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Is er een dokter in de zaal? Asselijn verziekt Focquenbroch
TON HARMSEN

In 1692, toen Thomas Asselijn De kwakzalver. De heer W. G. V. Focquenbroch gevolgd
publiceerde, moet hij ongeveer 72 jaar oud zijn geweest. Asselijn schreef nog talrijke
kluchten toen hij de leeftijd van 70 jaar al gepasseerd was: De stiefvaar, Melchior, De
schoorsteenveger door liefde, Gusman de Alfarache en De spilpenning. Hij was een productief
auteur, in totaal heeft hij 19 spelen op zijn naam staan. De meeste zijn vergeten – alleen
met Jan Klaasz. of gewaende dienstmaagt (1682) heeft hij succes geoogst – en ook de
tijdgenoten stonden er niet kritiekloos tegenover. Asselijn heeft het flink aan de stok
gehad met de Frans-classicisten van Nil Volentibus Arduum. In de beginjaren van het
Kunstgenootschap, 1669-1672, heeft hij van zich laten horen in de polemiek rond de
Griekse Antigone (1670) en in de voorrede bij zijn tragedie De moord tot Luik (1671). Hij
verweet de leden van Nil hun machtspolitiek, gebrek aan originaliteit (omdat zij vrijwel
alleen vertaalden) en het weinig opwindende gehalte van hun intriges. Nil kaatste de bal
gemakkelijk terug: de spelen van Asselijn hebben een uiterst zwakke structuur, en zijn
taalgebruik is slap en slordig. Deze polemiek
was in 1692 alweer twintig jaar passé. We
kunnen ons dus afvragen of Asselijn in zijn
bewerking van Focquenbrochs Klught van Hans
Keyenvresser (1665) zijn leven gebeterd heeft,
en aandacht schenkt aan stijl en structuur.
Kwakzalvers op het toneel
Er verschenen nogal wat kwakzalvers op het
toneel in de zeventiende eeuw. Bredero
(1619) is een van de eersten die er een
neerzetten. Hij wordt nog voorafgegaan door
Gerrit Hendricxz van Breughel (1612) en drie
jaar later door een anonieme auteur die in het
voorwerk door Cornelis van der Plasse in
verband wordt gebracht met Samuel Coster en waarom zou deze dokter-dichter zijn
beunhazende collega‟s niet te kijk gezet
Titelpagina SB Haarlem: 1096 G 2
hebben? Die kwakzalvers uit de begintijd
moeten het hebben van hun oratio pro domo:
opschepperig en geborneerd spreken zij het volk toe, en door hun overdrijving en
onnozelheid vallen zij als bedriegers door de mand. Als zij een knecht bij zich hebben,
doorziet die de zwetserijen van zijn meester en stelt ze aan de kaak. Dokters zijn geliefde
schietschijven in de literatuur. Het is vermakelijk te lezen in vroeg-twintigste-eeuwse
medische bladen dat de doktoren van een eeuw geleden zich door de oude kluchten nog
behoorlijk beledigd konden voelen: de medisch-historici van toen haastten zich te
verklaren dat de gepatenteerde collega‟s verre stonden van deze amateurs: “Mogen wij op
het oogenblik niet te klagen hebben over een te kort aan min of meer belanglooze
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deskundigen, die te allen tijde bereid zijn in te vallen, waar wij te kort schieten, onze
voorouders waren in dat opzicht evenmin misdeeld,” aldus M.A. van Andel in het Medisch
Weekblad van 1918.
Enkele hoogtepunten in de kwakzalverkluchten laten een snelle ontwikkeling zien.
Bij Van Breughel spreekt de niet nader bij name genoemde kwakzalver een monoloog van
122 verzen uit. Hij krijgt geen weerwoord, maar de humor is gelegen in zijn ongegronde
zelfverzekerdheid:

105

110

Daerom wilt u wat spoen, noch condyt1 crygen
Oock zynder sommighe die door cortheyt op de Borst hygen
Datse int spreken moeten zwygen, met grooter pyn
Dus isser Yemant dies wat begeert seer fyn
Die coopt wat van mijn, ten sal u niet rouwen
Het is wonderlick goet voor die bloet spouwen
So ghyt introuwen, wilt gheven ghelooff
En al waerdy als een quackel soo dooff
Dit sal u doen hooren, en alle dooffheyt verdryven
Nu dan vrienden hier sal ick niet eewich blyven

In 1615 komt de anonieme Quacksalver, die volgens Van der Plasse bij Costers Itys gedrukt
had moeten worden. In deze klucht is er een dialoog tussen de kwakzalver, meester
Canjart en zijn knecht Hansje Kwaadkruid. „Cagnard‟ is zeventiende-eeuws Frans voor
luiaard of nietsnut, het woord gaat terug op het Latijnse canis (hond). Van luiheid kan men
meester Canjart niet betichten, een nietsnut is hij wel. Aan zijn knecht heeft hij een goede
tegenpartij. Zij proberen elkaar zo wreed mogelijk te vernederen, intussen belust op geld
dat zij uit de zak van het publiek willen kloppen:

5
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Meester Canjart
Hier is de Meester die wonder can uyt voeren,
Deur sijn costelijcke Salf seer wijt vermaert:
Heeft yemant gebreken in beenen, buyck, hooft of staert,
Die come tot my sonder eenighe vreesen,
Ick sal henluyden helpen door mijn const expaert2,
Soo datter niet onghesondts meer aen‟t Lijf sal wesen:
In summa ick can‟t al ghenesen,
En de Luyden helpen op staende voet.
Hansje quaet Cruyt
Hey Meester Canjaert maeckt dat de Gansen vroet,
Wilje quacken3 vercoopen, loopt al u best op de Kolck,
Se weten wel beter, ‟tis hier al ghesont Volck,
Die voor de toecomende sieckte wat sitten en kluyven
En haer ghesontheyt onderhouwen met ‟tsap van Druyven,
Dus packt van hier, en elders verhuyst.

