

Van hertalen naar hercreëren 
Ik ben zo vrij geweest hetzelfde min of meer te doen met de Franse gedichten. Vertalen dus, met 
de nodige vrijheid. In dichtvorm en op rijm, in het Nederlands, en wel dusdanig dat er voor de 
hedendaagse lezer een aantrekkelijke tekst zou ontstaan. Ik kwam al gauw tot de conclusie dat 
het omzetten van een Frans gedicht in het Nederlands met handhaving van dichtvorm en rijm 
geen vertaling genoemd kan worden als je daaronder verstaat: zo nauwkeurig mogelijk in de ene 
taal weergeven wat er in de andere staat. Als met name het rijm gehandhaafd moet blijven, krijg 
je dat nooit voor elkaar. 
Een hertaling dan? Als dat betekent in de ene taal omzetten wat er in de andere staat met vrijheid 
ten aanzien van zinsbouw, woordkeus, stijl, metrum en rijm, kom je met die term een eind in de 
richting. Echter, al bezig zijnde deed ik best wat dingen die een beetje verder gingen, 
bijvoorbeeld, vanwege het rijm een tautologisch zinnetje toevoegen onderwijl mijzelf 
toesussend: "Dat zal toch geen kwaad kunnen?" En dat kon het ook niet - wat de dichter te 
zeggen heeft, bleef volledig tot zijn recht komen - alleen diende zich ten aanzien van mijn 
werkwijze langzaamaan een andere term aan en daarmee was ik het meest gelukkig: een 
hercreatie. 
Hoe zo'n hercreatie er uiteindelijk uitziet, is vaak een kwestie van toeval. Als de eerste regel van 
een gedicht bijvoorbeeld eindigt op ‘... que je vous aime’, dan kun je de eerste regel in het 
Nederlands laten eindigen op ‘... dat ik u bemin’  en op ‘ ... dat ik u liefheb’. Doordat het 
rijmschema gehandhaafd moet blijven - althans dat wilde ik en ik ben daar op een enkele 
uitzondering na ook in geslaagd - bepaalt die beginkeuze hoe de regels moeten eindigen en dus 
hoe de hercreatie er qua vorm uit gaat zien. Was je met de andere mogelijkheid begonnen en was 
je er daarmee ook uitgekomen, dan had dezelfde inhoud een andere vorm gekregen. Een kwestie 
van toeval dus. 
 
En dan nu Willem van Focquenbroch zelf. Wat had ik het met hem kunnen vinden! Ik heb 
sowieso altijd een click met blueszangers en dát is Willem voor mij in de eerste plaats: il avait un 
coup de blues. In het Frans, jawel. Wat te denken van die twee slotregels van ‘Sur une Volage’, 
door mij vertaald met ‘Op een vlinder’: 
 

Je ne scaurois vivre avec elle, 
Et sans elle aussy je ne puis. 

 
Oftewel: 
 

(Hoe ellendig is toch mijn lot! 
Het is altijd harmonie of strijd.) 
Ik zou niet kunnen leven met die meid, 
maar ook zonder haar ga ik kapot. 
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Waren de laatste twee regels alleen al voldoende om het gedicht in mijn selectie van negen 
gedichten op te nemen, het geheel - waarin een vertaling als ‘kickend’ voor ‘fier’ mij om zijn 
actualiteit zelf deed kicken (het gebruik van dergelijke eigentijdsheden gaf mij veel voldoening) 
- is zó'n voorbeeld van ‘hopeless devotion’ dat het niet achterwege mocht blijven. 

De selectie  
In het algemeen heb ik als selectiecriteria voor het opnemen van de negen gedichten gehanteerd 
of er sprake was van een mooie hercreatie die toch zo dicht mogelijk bij de tekst bleef en of het 
gedicht een voor Focquenbroch kenmerkend thema of typerende expressiewijze kende. Welnu, 
‘Sur une Volage’ kent duidelijk ook als gegeven ‘ontrouw van de geliefde’ en dat element loopt 
als een rode draad door zijn gedichten; bij welke blueszanger is dat niet het geval! Daarom heb 
ik nog twee varianten op dat thema opgenomen. Ook in ‘Sur l'Inconstance de Phillis’ (Op de 
ontrouw van Phillis) en in ‘Sur le changement’ (Op de verandering) dezelfde trouweloosheid, 
lichtzinnigheid met, beginnend bij ‘Sur une Volage’, een opklimmende graad van luchtigheid: 
van louter misery via een rationele benadering tot frivole participatie. 
Over een rationele benadering gesproken: zeer afstandelijk, bijna filosofisch is deze in het korte 
‘à Madame’ (Aan mevrouw), dat in het Frans formeel uit twee, maar in feite slechts uit één zin 
bestaat. 
Een prachtig voorbeeld van wat ik maar noem, personificatie van zielenroerselen (een frequent 
voorkomende beeldspraakvorm bij Focquenbroch) is het gedicht ‘Sur une Absence’ (Op een 
afwezigheid), waarin liefde en verdriet met hun adviezen ten tonele verschijnen. 
Een specifiek bluesthema, het zich in gevangenschap gehouden voelen door de geliefde, wordt 
weergegeven in ‘RECHEUTE; á Phillis’ (Regressie; aan Phillis), waarin uiteindelijk wordt 
gewenst de gevangenschap te wensen, zoals een tuinman dat de dood zou doen. 
Via ‘Sur un Coeur de Diamant, Plac, sur la poitrine de CLORIS.’ (Over een hart van diamant 
bevestigd op de borst van Cloris), voorbeeld van lekker leesbare, bouquetreeksachtige poëzie, 
die Focquenbroch ook niet schuwt, komen wij bij twee speciale gevallen. Allereerst het sublieme 
‘A UNE DAME sortant de son lit’ (Aan een dame die haar bed uit komt), met dat blozend uit de 
verf komende, onbewust als contradictie met de liefdesdaad ervaren nieuwe leven, ook letterlijk 
poésie pur sang. 
Tot slot, omdat ik uitkwam op de term ‘hercreatie’, kon ik dus ook iets aan met het gedicht 
‘ELVIERE qui me nomma confondu au lieu de confus.’ (voor het Nederlands: zie daar). 
‘Verward’ noemt ze hem, ‘verlegen’, maar Focquenbroch gaat met het woordje ‘con’ aan de 
slag, die weliswaar fondu is, maar zeker niet confus. Prachtig, maar niet te vertalen. Echter, we 
gingen voor een hercreatie en door Fock de sexuele weg opgestuurd, kwamen we uit op een 
mannelijke variant met hopelijk equivalentie op woordgrapniveau. ‘Hopelijk’, vooral omdat ik 
hoop dat Willem van Focquenbroch zijn welwillende goedkeuring aan deze variant zou hebben 
gegeven, hem wellicht zelfs had kunnen waarderen, zoals ik ook hem, via zijn Franse gedichten, 
heb leren waarderen. 
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69. Sur une Volage     Op een vlinder 
Voix: Wallis. 
 
1.        
AH dieux! que la flame est Cruelle!   Oh God, hoe wreed is toch het vuur 
Dont Amour, pour une Infidelle,   dat ik om haar ontrouw steeds verduur 
Me lentement fait  consumer.    en waarmee de liefde mij verteert! 
Et quoy qu’elle est plus inconstante,   Ofschoon wisselvalliger nog dan de wind 
Que tous les Vens, & plus changeante,  is zij het die ik de liefste vind 
Je nu puis cesser de l’aymer.    en blijft zij alles wat mijn hart begeert. 
 
2.        
Pensant que j’ay tout seul sa grace;   Zo gauw ik denk: zij is van mij, 
Un autre aussy tost prend ma place,   is er een volgende in de rij 
Qui se forge un bonheur constant.   die bouwt aan een stabiel geluk. 
Mais luy, si fier de mon dommage,   Kickend op mijn rampzaligheid 
Aussy tost se trouve en naufrage,   is ook hij er een die schipbreuk lijdt. 
Et me voit au port, tot contant.   Ik blij aan de haven, hij gaat stuk. 
 
3.        
J’Ay fait par art, & par nature,   En al wat ik ook mocht proberen 
Á Fin d’arrester ce Mercure,    om het tij voorgoed te keren, 
Tout ce qu’un Amant peut penser.   ja, wat een minnaar ook mag beginnen, 
Mais elle m’est tousjours contraire;   van eensgezindheid is nooit sprake. 
Et je nu m’en puis pas distraire,   Ik kan mij er niet los van maken 
Ni cesser de la plus aymer.    noch ophouden met haar te beminnen. 
 
2. [sic]        
  Lors que je veux passer la porte,  Als ik haar deur voorbij wil gaan, 
Mon pied, malgrè moy, m’y rapporte:  dwingen mijn voeten mij te blijven staan. 
O miserable que je suis!    Hoe ellendig is toch mijn lot! 
c’Est tousjours accord ou querelle;   Het is altijd harmonie of strijd. 
Je ne scaurois vivre avec alle,   Ik zou niet kunnen leven met die meid, 
Et sans elle aussy je ne puis.    maar ook zonder haar ga ik kapot. 
 
  Fin 
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92. Sur l’Inconstance de PHILLIS.   Op de ontrouw van Phillis 
Voix: La Gaillarde. 
 
1. 
L’Amour, je croy, seroit bien doux,   De liefde die men voor u mocht voelen, 
Phillis! que l’on pourroit avoir pour vous,  zou, denk ik, Phillis, nooit bekoelen, 
Si parmy tous voz doux appas   als tussen uw charmes die het oog verblinden 
l’Inconstance ne se trouvois pas.   zich geen ontrouw zou bevinden.  
 
2. 

Vous vous changez á tous moments?  Waarom steeds weer andere kleren? 
Vous n’aymez rien que les nouveaux Amans; Uw liefde geldt slechts nieuwe heren! 
Vous changez bien souvent d’habits;   Van kleding wisselen doet u vaak, 
Mais plus souvant encor d’Amis.   maar vaker nog is het weer raak. 
 
3. 

Il na faudrait plus esperer,   Uw hart komt nimmer tot bedaren; 
Que vostre Coeur ne pourroit arrester:  die hoop moeten we laten varen. 
Puis que l’on voit qu’un Favory   We zien immers dat een geliefde man 
Devient dans un jour, vostre ennemy.  In ’n dag uw vijand worden kan. 
 
4. 

Il est vray, les plaisirs sont doux,  Natuurlijk zijn de genoegens zacht 
Que l’on recoit estant aym, de vous:   waarmee uw minnaars worden bedacht, 
Mais voz faveurs, & voz amours,   maar uw gunsten en uw liefdeblijken 
n’Ont dur, jamais plus que deux jours.  zullen nooit verder dan twee dagen reiken. 
 
5. 

Las! qu’il auroit du bonheur,   Jammer, want hoe gelukzalig fijn 
De posseder pour tousjours vostre Coeur!  voor altijd de bezitter van uw hart te zijn! 
Mais cet espoir seroit trop vain;   We zullen daar echter tevergeefs op hopen, 
Car vous n’aymez jamais á demain.   want morgen is uw liefde afgelopen. 
 
6. 

Malgr, donc tous voz doux appas,  Ondanks uw zoete bekoorlijkheden 
Phillis! mon Coeur vous abandonnera.  wenst mijn hart dus terug te treden, 
Car puis que vous changez ainsi,   want als u zó veranderen kan, 
Quel sot, qui pour vous ne changez aussy?   Was ik gek, bleef ik voor u dezelfde man. 
        
  FIN. 
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78. Sur le changement.     Op de verandering 
Voix: Phillis vostre indifference, &c. 
 
1. 
VIve la Nouvelle Mode,    Lang leve de nieuwe mode 
De changer incessament.    om steeds weer te veranderen. 
Ma Phillis s’y accommode,    Mijn Phillis onderhoudt die code 
Et j’en suis pas moins constant;   en ook ik wil vaak een andere. 
Car j’ayme tant, tant, tant,    Want ik vind het zó fijn, fijn, fijn 
A changer sans cesse,     steeds weer te veranderen, 
Que je veux estre constant,    dat ik graag constant wil zijn 
Au changement.     met telkens weer een andere. 
 
2. 