Dan proberen zij elkaar zo ongeveer te vermoorden, ontgewijfeld tot groot vermaak van
het publiek. Hansje quaet Cruyt wil dat zijn meester met zijn tanden een appel uit een bak
water haalt, en laat hem daarvoor een emmer halen:
1

condyt: lucht
const expaert: beproefde kunst
3
quacken: flauwekul
2
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Hansje quaet Cruyt
Ygut hoe wil hy hem selven met het Hooft in‟t Water dompelen,
Heb ick hem aen een kleyntje uytghestreken,
Het sal my aen‟t grootje oock niet ghebreken,
Siet daer comt hy gheladen als een Velser Schuyt.
Meester Canjart
Hier heb ick ‟tghereetschap ick wed om een Duyt,
Dat ick u voor dit Volck sal beschamen.
Hansje quaet Cruyt
Dat sel ick jou te doen beter betamen,
‟Tsa Meester der consten set de Emmer daer neer.
Meester Canjart
Ick sel: en om te behalen lof, prijs en eer,
Soo wil ick mijn Hoet van‟t Hooft nemen.
Hansje quaet Cruyt
Dat moet je doen sonder langh te temen,
Want ‟t Volck is nieus gierich om de const t‟aenschouwen.
Meester Canjart
Daer mee elck wil een oogh in‟t Seyl houwen,
Ick gae de const beginnen en die wel duymelen4.
Hansje quaet Cruyt
Ey staet daer wat op, daer sel een Beyr tuymelen,
Meester der consten vat de Appel wel by de lurven.

In onze ogen onbegrijpelijke flauwiteiten. Een ontwikkeling doet zich weer vier jaar later
voor, als Bredero zijn klucht de Hoochduytschen quacksalver schrijft. Deze kwakzalver,
afkomstig uit Duitsland, spreekt geen potjeslatijn zoals dokter Dominus Gratianus in
Bredero‟s Stommen Ridder, maar potjesduits, een aan het Amsterdams aangepaste
vermengeling van Twents en Westfaals. Hij heeft geen knecht, maar wel twee ontevreden
klanten. De ene, een oude man die zijn jonge bruid hoopte te verrassen, heeft een
erectiepil nodig en de ander, wiens darmen verstopt zijn, een laxeermiddel. Maar beide
klanten komen woedend terug. De zieke Joost de Drucker verwijt:
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‟t Heeft niet gheweest, daerom doolt u kunst of ‟tghebruyck:
Want in plaets van slaping inwendich in mijn buyck,
Kreegh ick door u recept een harding an my uytwendigh,
Dus bleef ick de heele nacht slapeloos en ellendich.
Ten eersten misten ick ‟tgheen ick te lang ontbeer.
Ten tweeden misten ick ‟tghebruyck van mijn begeer:
Want an een jonge Maeght had ick liever my ghekoelt,
Dan ick deur groote noot wou gaen op het ghestoelt:
Dus leed ick dubbel pijn met een smartelijck deeren:
Dese u kunst is vals, ghy hoort eerst beter te leeren
Eer dat ghy and‟ren helpt. Hoorje wel wat ick segh?
Ghy meught nu wel gaen, ghy hebt u danck al wegh.
Gaet heen ghy Lapsalver, ghy snoode leugen verkooper,
Ghy bedrieger, ghy schelm, ghy loose langtlooper.

duymelen: ter hand nemen
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Dokter Rychart heeft blijkbaar de medicijnen verwisseld, maar hij praat zich er uit door de
apotheker de schuld te geven. De eenvoudige pointe (de verwisseling van medicijnen en
het laconieke excuus) is goed neergezet, maar wel erg simpel.
Intrige bij Focquenbroch en Asselijn
Na deze nauwelijks opgebouwde kluchten verandert de smaak van het publiek: het wil op
het toneel ook in een klucht een verhaal uitgebeeld zien worden. Focquenbroch heeft zijn
Quacksalver dan ook wat meer aangekleed. Van Bredero neemt hij het namaak-Duits over,
nu ook vermengd met dokterslatijn. Maar zijn intrige is veel beter uitgewerkt.
Focquenbrochs klucht is simpel van opbouw, en daarbij zo effectief als het maar kan. Er
zijn drie personages. Jan komt het eerst op, en stelt zich voor als een wanhopige arme
sloeber, die zelfs niet genoeg luizen heeft om te eten:
15

Want vermits ick hongerigh en sonder gelt ben, soght ick van de morgen noch, tot mijn ontbijt,
Soo een koppel of dertigh van mijn vetste, en aldergemeste gasten,
Daer ick me seecker te nochtent al te overdadigh in verbraste.
Want nouw ick het wel insie, nouw vindt ick mijn Luysemarckt so kael,
Dat ick niet en loof, dat mijn kost verder sal strecken als tot dit Avondtmael.

Dan komt Hans, de pochende Duitse kwakzalver, die in zijn breedsprakige eigenroem zeer
aan zijn collega bij Bredero doet denken:

45

Her ausch is grosser Narren, is Pheffer sacken; wo sietst ir nicht wim das hir komt?
Es ist aber dem grossen Hans Keyenvresser, da den ganschen welt von bromt;
Keiner hat mich in onsem landt geseen, of had mich also baldt kaemen respectieren,
Man in diesem Hoosenkoffen landt wol man mich affrontieren.
Ha, ist keiner der das opreghten respectum personarum hadt.

Jan biedt zijn diensten aan en weet Hans spoedig van zijn kwaliteiten te overtuigen:
100

105

Jan
Wat dunkt uw Excellentie, ben ick niet een man, die hem reghschapen sel dienen?
Hans
Vraijlich, huc usque bene: Man ich wol euch von hupscher kleydren verseen;
Ont von tagh, vor den lestenmool, met euch op onsen Theatrum geen;
Dar wol ich euch nor einmool tentieren,
Ont wan ir mich das selbige wol maght, wol ich euch to mijner Servitorem promovieren.
Jan
Ick ben te vreen: maer me joncker, je moet my eerst wat onderwysen met je lessen.
Hans
Das wol ich doen wan mer su hausch syn; lat ons nor geen, om ein weynich su vressen.
Jan
Dat woort heb ick langh verwaght. Biget, daer spreeckt een engel uyt sijn mondt;
Dat sel hem geen kleintje broodt kosten. Ick sta vast voor een half dosijn pondt.

Zij gaan dus tevreden naar het restaurant, en inmiddels komt Tewis de Boer op, wiens
vrouw thuis doodziek is. Wij leren hem kennen als een goede en bezorgde echtgenoot,
wanhopig om alle armoede en ellende, maar vooral om de ziekte van zijn vrouw:
145

We wercken vast naght en dagh, om aen het dagelijcks kosje te koomen,
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En dat wort ons dan sommis, op ien half uur, weer so lydigh ontnoomen.
Maer noch souw ick dat altemael kennen vergeeten, was ongse Dibberigh maer gesonght.
En och Heer, ick vrees se selt niet haelen: Wangt ick heb de hielen dagh eloopen als ien honght,
Om den Docter te vijnde, en al mijn moeyten is verlooren:

Hij is dan getuige van het optreden van de kwakzalver en zijn knecht; de laatste is
bijzonder op dreef:

180
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Het is juyst niet, dat ick spreecken wil van die doodelijcke strijdt,
Die den Almenack propheteert, dat ‟er ontstaen sel, tusschen de Kickvorssen en de Rotten?
Want wat hoeft Jan Alleman met de Hooren beesten te spotten,
De groote Turck heeft hem van sijn leeven met de geboorte van den Antichrist niet bemoeyt:
Hoe wel dat ‟er tijng is, dat hy onderdaeghs een paer blaeuwe Kameelen heeft uytgebroeit.
Want daerom heeft het Hof van Hollandt in de leste vergaderingh vast besloten, en
voorgenoomen,
De heele Strant van Katwijck met netten te behangen, uyt vrees dat het van de Walvissen niet
wordt ingenoomen.
Want de Duyvel noch sijn Moer en souw niet kennen raeden of ick Geck was, of niet,
Als hy anders niet als een van myn veesten in een vergroot glaesje siet.
En de reeden, die ick, nae mijn verstant, daer of souw kunnen geeven,
Is, dat je van geen Amandeltoerten te backen, in ‟t heele Martelaers boek vint geschreven.

Ondanks deze gekkigheid levert Teewis zich aan het tweetal over. Hij wordt door Hans en
Jan genadeloos bedrogen. Hij koopt eerst een „medicijn‟ voor zijn vrouw, en vervolgens
wordt hij hardhandig van een kies beroofd:
340

345

Lintworm uit Schat der
ongesontheyt 1656, deel II, p.77
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Tewis
Ey handelt my wat safjes: want met een kies is‟er seeper gien
gecken.
Hans
Halt euch man stil; es wol wol geen.
Tewis
Ay ay, ay ay ay ay ay.
Jan
Ommers isser niet, dat de stem van een mensch so wel kan na
aepen, als een Boer, en een Papegay.
Hans
Daer ist der Schender, der euch soo viel heft doen lyden.
Jan
Bloet, Miester, ick souw je raeden, dat je die Kies in ‟t kooper
soud na laeten snyden.
Om hem in Print in je Boeck te setten, dat je haest uyt sult
laeten gaen:
Want een groote Kies, sel so wel in uwe, als een groote Wurm
in Beverwijks Observatien, staen.