Ma Phillis en est plus belle,   Mijn Phillis is een mooie vrouw, 
Elle en fait plus des Amans;    zij verandert vele keren. 
J’ay plus d’estime pour elle    En dat ik haar meer in ere hou, 
Pour ce noble changement:    komt door die wisseling van heren. 
Car j’ayme tant, tant, tant,    Want ik vind het zó fijn, fijn, fijn 
A changer sans cesse,     steeds weer te veranderen, 
Que je veux estre constant,    dat ik graag constant wil zijn 
Au changement.     met telkens weer een andere. 
 
3. 

Phillis! Puis que donc nos Ames  Phillis! Laat ons, daar wij diep van binnen 
Toutes deux, si cherement    allebei zo zeer 
Ayment la changeante flame,    de wisselende vlam beminnen 
Entr’aymons nous en changeant;   al wisselend elkaar beminnen, keer op keer. 
Car j’ayme tant, tant, tant,    Want ik vind het zó fijn, fijn, fijn 
A changer sans cesse,     steeds weer te veranderen, 
Que je veux estre constant,    dat ik graag constant wil zijn 
Au changement.     met telkens weer een andere. 
 
4. 

Changeons donc, sans fin, sans cesse; Verandering dus, altijd door, 
Mais parmy ce changement,    maar tussen al die anderen 
Soyez moy douce Maistresse,   blijven wij voortdurend smoor 
Ie vous seray brave Amant.    en laat dat niet veranderen. 
Car j’ayme tant, tant, tant,    Want ik vind het zó fijn, fijn, fijn 
A changer sans cesse,     steeds weer te veranderen, 
Que je veux estre constant,    dat ik graag constant wil zijn 
Au changement.     met telkens weer een andere. 
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74. á Madame.     Aan mevrouw 
 
Madame! Si j’avois ceste preomption,  Mevrouw, mocht ik van de arrogantie 

[getuigen 
De vous pouvoir flechir par une passion;  u door de hartstocht te kunnen doen buigen 
Dont je me vois saisy, par vos yeux pleins  die mij bevangt door uw betoverende ogen 
[de charmes; 
Et qui excite en moy des funestes allarmes;  en in mij tot fatale stress wordt omgebogen, 
Je dirois que je meurs. Mais, puis que mon   dan zou ik zeggen: ik ga dood, maar omdat 
[orgueil       [mijn hovaardij 
Ne me fait esperer, qu’un si divin Soleil  mij niet doet hopen dat een goddelijke zon 

[als gij 
Porroit estre brulé, par une humaine flamme;  zich door een menselijke vlam ooit laat 

[verbranden, 
En me taisant plustost, je veux mourir sans blame.   zwijg ik liever: ik wil sterven zonder 

[schande.  
 
  FIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
91. Sur une Absence.     Op een afwezigheid 
Vois: La Suedoise. 
 
1. 
MAlgré la rigeur de l’absence,   Hoe wreed ook haar afwezigheid 
Et de mes ennuys,     en mijn kwellingen kunnen zijn, 
l’Amour, & la Constance,    liefde en trouw zijn tegelijkertijd 
Ont peu charmer ous mes soucis.   heel vriendelijk voor mijn pijn. 
Car l’un& l’autre, dans mon coeur,   Beiden bespraken in mijn hart 
Ont debattu le point de ma souffrance,  de situatie rond mijn smart 
Et de ma douleur;     en wáárom ik zo lijd, 
Mais á la fin ils m’ont fait vainqueur.  en daarbij kwam ikzelf als winnaar uit de 

[strijd. 
 
2. 

Car hier ils me sont venus dire,  Want gisteren nog kwamen zij 
En propos galant:     en hebben galant gezegd: 
O Tyrcis! tu soupires,     O Thyrcis, waarom zucht jij 
Et tu te plains, injustement:    en klaag jij - onterecht? 
Vis en repos, heureux Amant!   Gelukkige minnaar, leef tevree! 
Car ta Phillis partage ton Martyre,   Ook Phillis maakt ellende mee. 
Et si ton tourment     Jouw pijn is hevig, dat is waar, 
Est excessif, le sien est bien plus grand.  maar zij heeft het nog eens zo zwaar. 
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3. 
Si tu te plaisn de ceste absence,  Waar jij klaagt over afwezigheid, 

L Espoir de Phillis     is Phillis hoop erop gericht 
Ne tend qu’á ta presence:    dat jij bij háár komt mettertijd: 
Enfin egauxsont voz soucis.    jullie pijnen zijn in evenwicht. 
Si tu te plains, elle gemit,    Zij zucht, waar jij gaat klagen 
Si tu l’accuses des ceste souffrance,   en als je haar de schuld laat dragen 
Ta Phillis te dit,     voor jouw leed, zegt zij: 
Que ton Amour a troubl, son esprit.  weet jij wel wat jouw liefde heeft gedaan met 

[mij! 
 
4. 
Apres ceste douce Nouvelle,  Na het horen van dit zoet bericht 
Je n’ay plus senty  was ik vrij van al dat zeer 
Le mal, qui me bourelle;  dat mijn hart steeds zo ontwricht. 
Mais mon tourment est tout banny.  Kwellingen waren er niet meer. 
Je n’espere qu‘á voir ce jour, Ik hoop nu alleen nog op de dag 
Auquel je pourray revoir ceste Belle;  dat ik het beleven mag 
Et qu’á mon retour,  haar hart te kunnen stelen 
Comme les maux, nous partagions l’Amour. en wij in plaats van al dat leed de liefde 

[mogen delen. 
 
                         FIN.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. RECHEUTE; á PHILLIS. Regressie: aan Phillis 
Voix: La Petite Altesse 
 
1. 
 