Jan toont in ieder geval dat hij de medische literatuur van zijn
tijd kent: in de Schat der ongesontheyt van Van Beverwyck is (in
de uitgave van 1656, tweede deel p. 77) inderdaad een
imposante lintworm te zien.
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Voor deze behandeling, en voor een geneesmiddel voor zijn vrouw, moet de boer flink
betalen, maar hij blijkt nog meer geld bij zich te hebben. Het eindigt met een klap op de
vuurpijl als Jan hem een kunst leert om geld te toveren; Tewis betaalt zijn laatste geld
voor deze truc die natuurlijk waardeloos is:

370
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Tewis
Wel ke daer, als jy my dat leeren kent, dit sakje met gelt wil ick ‟er noch an versien.
Jan
Dat socht ick maer. Wel kom an. Ick sel je maer eenige woorden leeren seggen,
En soo dra als je die geseyt hebt, sul je straks een ryxdaelder in je sak vinden leggen.
Maer alsj‟ het nou kent, soo meughje het niet meer doen, als tweemael daegs.
Tewis
Dat is een Dukaet op een dagh: bloedt, hier raeck ick te degen slaegs.
Nou wakker dan; leer het my straks; ke daer dit sakje is tot jouwen besten
Jan
Voor eerst moet je dit doen: maeck al deselfde gesten,
Die jy my siet maecken: en spreeckt my al mijn woorden nae,
En daer na sel je sien, of ick in myn kunst niet vast en gae.
Hans
Pots hondert Dybel: wat of dem Nar mit diesem Baur sol machen?
Ich wol s‟ein mool anseen.
Jan
Stil Miester, houw je maer sonder lachen.
Nouw kom steeck altijdt voor eerst je reghter arm, en je slincker voet voor uyt.
En spreeck nouw al mijn woorden na, in het selfde geluyt.
Hy seydt hem dese navolghende woorden, woort voor woort na, die
Ian hem voorseydt, die hem ondertusschen, onder eenighe
vreemde postuuren, een Rijcxdaelder in sijn sack laet vallen.
Jan en Tewis
O Plantynus, Baldewynus, Marsepynus, Almanack.
Wijl ick om kijck. Wijl ick krom lijck. Geef my strack,
En soo daedlijck, wel genaedlijck. Een Patakon5 in mijn sack.
Jan
Dat is genoegh. Kom voel nouw eens in je sack, of j‟er geen gelt in sult vinden.
Tewis
Biget, daer is een Rijxdaelder: Hier word ick de rijckste van myn vrinden.
Gans lijden, als onse Dibberigh dit miraeckel sel komen te verstaen,
Ick wed, dat sy, al was sy doodt, uyt het graft, van vreugde weer op sou staen.

Het spel eindigt met een monoloog van Jan, die aan het verhaal een mistroostige moraal
verbindt, maar vervolgens – het is immers een spel geschreven voor een bruiloft – op
uiterst charmante wijze het publiek (of althans het bruidspaar) tot spontaan zoenen
beweegt:
420

5
6

Ook meent mijn Baes, dat de grootste Joffrou van de Stadt hem niet sou kunnen ontgaen.
Had hy sijn Vaer hier in de Stadt, of was hy niet uyt Moffeland van daen.
Want de Juffrouwen worden dikwils door dat volck bedrooghen: Meenende dat soo een
gebraden Haen tot de ooren toe vol splint6 is.
En daer na bevint men, dat haer opsnyery niet als roock en wint is.
En dat sy niet dan een el vijf of ses Fulp hebben om het lijf,

Patakon: zilveren rijksdaalder
splint: poen
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Want dat volck raeckt door haer kleeren alleen gemeenelijck aen een Wijf.
Maer bloet, konnen de Juffrouwen so een Personagie eens sonder sijn kleeren aenschouwen.
Ick loof vastelijck, datse hem niet, als voor een gevilden Esel, souden houwen.
Nouw evenwel, dat is tot daer toe: ‟t schynt wel de weerelt is thans soo verkeert,
Dat men de Persoon minder, dan sijn gelt en sijn kleeren estimeert.
Trouwens wat roert dat my: Ick weet wel dat ick de sotheydt van de weerelt niet sal kunnen
verandren:
Daerom wensch ick je altemael wel eerbiedelijck een goeden avondt met malkanderen.
En soo u deese snaeckery eenigsins wel behaeght heeft,
Soo versoeck ick, dat je elck malkaer eens een paer soenen ongevraeght geeft.

Op de structuur van Focquenbrochs spel is niets aan te merken: zijn personages volgen
elkaar in logische volgorde op, hebben alle drie een herkenbaar en verschillend karakter en
handelen steeds in overeenstemming daarmee.
Maar nu Asselijn. Van plagiaat kan men hem niet beschuldigen, want hij vermeldt
keurig op de titelpagna: „De heer W.G. V. Focquenbroch gevolgd.‟ Hij heeft van de helft
van de 433 verzen van Focquenbroch gebruik gemaakt. Maar die zijn in Asselijns spel heel
anders ingebed. Asselijn richt zich wel zover naar het Frans klassicisme, dat hij een
toneelstuk zonder liefdesgeschiedenis niet voor mogelijk houdt. Hij heeft de Duitse
kwakzalver twee dochters gegeven, nota bene Nederlandse meisjes die bij hun moei
(tante) in Den Haag zijn opgevoed.

30
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Jan
Die zelve Andries, Jufvrouw, is al een hupsch Kaerel, byzonder wel opgevoed,
Hy speeld zeer aardig op de Fluit, en de Haubois, en is vol van vertellinge en snakerije.
En een Liefhebber der Dichtkunst, hy kenje daar zo een honderd regels of twee uit Aran en
Titus, van buiten op snijen.
Overal is hy thuis, hiel gauw, en van een altyd werkende geest.
Jacoba
Ja, Jan, je zegt dat hy zo gauw is, maar jy bend hem noch al veel te gauw geweest.
Geertrui
Maar zeg eens, Jan, op wat wys ben jy doch wel in Papaas dienst geraakt?
Jan
Heel aardig was het, zo als ik hem ontmoete, doch dit alles te zeggen, zouje de tyd zeekerlyk
verveelen,
Doch je Papa heeft voor, om dit als een Kluchje op het Theater eerst voor af te speelen,
Om de aardigheid die het bevat. Maar iet is ‟er Jufvrouw dat ik vraagen moet, hoe ‟t is, dat dit
ontbreekt,
Terwyl je Vader een Hoogduitscher is, dat jy beiden zo zuiver Hollands spreekt?
Te meer na dat ik versta noch van Ouders tot Ouders gebooren,
Daar men uw Hollanders moet oordeelen te zyn, al wie uw maar komen te hooren?
Geertrui
Wel gy bend het alleen niet, Jan, die dit verwonderen doed,
Maar hoor, ik zelt je zeggen, wy zy van kindsbeen af by onze meui in den Haag op gevoed.

Het karakter van de aangewaaide mof is hiermee geheel verdwenen: Hans heeft kennelijk
al jarenlang een zuster in Den Haag. De prachtige scène van Focquenbroch, waarin de
kwakzalver zich voorstelt en pocht op zijn successen in Duitsland, is dan ook achterwege
gebleven. Bij Focquenbroch is de tirade van Hans een aanleiding voor Jan om zich als
knecht aan te bieden; bij Asselijn voeren Hans en Jan een toneelstukje op waarin Jan zijn
baan krijgt. Dat is nog allemaal tot daar aan toe, maar Asselijn heeft niet alleen twee
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dochters, maar ook twee potentiële knechten verzonnen. Het spel begint met Andries, die
zich als knecht wil vermommen om met Geertrui te trouwen. Omdat Jan al knecht is, zal
dit niet gaan, maar Andries doet zich dan maar voor als domme boer. Hij krijgt dezelfde
waardeloze medicinale behandeling als Tewis de Boer, en ook hij laat zich door Jan
beroven van zijn geld in ruil voor een waardeloze tovertruc. Dan maakt hij zich bekend,
en mag hij Geertrui trouwen, terwijl Jan tegelijkertijd de andere dochter, Jacoba, krijgt.
Waarom, dat vraagt Asselijn zich niet af, laat staan dat hij er een antwoord op geeft.

435

440

445

Hans
Oder er grobber, matsvots, habt uch mir ooch a zou na an ‟t leib kewest!
Andries
Maar, myn Heer, bedaar doch, de zaak zel hem zelfs wel ontwinden op ‟t lest.
Hans trekt zyn degen
Ich wol mein geld haben, oder ich wol het mit myn kling, von dim, oder von ir haalen.
Andries
Zacht, myn Heer, steektje deegen op, je geld is behouwen, daer zel niet een stuiver aan faalen.
Maar bezie men eens te recht.
Jan by zyn zelf
Wel de Duivel! ‟t is Andries.
Andries
Wie meenje dat ik ben, die teegen je spreekt?
‟t Is altyd juist gien Boer, schoon dat hy in een Boere kleed steekt.
Ziet daar, nou zieje wie ik ben, en daar is je geld wederom, myn Heer, en ben ik voor heen
versteeken
Geweest van je jongste, nou verzoek ik je oudste dochter voor my.
Jan
Jy bent het dan zelf Andries? wel ik beken ‟t zyn aardige streeken.
Myn Heer, nou heeft hy ze ook regtschaapen verdiend.
Andries
En heeft men onlangs op de Schouburg, de Schoorsteenveeger, door Liefde verbeeld,
Ik heb op dezelve wys, de rol van de Boer door Liefde gespeeld.
Hans
Er habt dem handgreiff von beurzen tzou lichten, al gar wol, ich had zo gut nich kenoomen,
Jan
O myn Heer, ‟t is al een aardige kunst, die in tyd van nood noch al te pas kan koomen.
Andries
Wy zullen ook een goede Théater konnen uitmaaken.
Hans
Wat zaagt er, Geertrui, ist ir inclinatjoon?
Geertrui
Wel ja, Papa, als het jou ook zo beliefde te verstaan.
Hans
Andries, ich gieb ir dan mein woord, anvart it dan, het mut ir tzou zamen, alle wol ont hupsch
gaan,
Ich wol ir beiden dan tot meiner Swager promovieren.
Ont ir Gertrui en Jacoba, wild deisen vortrefleigen keselschap, met ein vermaakleigen Dans
regalieren.
EYNDE.