PHillis! J’avois desia quitt, mes chaines,  Phillis, van mijn ketenen had ik mij reeds 

[ontdaan 
Et les avois maudit cent mille fois; en ze vervloekt, wel honderdduizend keren. 
j’Estois desja delivr, de mes peines,  Van verdriet bevrijd was mijn bestaan. 
Et j’abhorrois desia voz dures loix:  uw verfoeid gezag, dat kon mij niet meer 

[deren. 
Mon coeur desia, plain allegresse, Mijn hart, vol vreugd, 
Chantoit sans cesse, dat was verheugd 
A pleine voix  en zong, niet te kalmeren: 
Adieu Phillis! Adieu Captivit,!  Dag Phillis! Dag gevang! 
Nous vous fuyons en pleine Libert,. Ruim baan nu voor mijn vrijheidsdrang.  
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2.  
Mais ah, Phillis! Ma Deesse adorable!  Maar ach, Phillis, mijn lieftallige godin, 

Las! Que mon coeur se trompoit solement!  mijn hart hield zichzelf slechts voor de gek 
Ah, mon bonheur que fut il peu durable!  en mijn geluk kende enkel een begin. 
En mon plaisir que fut il peu constant?  Mijn wankele vreugde toonde het gebrek 
Trop foible estoit ceste Victoire,   van een zege zonder kracht. 
Quand, plein de Gloire,    En ik maar zingen, uit alle macht 
j’Allois chantant,     (het was toen al een echec): 
Adieu Phillis! Adieu Captivit,!  Dag Phillis! Dag gevang! 
Nous vous fuyons en pleine Libert,. Ruim baan nu voor mijn vrijheidsdrang. 
 
3. 

Le Traistre Amour, qui forge tous les Liefde, de verrader, die alle wapens smeedt, 
[Armes, 

Et tous ses traits, des eclairs de vos yeux;  met al haar sluwe streken, zoals uw 
[ogenglans 

Me reblessa, en augmentant vos charmes,  verwondde mij opnieuw, door wat méér 
[charme deed. 

Et regaigna la victoire par eux.  Zij greep de volle winst en thans 
Enfin, Phillis! il vous rameine,  heeft zij u teruggebracht. 
Chargé des chaisnes, U houdt uw ketenen gereed 
Un malheureux,   en een pechvogel die dacht: 
Qui de nouveau voit la Captivitè, ruim baan nu voor mijn vrijheidsdrang, 
Pour l’avour fuyt en pleine libertè.  zit geboeid weer in het gevang. 
 
4. 
 Le voice donc, Phillis! Ce miserable, Phillis, hier is die ongeluksvogel dan, 
Se prosternant devant vos pieds divins:  neerknielend voor uw goddelijke voeten. 
Voycy mon Coeur, que le malheur accable,  Hier is mijn hart, dat haast niet meer kan. 
Douce Phillis! il revient en vos mains:  Het keert terug in uw handen, Phillis, o 
       [zoete. 
Ah, traittez donc en pitoyable,   Ach, onthaal als te beklagen 
Ce miserable,      hem, die zo veel leed moet dragen 
Cui est en fin.      en die tot slot en o zo moede 
De nouveau mis en la Captivitè,   weer bij u terugkeert in het gevang 
Pour l’avoir fuyt en pleyne liberte.   ten koste van zijn vrijheidsdrang.  
 
5. 
 Cessez enfin mes maux, & mes allarmes; Stop nu mijn noodkreten en kwalen, 
Vous qui pouvez tarir mes tristes pleurs:  u die mijn tranen drogen kunt, 
Vous qui pouvez tout faire par voz charmes,  u, die met uw charmes alles kunt bepalen, 
Ah, arrestez le cours de mes malheurs.  stop de loop van mijn leed op dit punt. 
Rendez Phillis! mes destinèes   Geef mij, Phillis, een nieuw bestaan 
Du tout changèes;     en laat mijn oude lot vergaan, 
Et que je meurs,     zodat mij een sterven wordt vergund 
En benissant ceste Captivitè,    waarbij ik de zegen geef aan het gevang, 
Qui par deux foix ravit ma libertè.  dat mij tweemaal beroofde van mijn 

[vrijheidsdrang. 
FIN. 
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83. Sur un Coeur de Diamant, Plac, sur la poitrine  Over een hart van diamant bevestigd op de  
[de CLORIS.      [borst van Cloris 
Voix: le grand Bour,. 
 
1. 
CLoris! Qui brillez á la Cour,    Gij, Cloris, die schittert aan het hof 
En rayons si puissans,     in stralen van zó’n felle kracht 
Que l’on croyt que l’Astre du jour   dat men als het de zon betrof, 
n’En a des plus brillans:    minder schittering verwacht, 
á Quoy vous servent tant d’esclats?   waartoe dient u zoveel glans, 
á Quoy ces doux appas?    waartoe die zoete élégance 
et ce regard brulant?     en die blik die vurig brandt  
Si vous avez le Coeur de Diamant.   bij zulk een hart van diamant?  
 
2. 
 Ma foy, il n’est pas bien ceant  Geloof me, het is niet gepast 
d’Aller ainsi arm,:     aldus gewapend rond te lopen. 
Vous n’en gardrez un seul Amant,   Geen minnaar blijft zo enthousiast, 
j’En suis tres assur,.     daar zult u tevergeefs op hopen. 
Car ceux qui verront vostre Coeur,   Want wie uw hart zullen ontwaren, 
En fremiront de peur     kunnen slechts huivering ervaren. 
Pour moy, j’en fis autant,    Ook ik was verre van bestand  
Quand je vis vostre Coeur de Diamant.  tegen uw hart van diamant. 
 
3. 
 Quoi que donc voz Charmans appas  Hoewel dus uw bekoorlijkheden 
Font naistre mon amour;    mijn liefde voor u doen ontstaan, 
Ce Coeur ne me conseille pas,   werkt dat hart er niet aan mede 
De vous aymer tousjour.    daar voor altijd voor te gaan. 
Car mon Amour c’est arrest,,    Die hardheid, dat is niets voor mij; 
Voyant si duret,:     dan is mijn liefde gauw voorbij. 
Mais je seray constant,    Welaan dus, houd mijn trouw in stand: 
Si vous quittez le Coeur de Diamant.   verzacht dat hart van diamant. 
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31. A UNE DAME     Aan een dame 
Sortant de son lict.     die haar bed uit komt 
 
Come la rougissante Flore,    Zoals de blozende Flora 
Ou come la vermeille aurore,    of de vuurrode Aurora 
Lors qu’elle vient sortir des flots,   ons uit de golven komt groeten 
Pour redonner je jour au monde;   om ons de dag weer terug te geven, 
Tout ainsi je vous vis tantost,    zo mocht ik u zojuist ontmoeten 
Non pas sortant de dessous l’onde   toen u, niet uit de golven verheven, 
Mais bien de dessus vostre lict:   eenvoudigweg uw bed verliet, 
Ou par le yeu que l’on y joüe,   waar door het spel van verlangen 
Le feu d’en bas monte à la yoüe,   het vuur omhoog kwam naar de wangen, 
Par les secousses d’un petit.11   daar een kind zich voelen liet.   
 
FINIS. 
 
20. A ELVIERE     Aan Elviere 
Qui me nomma confondu au lieu de confus.  Die mij een klootzak noemde in plaats van 

[een zak 
 
IL est vray, que j’estois confus Het is waar dat ik een zak was 
Quand je vous vis, charmante Elvire. toen ik u tegenkwam, Elvire. 
Une ardeur, que vostr oeuil inspire,  Uw gloedvolle oogopslag en uw manieren 
Fit, que tout rouge au nez j’en fus.  maakten mij rood tot aan mijn das. 
Vous fistes fort bien de vous rire,  Terecht, dat u begon te gieren 
D’un grand garcon si malotru;  om deze onbeholpen aap, 
Mais à regret j’ay entendu  maar niet terecht, vond deze knaap, 
(O beauté que si fort j’admire!) (o, vrouw, wier schoonheid ik wil vieren) 
Que vous me nommez confondu:  dat u mij toen een klootzak noemde, 
Car confondu ne veut pas dire  want zak wil nog geen klootzak zeggen. 
La mesme chose que confus:  Ik zal dat trachten uit te leggen: 
Demande le à vostre cul, waar ik mijzelf niet om roemde 
Dont le feu peut fondre la cire,  en wat ook u toen heeft verdroten, 
Et rendre vostre con fondu, was dat mij mannelijke moed ontbrak, 
Qui pourtant n’en est pas confus. een zak derhalve zonder kloten. 
 
FINIS. 
  

                                                 
11 Zie ook Le nouveau Petit Robert (Paris, 1993): 
(Région. Fam.) Petite secousse, grande secousse: programme proposé par une prostituée, à des prix différents. 
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*** 
 
 

De Bibliotheca Thysiana, op de hoek van het Rapenburg (voorzijde) en de Groenhazengracht. De 
bibliotheek werd in Focquebrochs tijd onder meer gebruikt door het College Wallon dat aan de 

Groenhazengracht lag. 
 

 
Bibliotheca Thysiana in Leiden getekend door Jacob Timmermans, 1788. 

http://www.leidenarchief.nl/home/collecties/beeldmateriaal 
 
 

***
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Caronje 

FRANS KOOPMAN 

Googel voor de aardigheid eens op ‘Writer’s block’. De remedies duikelen over elkaar heen: 
‘7 ways to overcome a writer’s block’ 
‘11 tips om van je writer’s block af te komen’ 
En zelfs: ‘Writer’s Block: 27 Ways to Crush It Forever’ 
Maar wat moest je pakweg drieëneenhalve eeuw geleden met stakende muzen? Wat kon 
Focquenbroch nog zonder zijn Thalia? 
 
Waar neuropsychologen tegenwoordig bij een tijdelijk gebrek aan inspiratie de schuld geven aan 
conflicterende belangen van het limbisch systeem en de cerebrale cortex, daar zijn in 
Focquenbroch zijn geval andere factoren in het spel. Factoren die vooral tijdens zijn verblijf aan 
de kust van Guinee opspelen. Of het gaat om een – zoals gebruikelijk bij een schrijfblokkade – 
tijdelijke onderbreking van zijn creatieve schrijfkunst? We zullen het nooit meer weten. Maar dat 
de muzen hem in de steek hebben gelaten is duidelijk; niet voor niets rookt hij de ene pijp na de 
andere.  

‘Tot mijn eygen vermaek’ 
Aanvankelijk schept hij veel plezier in zijn rijmen. Op meer dan één plaats verzekert 
Focquenbroch dat hij vooral dicht omdat deze bezigheid hem zoveel vermaak verschaft. Al in de 
inleiding van het eerste deel van Thalia: ‘Pour les lecteurs de Typhon’ karakteriseert hij zichzelf 
als ‘un homme… qui estant assez diverty soy mesme, en escrivant ces folies’.1 Het interesseert 
hem niet hoe de lezer oordeelt, zelfs al vindt die het niks en gebruikt hij de bladzijden als 
hygiënische doekjes (des 'Torche-Culs'). Híj vindt het leuk.  
Herhaaldelijk deelt hij zijn plezier met Johannes Ulaeus, bij de gezamenlijke beoefening van de 
dichtkunst. Hun plezier is zo groot dat het systematisch tot lichamelijke ongemakken leidt: van 
leverschudding tot ogen die uit hun kassen rollen. Hij kan zich eerlijk gezegd niet anders 
voorstellen dan dat ook lezers gepakt worden. Zelfs een filosoof als Heraclitus zou zich bij het 
lezen van hun werk ‘’t Hemd … hebben doen beschijten, Door al te schrickelijcken lagh’.2  
 
Het kennelijke plezier verdwijnt langzamerhand. Nog vóór zijn vertrek uit Amsterdam schrijft 
hij in een brief aan ‘Mijn Heer.’ dat hij graag over iets anders zou willen schrijven dan over 
‘onse Bruyloft’3, iets aangenamers, maar:  
 

Al mijn schoon Poëtiseeren, 
Gae ick seecker schier verleeren, 
En ick lijck niet meer die geen  
Die ick plach te sijn voor heen;4 

 

                                                 
1 W.G.V.F., Thalia, of geurige sang-goddin. Amsterdam, Johannes van den Bergh, 1665. Diplomatische uitgave 
Editiewerkgroep Stichting W.G.van Focquenbroch (verder aan te duiden als Thalia 1), 3.   
2 Willem Godschalck van Focquenbroch, Afrikaense Thalia, of het derde deel van de geurige zang-godin. 
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1678. Diplomatische uitgave Editiewerkgroep Stichting W.G.van Focquenbroch (verder 
aan te duiden als Thalia 3), 129.  
3 Het zal toch niet om een/de bruiloft van Focquenbroch gaan? 
4 Thalia 3, 125. 
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Ook de Brief aan een Vrindt5 dateert nog van vóór zijn vertrek naar Guinee. De vriend in kwestie 
is ongetwijfeld Johannes Ulaeus, gezien Focquenbrochs verzoek aan het eind van de brief om per 
kerende post ‘’t Vervolgh van uw Herscheppinghe (te) senden’, daarmee doelend op hun 
gezamenlijke activiteit in het travesteren van de Aeneas van Vergilius. Ongeveer halverwege de 
brief schrijft Focquenbroch dat hij helaas niet iets van zijn eigen hand kan sturen, iets dat hem is 
ingefluisterd door zijn muze Thalia: 
 