De Frans-klassieke bienséances zijn Asselijns zorg niet: alle platte grappen van
Focquenbroch neemt hij klakkeloos over. De volgende passage uit Asselijn is letterlijk zo
bij Focquenbroch te vinden
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Hans
Halt oph, wie solst u machen, das ein esel Sarbanden dansen sol?
Jan
Wilje dat het volk iens laaten zien miester, goed, kom spring jy dan maar iens een kampriol:
Hans
Pots dausend, ich wol euch alzo bald dein schalken kof verzetzen.
Jan
Ja praat jy wat, met woorden zelje lang vechten, eerje iemand zeld kwetzen.
Maar, Miester, kom pays, en een eind van ‟t gevecht.
Ik heb een vraag aan je, ik verzoek datje me daer op iens op onderrecht.
Hans
Spreeg veylich, man wacht euch mit irren meister dem nar zu spielen.
Jan
Zouje wel raad weeten om een veest in twie parten te verdielen?
Hans
Ir grosser nar, was vraag is das? wo nein, wie kan das gescheen?
Jan
Hoor, vang jy de eerste die ik laat in je neus, zo hebje twie parten in elken neusgat een.
Hans
Men zeel, zo ichs nicht om deisen geselschap en liet verblyven.
Ich hachten dem Schelm tot poeder.
Jan
Nooit sturver Soldaat van kyven.

De kwakzalver van Asselijn is dus voor een-derde deel door Focquenbroch geschreven,
maar door de scènes met de dochters onlogisch, onwaarschijnlijk en onappetijtelijk
geworden. Focquenbroch mag dan een simpele en platte klucht geschreven hebben, er zit
wel vaart, humor en structuur in. Drie eigenschappen die Asselijn niet in huis heeft. Als er
één een (literaire) kwakzalver is, is dat Asselijn wel.
Verder lezen:
Andel, M.A. van. „De kwakzalver in het oud-hollandsche blijspel.‟ In: Medisch weekblad 24 (19171918), p. 577 - 584 en 593- 601.
Asselijn, Thomas. De kwakzalver. De heer W.G. V. Focquenbroch gevolgd. Amsterdam, Erven
Lescailje, 1692. Digitale editie waarin de aan Focquenbroch ontleende passages gemarkeerd zijn:
http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/AsselynKwakzalver1692Focquenbroch.html
Beverwyck, J. van. Schat der ongesontheydt, ofte genees-konste. Verçiert met historien, ende kopere platen; als oock
met de verssen van de Heer Jacob Cats, Ridder, raedt-pensionaris van Hollandt. 2 dln. Amsterdam, J.J.
Schipper, 1656.
Bredero, G.A. Hoochduytschen quacksalver. Amsterdam, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1619.
Breughel, G.Hz. van. „Tafel-spel van eenen Quacksalver.‟ In: Boertige kluchten, deel 2. (Amsterdam, 1612),
fol. C1r-C4r.
[Coster [?],S.] Een boertighe clucht, ofte een tafel-spel van twee personagien, te weten, een quacksalver met zijn
knecht. Amsterdam, Cornelis Lodewijcksz van der Plasse, 1615.
Focquenbroch, Willem Godschalck van. Klught van Hans Keyenvresser, zijnde een Hooghduytschen quacksalver,
dewelcke een wonderlyke olij getrocken heeft uyt den aller-keyen-key van Amersfoort, om alle keyen te genesen.
Amsterdam, Vinckel, 1665.
Gils, J.B.F. van. De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur. Haarlem, 1917. Diss. Leiden.
Leuvensteijn, J.A. van. De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel. Amsterdam, 1985, 3 dln. Diss VU
Amsterdam.
Ornée, W.A. De ‘mof’ in de Nederlandse blij- en kluchtspelen uit de 17de en 18de eeuw. Groningen: WoltersNoordhoff, 1970. Voordrachten gehouden voor de Gelderse leergangen te Arnhem, 27.
Vincent, Ysbrant. De Hoogduitsche kwakzalver. Amsterdam: , 1691.
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Winkel, J. te. „Kwakzalvers op het tooneel.‟ In: Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde. 1914, p. 19151923.
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Min in ‟t Lazarus-huys en Die Liebe im Narrenhaus
Een vergelijking tussen Focquenbrochs toneelstuk en Gottlieb
Stephanies libretto
SOPHIE REINDERS & FRANS WETZELS
Er was eens een keizer, keizer Jozef II van Oostenrijk (1741-1790), die zich ergerde aan
het Duitstalige operagezelschap National Singspiel van het Burgtheater in Wenen, omdat
het er nauwelijks in slaagde Duitse opera‟s van enige kwaliteit op te voeren. De keizer was
zich bovendien bewust van de vurige gehechtheid van zowel de adel als de middenklasse
aan Italiaanse komische opera´s en besloot daarom het Duitse operagezelschap in maart
1783 op te heffen en te vervangen door een door het hof gesteunde groep, die Italiaanse
opera´s zou opvoeren. Alleen de beste zangers van het weggestuurde gezelschap - hun
talenten waren aanzienlijk – mochten tot de nieuwe organisatie toetreden.
De zaken stonden er voor de Duitse opera in de keizerlijke hoofdstad miserabel
voor. Maar dat bleef niet lang zo. Nadat de keizer ook een Franse groep had weggestuurd,
die vanaf 1780 optrad in het Kärntnerthor Theater, startte in dat theater een nieuw
gezelschap van Duitse acteurs en zangers met steun van het hof. 1 Jozef II had hun de
belangrijke opdracht gegeven „von nun an nichts als gute, regelmässige Originale und
wohlgerathene Übersetzungen‟2 op te voeren.
In 1784 en 1785 speelde een serie van de beste opera‟s van het National
Singspielexperiment in zowel het Kärntnerthor als het Burgtheater met veel zangers uit de
eerdere onderneming. In oktober 1785 werd dit nieuwe Duitse gezelschap, waar Emanuel
Schikaneder (1751-1812) toe behoorde,3
officieel door het hof geïnstalleerd in het
Kärntnerthor Theater. De volgende zomer
behaalde het gezelschap – nu spelend in het
Burgtheater terwijl de Italianen werkloos thuis
zaten – een van de artistieke en populaire
triomfen van het decennium met de première
van Der Apotheker und der Doktor op 11 juli.4
Gottlieb Stephanie de Jongere, schrijver en
acteur, had de tekst van het libretto ontleend aan
een Frans toneelstuk: L’Apothicaire de Murcie. De
muziek was van Carl Ditters von Dittersdorf
(1739-1799).
Johann Gottlieb Stephanie de Jongere
(1741-1800) kende als insider de mogelijkheden
en beperkingen van Duitse opera in Wenen. In Johann Gottlieb Stephanie, naar een
1781 had keizer Jozef II hem aangesteld om kopergravure van Johann Ernst Mansfeld
(1739-1796)