Voorts soud ick u wel meê wat senden, 
Van ’t geen mijn Musa heeft gebroeyt: 
Maer die Caronje noch haer Bende 
heeft my in lange niet gemoeyt;6 

 
De muzen hebben hem al een tijd lang niet geïnspireerd, zelfs niet zijn favoriete muze Thalia die 
hij om die reden uitmaakt voor kreng, helleveeg, en haar gezelschap voor bende. Hij  noemt 
vervolgens specifiek Kalliope, muze van het heroïsch epos, filosofie en de retorica, en 
Melpomene, muze van de tragedie. Die hebben het wel gehad met hem, alsof ze er bezwaar 
tegen hebben dat hij rookt. En daarom zou hij niet meer roken? Het tegendeel is waar. Van de 
weeromstuit rookt hij ‘daeghs wel een Pijp te meer’.  
 
Van twee andere muzen had hij meer solidariteit verwacht: 
 

Maer dat Thalia, noch Erato 
My niet meer komen op mijn dack. 
Daer ‘k haer steets soo wel getracteert heb, 
Dat is ’t dat ick niet vatten kan,7 

 
Onmogelijk dat zij hem in de steek laten vanwege zijn damptuig: 
 

‘k Hoop immers niet dat een van beyen 
De Damp, mijn waerdigh Element, 
Niet langer in haers snats mach lyen.  
O neen die zijn ‘s al langh gewent. 
Want al soo vaeck sy my besochten 
Besochten sy den Damp niet min, 
Want wat uur dat sy komen mochten, 
Zy vonden Damp, en my daer in: 

 
Hij heeft wel een andere verklaring voor hun gebrek aan medewerking. Thalia verstuikte bij het 
dansen haar linker enkel, waardoor ze gedwongen was zijn pen een tijdje respijt te geven. En wat 
Erato aangaat: die zingt niet meer over de liefde omdat ‘mijn Matres haer niet meer aenstaet’.8 
Feit is en blijft dat de muzen hem niet langer bezoeken met als desastreus resultaat:  
 

In ’t endt mijn Sangkunst is thans schraeltjes 
Mijn Pen en Inck die leggen braeck, 
Trots Hondert-Duysent Duyvel-haeltjes9 

                                                 
5 Thalia 3, 129. 
6 Thalia 3, 129. 
7 Thalia 3, 129. 
8 Thalia 3, 130. 
9 De ettelijke halen aan zijn pijp 
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Die ick daeghs op de Musen braeck: 
 
Als de muzen hem niet langer voorzien van goddelijke inspiratie zal hij zijn heil elders moeten 
zoeken: tabak. 

Taback in plaats van Lauwrier 
Al in het eerste deel van Thalia, in de eerste zang van ‘Typhon, of de Reusen-strydt’, barst 
Mercurius na een teug uit de hengstenbron in poëzie uit: 
 

Gy die aller kruyden deughden kent,  
Kiest’er een ’t geen nooyt je vreught en schent, 
Maer u streckt tot medecijn. 
Kiest Taback die eed’le plant.10 

 
Niet alleen verjaagt tabak de zotte min, het kruid heeft ook nog eens alles in zich om een dichter 
te voeden. Waarop Apollo, die Mercurius’ zang heeft aangehoord, enthousiast instemt: 
 

…. hebbend’ den Lauwrier verswooren 
Hy met Taback sijn kruin nu ciert. 

 
Geen wonder dat dichters sindsdien het kruid op waarde weten te schatten: als inspiratiebron 
‘daer so meenigh veers uyt spruyt’.11 Het lijkt erop dat ónze dichter zich alleen in nevelen gehuld 
op zijn gemak voelt. Zie een gedicht als ‘Wyl ick hier dus aen den haert‘12, waar hij al rokend 
bedenkt dat zijn ellendige staat binnenkort wel weer eens ophoudt, dat hem straks zelfs meer dan 
een keizerskroon wacht. ‘Maer nauw is mijn Pijp tot asch’ of hij ziet de hoop verdwijnen, net als 
de rook. Zo lang er rook is, is er hoop. Hoop op verbetering van zijn situatie, hoop op inspiratie. 
Maar als in Guinee de muzen hem weigeren te bezoeken, is dan tabak het laatste redmiddel?  

Bij elkaar geraapt 
De ‘Voor-reden’ van de Afrikaense Thalia bevat de aankondiging van het verzamelde werk van 
Focquenbroch. Geschoond van alle teksten die nu zijn toegevoegd zonder dat ze van zijn hand 
waren. Een vooruitzicht als goedmaker voor het samenraapsel dat dit derde deel van Thalia is. 
Vooralsnog moeten we het doen met een bonte verzameling teksten, te beginnen met De Aeneas 
van Virgilius, van de hand van Ulaeus en te eindigen met een aantal teksten van dezelfde hand, 
toegevoegd om het boek wat body te geven. Van eigen hand zijn wat gelegenheidsgedichten en 
opvallend veel brieven. Pogingen op afstand contact te onderhouden met waardevolle 
medemensen. Van creatieve oprispingen is nauwelijks of niet sprake: noch origineel, nog 
bewerkt of getravesteerd. Kennelijk ontbreekt de inspiratie.  
 
In zijn eerste brief uit Afrika toont Focquenbroch zich verrast en onder de indruk van het 
‘Casteel St. George Da Mina’. Maar een paar regels verder stort hij zijn hart al uit bij de Waerde 
Vrindt (Johannes Ulaeus naar alle waarschijnlijkheid) over zijn grote gemis aan waardevolle 
zaken. Hij beklaagt zich over de afwezigheid van ‘mijn goeje Vrinden, en voor al van u 
geselschap’. ‘Mijn selfs dan gedwongen zijnde te contenteeren, met wat eer, en redelijck goet 

                                                 
10 Thalia 1, 15. 
11 Thalia 1, 15. 
12 Thalia 3, 107. 
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profijt, soo soeck ick het resterende vermaek, by den Opper-Koopman, by den Domine, by mijn 
Boeken, en by de Negen Susters van den Helicon:...’ 13 
Als dit rijtje al een voorkeursrangorde impliceert, dan mist Focquenbroch in de eerste plaats 
goed gezelschap. Vrienden, medemensen. Daarom zoekt hij daar allereerst vreugde: de 
opperkoopman en de dominee. Op de tweede plaats komen zijn boeken. Welke boeken zou hij 
hebben meegenomen naar Afrika? Zou Scarron op de plank in zijn ‘sel’ hebben gestaan? Lope 
de Vega? Scarrons travestieën van de Aeneis, wachtend op bewerking? Hoe dan ook mist hij de 
bezieling om er wat van te maken. Op de laatste plaats in het rijtje komen zijn bronnen van 
inspiratie: de zusters van de Helicon. De muzen, die Homerus aan het begin van zowel Ilias als 
Odyssee al aanroept. Ondanks alle spot die de klassieke wereld in de travestieën over zich heen 
krijgt, lijkt het er op dat Focquenbroch de muzen hier serieus neemt.     

…de Melancholie te diverteeren 
Zijn tweede Afrikaanse brief is eveneens gericht aan zijn Waerde Vrindt. Hij zet zijn ellende in 
dit ‘Barbaersche, Melancholique, en verbaesde Dorre Land’ nog eens lekker aan. Hij is er zo 
weinig van gecharmeerd dat hij soms in geen drie weken buiten het kasteel komt. Hij zit dan in 
zijn kamer’, ‘al waer ghy my soud sien sitten, in Compagnie van mijn twee Swarte Jongens, al 
Dampende dat het sijn Oogen verdraeyt, en dat sy met hun beyde eeuwigh werck hebben, met 
Toeback te kerven, en te stoppen;’14 Roken of je creatieve leven ervan afhangt. De ultieme 
poging om zijn writer’s block te overwinnen? Alleen is het gevaar van een dergelijke 
dampdichtheid dat de muzen je echt niet meer zien zitten.  
Hij voegt aan het vorige citaat onmiddellijk toe: ‘Dit gaet so sijn gangh al Schrijvende of iets 
vermakelijcks Lesende, of met een Eerlijcke Ziel of twee by my, onder de Beneficie van een 
Glaesjen, om de geest te verfrajen, en de Melancholie te diverteeren.’15 De melancholie, de 
weemoed om het gemis van ‘het waerde geselschap van soo veel goeje vrinden’. Als poëzie zo’n 
beproefd middel is om melancholie te verdrijven, dan zou toch ook de dichter zelf de heilzame 
werking moeten kennen. Maar er schuilt berusting in het rijtje bezigheden. Nauwelijks nog een 
sprank creativiteit en pret, geen spoor meer van de grote spotter en zijn dichtplezier. Thalia heeft 
hem zo te zien definitief verlaten. Caronje! 

                                                 
13 Thalia 3, 148. 
14 Thalia 3, 150. 
15 Thalia 3, 150. 
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E.M. Beekman en W.G. van Focquenbroch 