1

´Ein Kaiser als Theaterdirektor und Talentscout´. Zie: Direktion des Burgtheaters (Hrsg.): 150 Jahre Burgtheater 1776–
1926, Wien, 1926, p. 9–21.
2
Killy Literaturlexikon, Berlin, 2011, band 11, p. 245.
3
Schikaneder is onder meer bekend vanwege zijn libretto voor Mozarts Die Zauberflöte.
4
In de vakliteratuur ook bekend onder de titel Doktor und Apotheker.
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toezicht te houden op het National Singspiel. Vanaf de oprichting van dat gezelschap in
1778 had Stephanie het keizelijke experiment met Duitse opera´s enthousiast gesteund.
Hij vertaalde en adapteerde veel opera‟s ten behoeve van het gezelschap. In 1785, twee
jaar na de ondergang van het National Singspiel, kreeg hij ook de supervisie over het nieuwe
Duitse operagezelschap dat opgericht was door het hof. Hij was het ook die Dittersdorf in
1786 voorstelde om „für das gewöhnliche Honorar von hundert Dukaten eine Deutsche
Oper zu schreiben‟.5
Dittersdorf stemde toe, ook al was hij voor andere zaken naar Wenen gekomen en
stond hij op het punt van vertrekken toen Stephanie hem bezocht. Voor zijn Der Apotheker
und der Doktor had hij alleen Italiaanse opera´s gecomponeerd, maar dit was voor het
nieuwe Duitse gezelschap alleen maar waardevol. Het moest namelijk direct concurreren
met de door het hof gesponsorde Italiaanse opera.
Dittersdorf was zich ten volle bewust van de sterke voorkeur van het Weense
publiek zowel voor de Italiaanse stijl als voor het luchtige, lokale repertoire, waarmee
men in theaters buiten het centrum van Wenen een groot publiek bediende uit alle klassen
van de bevolking. Stephanie en Dittersdorf waren zo succesvol met hun nieuwe Duitse
opera dat tijdens dit theaterseizoen hun succes zelfs dat van Mozarts Le nozze di Figaro
overtrof.
Snel vroegen de directeuren van de Duitse gezelschappen aan Dittersdorf om nog
twee opera‟s voor hen te componeren. Op ongeveer hetzelfde moment, namelijk op 24
januari 1787, vroeg de Italiaanse opera aan Dittersdorf om de twee-akter Democrito corretto
op muziek te zetten voor het Burgtheater. De keizer was echter niet gelukkig met die
muziek en (zo rapporteert Da Ponte), vond ook het libretto „het meest miserabele ooit
geschreven voor een Italiaanse opera‟.6 Hij verordonneerde zelfs dat Gaetano Brunati, de
auteur ervan, nooit meer één woord mocht schrijven voor het keizerlijk theater.
In tegenstelling tot deze mislukking kreeg Dittersdorfs tweede Duitse opera, die
profiteerde van het grote succes van Der Apotheker und der Doktor, onmiddellijk goede
reacties en werd bijzonder populair. Opnieuw deelde Stephanie in het succes, hij leverde
immers het libretto, Die Liebe im Narrenhaus, door de Duitse groep opgevoerd in het
Kärntnerthor Theater op 12 april 1787. Naar de bronnen van het libretto is het raden. In
een tamelijk recente Spaanse studie, gewijd aan de waanzin in Spanje ten tijde van Lope de
Vega, wordt Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys naar voren geschoven als één van de
bronnen voor Dittersdorfs opera Die Liebe im Narrenhaus. Maar een argument hiervoor
wordt er niet bij geleverd.7 Kennelijk gaat de auteur ervan uit dat een Duitstalige weinig
problemen had met een Nederlandse toneeltekst of dat Focquenbrochs stuk ooit in
Oostenrijk was opgevoerd. Hierbij tasten we dus in het duister. We weten wel dat
Stephanie bijna altijd een buitenlands voorbeeld gebruikte voor zijn libretto‟s.8
5