TON BROOS 

Nadat ik een tijd geleden had gehoord over het vroegtijdig einde van de Stichting Focquenbroch, 
deelde ik in mijn medeleven aan het bestuur mee dat ik toevalligerwijs kort tevoren 
Focquenbroch had genoemd in een lezing voor de Canadian Society for the Advancement of 
Netherlandic Studies. Daarop volgde de vraag of ik een bijdrage zou kunnen leveren voor het 
slotnummer van het tijdschrift van de stichting, Fumus. Aangezien ik in mijn lezing maar kort 
naar Focquenbroch verwezen had, leek het me beter om wat uitvoeriger in mijn herinnering terug 
te gaan en iets te schrijven over de auteur en vertaler aan wie mijn lezing gewijd was: Eric 
Montague (Monty) Beekman (1939-2008). Hij was immers de auteur van ‘The crippled Heart. 
An Introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Focquenbroch’, een 
werk dat in 1997 werd uitgegeven door uitgeverij Astraea in Leiden.  
Het was door mijn bemiddeling dat Monty Beekman werd gekoppeld aan André Hanou († 2011) 
en de door hem en zijn vrouw Rietje van Vliet opgerichte uitgeverij. Ik herinner me dat die 
koppeling nogal wat voeten in de aarde had, en dat de communicatie over en weer nog wel eens 
wat stroperig verliep, iets waar weinig auteurs en uitgevers overigens van zullen opkijken.   
Beekman was een energieke, erudiete, eigenwijze wetenschapper met ongeduldige trekken, maar 
met een groot hart voor de zaak. De zaak was het promoten van Nederland en het Nederlands in 
de Engelstalige wereld via vertalingen, studies en literaire werken van hemzelf en anderen. Zijn 
levensverhaal is te lang om uitgebreid op in te gaan, maar de relevante feiten hier zijn dat hij 
geboren werd in Amsterdam, een deel van zijn jeugd in Nederlands-Indië doorbracht en 
uiteindelijk zijn wetenschappelijke opleiding kreeg in de Verenigde Staten. Daar promoveerde 
hij op Harvard in de vergelijkende literatuurwetenschap.  
Dat verklaart waarom hij vaak de neiging had om zaken in groter verband te zien, soms in een 
wat orakelachtig en nevelig wetenschappelijk jargon, soms ook met een geur van name 
dropping. Dit kan echter ook een nieuwe kijk op dingen opleveren. Zo vergeleek hij de 
Nederlandse koloniale literatuur met die van het zuiden van de VS, of het werk van Maria 
Dermoût met de monumentale natuurhistorische werken van Georgius Everhardus Rumphius. 
Vooral zijn vertaling met uitgebreide noten en inleidingen van het werk van de laatste vormen 
een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse botanie, antropologie en koloniale literatuur. 
De bestudering van het Nederlandse koloniale avontuur moet hem ook bij Focquenbroch hebben 
gebracht. Mogelijk werd hij daartoe geïnspireerd door zijn vriend Rob Nieuwenhuys, die in 1985 
een uitgave verzorgde van Focquenbrochs Afrikaanse Brieven.   
Helaas heeft het boek van Monty Beekman over Focquenbroch niet de aandacht gekregen die het 
verdiende. Dat is jammer, want de uitgave is een klein juweeltje vol informatieve details en 
alternatieve visies en is tevens een handige inleiding voor anderstaligen.  
Zo staat er bijvoorbeeld in de eerste noot al een polemiekje met Ezra Pound die Vondel de enige 
articulate poet noemde, waarop Beekman reageert met ‘To undermine that notion was one of the 
reasons the present book was written’. In de volgende noot geeft hij een voor buitenlanders zeer 
relevante bibliografie van Engelse titels over de Nederlandse zestiende en zeventiende eeuw. 
Wat mij ook aansprak, is de notie dat ‘The Dutch were not embarrassed by their riches and there 
is little in their literature and art that warrants a Weberian identification with somber Calvinism.’  
In het hoofdstuk over de Nederlandse cultuur wordt met diverse voorbeelden als Swammerdam, 
Huygens, Leeuwenhoek en Stevin het intellectuele leven in cultuurhistorische samenhang 
getoond. Vooral de laatste krijgt veel lof van de auteur, die met zichtbaar genoegen de door 
Stevin gebruikte Nederlandse alternatieven voor Latijnse termen ten voorbeeld stelt: 
bloemlezing, lijdend voorwerp, scheikunde en geneeskunde zijn gewoon goed Nederlands 
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geworden. Beekman schenkt vervolgens aandacht aan de grote schrijvers Bredero, Hooft, 
Huygens en Vondel. Maar helaas staat zijn enthousiasme over de gouden eeuw in schril contrast 
met zijn op vooroordelen gebaseerde visie op de achttiende eeuw: na de dood van Vondel en 
Focquenbroch zou deze ‘ingeslapen’ zijn, pedant en verouderd van stijl. Dat is een achterhaald 
standpunt en tegenwoordig weten we wel beter.   
Beekmans achtergrond als vergelijkende literatuurwetenschapper komt duidelijk naar voren als 
hij het heeft over Focquenbroch als medicus-dichter en hij achtereenvolgens Rabelais, Céline, 
Gottfried Benn, Williams Carlos Williams, Walker Percy, Vestdijk, Slauerhoff en Samuel Coster 
opvoert. Zij hebben allen gemeen dat ze waarachtiger zijn over lichamelijkheden dan over 
sentimenten. Focquenbroch was daarbij duidelijk in zijn element als hij de klassieken kon 
bespotten: Mercurius is een ‘Quibus’, Jupiter een ‘Opperbaes’ met een ‘Backhuys’ dat kan 
‘Koockermuylen’. Beekman is bovendien van mening dat Focquenbroch duidelijk uitsteekt 
boven contemporaine libertijnse dichters als Aphra Behn en John Wilmot, Earl of Rochester, en 
zelfs hier en daar boven Swift! 
Het is waar dat hij geen nieuwe feiten aan de Focquenbroch-biografie toevoegt, maar zijn 
hoofdstuk getiteld ‘African End Game’ biedt een uitstekende inleiding tot en achtergrond van de 
Afrikaanse Brieven die daarna volgen in een Engelse vertaling met uitgebreid commentaar. De 
vergelijking met Multatuli is misschien wat vergezocht, maar zij gaat wel op als we bedenken 
dat Focquenbroch en hij beiden een romantische visie op koloniale macht en financiële 
drijfveren moesten bekopen met een tragisch einde.  
In deze uitgave wordt voor het eerst in het Engels iets zinnigs over Focquenbroch geschreven en 
iets van zijn hand in het Engels vertaald. Dat is de grote verdienste van Beekman, en de 
publicatie ervan die van zijn uitgever. 
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Brief van Van Oorschot gezocht 

JAN HELWIG 

Het zal 1990 zijn geweest toen het veilinghuis Burgersdijk & Niermans als kavel 835 drie 
boekjes van W.F. Hermans aanbood. Het betrof Het geweten van de Groene Amsterdammer, of 
volg het voetspoor omhoog, Annum Veritatis - onder het pseudoniem Pater Anastase Prudhomme 
S.J. - en Focquenbroch, Bloemlezing uit zijn lyriek. Dat Focquenbroch geen pseudoniem van 
Hermans was, wist ik natuurlijk. Omdat ik de beroemde bloemlezing door Hermans nog niet had 
en er ook nog andere interessante titels geveild werden, ben ik naar een van de kijkdagen gegaan. 
 
De bloemlezing lag er ietwat voddig bij. Het betrof een uitgave van Van Oorschot uit 1946. 
Waarschijnlijk was goed papier toen nog schaars, maar ook Van Oorschots latere uitgaven staan 
niet bekend om hun fysieke en typografische verzorging. 
 
Tijdens het doorbladeren van het boekje kwam ik bij verrassing een brief tegen, die ik hier nu 
verder uit mijn geheugen moet beschrijven. Het was een getypte, en door Geert van Oorschot 
ondertekende brief aan een boekhandelaar in Limburg, wellicht in Heerlen. Van Oorschot 
bedankte de boekhandelaar in de brief voor zijn ruime inkoop bij hem en complimenteerde hem 
om zijn goede smaak. De bloemlezing uit het werk van Focquenbroch was een geschenk 
waarvan hij hoopte dat het zou bevallen. Dat laatste is waarschijnlijk niet het geval geweest. Eén 
katern van het boekje was namelijk nog niet opengesneden. 
 

Het lukte mij het kavel te 
bemachtigen! De toestand van het 
boekje is nog ongewijzigd, zoals 
blijkt uit de afbeelding. Maar toen ik 
het af ging halen, bleek dat de brief 
verdwenen was. Omdat die brief niet 
in de beschrijving van het kavel 
stond, had ik geen recht op reclame. 
 
Nu ik het heb opgeschreven, is er 
iets van dit kleine stukje receptie-
geschiedenis bewaard gebleven. 
Maar ik doe een beroep op degene 
op die destijds de brief heeft 
ontvreemd, de inhoud hiervan alsnog 
letterlijk en getrouw publiek te 
maken. Het mag anoniem. 
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