Karl Ditters von Dittersdorf. Lebensbeschreibung : Seinem Sohne in die Feder diktiert, ed. Norbert Miller, München, 1967, p.
231.
6
Otto Michtner. Das alte Burgtheater als Opernbühne: Von der Einführung des deutschen Singspiels (1778) bis zum Tod Kaiser
Leopolds II (1792), Wien, 1970, p. 225.
7
„Los locos de Valencia fue adaptata y resituada en Amsterdam por Willem van Focquenbroch, en su obra holandesa Die Min
in Lazarus-huys [sic] (1674) y es una de las fuentes de la ópera de Dittersdorf Die Liebe im Narrenhaus‟ (Los locos de Valencia
werd bewerkt en opnieuw gesitueerd in Amsterdam door Willem van Focquenbroch in zijn Nederlandse werk Die Min in
Lazarus-huys (1674) en dat is een van de bronnen van Dittersdorfs opera Die Liebe im Narrenhaus). Zie: Belén Atienza, El
loco en el espejo. Locura y melancolía en la España de Lope de Vega, Amsterdam [etc.]: Rodopi, 2009, p. 58.
8
Bauman, Thomas (ed.) German Opera 1770-1800. A Collection of Printed and Manuscript Full Scores. Edited with Introductions
by Thomas Bauman, Stanford University, Garland Publishing Inc. New York & London, Vol. 15, 1986, inleiding.
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Een anonieme toeschouwer die Wenen in 1789 bezocht, schreef in zijn Reise durch das
südliche Teutschland:
Many of Stephanie‟s work do really seem to have advantages, but they are not original. He has
stolen the material for all of them from other nations, and only his lack of knowledgde of foreign
pieces and languages, especially Spanish, makes it less notable. His Die Liebe im Narrenhaus and
Apotheker und Doktor, which I saw performed at Vienna, are quite comic, but are not original
works.9

Stephanie heeft toegegeven Der
Apotheker und der Doktor op het Franse
toneelstuk L’Apothicaire de Murcie
gebaseerd te hebben, maar de bron
van Die Liebe im Narrenhaus heeft hij
nooit bekendgemaakt. Friedrich
Ludwig Wilhelm Meyer schreef in
1823 dat Stephanie “more concerned
with seizing upon novelties, which
were the order of the day, than with
selecting among them, took the
hospital for the insane established at
Vienna as an occasion to write a Liebe
im Narrenhaus.”10
Meyer refereert blijkbaar aan het algemene ziekenhuis, dat keizer Jozef II liet
oprichten en dat openging op 16 augustus 1784. Er waren aparte huizen voor
kraampatiënten en voor geesteszieken, de laatsten ondergebracht in de „Narrenturm‟ die
destijds vanwege zijn vorm „Kaiser-Josephs-Gugelhupf‟ genoemd werd.11 De Wiener
Narrenturm bestaat nog steeds. Meyer schrijft verder dat hij erg tegen het verhaal van
Stephanie is: „It is incomprehensible that a situation should give amusement which can
only be contemplated with a shudder, when one recognizes by what a slender thread the
use of rational faculties hangs, without which man is the most wretched of all animals. His
attempt is, alas, not without precedent.‟
Keizer Jozef II had bij de opening van de Narrenturm bepaald dat de kamers van
het gekkenhuis toegankelijk werden voor het kijkgrage publiek. Het gedrag van de heer
Trübe, die in het gekkenhuis wil wonen omdat hij zo geniet van het observeren van de
patiënten, in Die liebe im Narrenhaus was dus niet uniek. Er waren meer mensen
geïnteresseerd in de capriolen van zwakzinnigen. Ook in Londen wilde het publiek zich
amuseren met de patiënten in The Bethlehem Royal Hospital, het beroemde Engelse
krankzinnigengesticht.

9

Geciteerd in Susanne Hochstöger, „Göttlieb Stephanie der Jüngere: Schauspieler, Dramaturg und Dramatiker des
Burgtheaters (1741-1800)‟, Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung 12 (1960), p. 49-50.
10
Friedrich Ludwig Schröder: Beitrag zur Kunde des Menschen und des Künstler, Hamburg, 1823, vol. 2, p. 39.
11
Zie Wikipedia over Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien en Gugelkopf.
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Op de prent van Hogarth zien we
hoe twee dames zich amuseren
met de psychisch gestoorde
medemens. Je kunt je afvragen
wie meer gestoord zijn, de dames
die geamuseerd lachen, of de
patiënten. Niet alleen de fraai
geklede dames vragen onze
aandacht, ook de naakte Rakewell
met zijn geketende voeten, de
vioolspeler en de zanger met dat
rare hoofddeksel.
Carl (ook Karl) Ditters
von Dittersdorf accepteerde
Stephanie‟s libretto kritiekloos,
Ets van William Hogarth: Rakewell in Bedlam (1735). In Londen
was Bedlam een beroemd krankzinnigengesticht. Twee dames
zoals zijn gewoonte was. Wat
brengen een bezoek aan een gang met patiënten onder wie
betreft de technische structuur is
Rakewell, die met beenboeien naakt op de grond ligt.
de opera interessant. Aria‟s
vormen slechts de helft van de 22 nummers en ze vereisen een grote verscheidenheid aan
muzikale stijlen. De twee finales zijn enorm, en helemaal in lijn met de laatste mode van
de Italiaanse komische opera. Daarover begonnen componisten steeds meer te klagen.
De zangers en zangeressen voor wie Ditterdorf zijn Liebe im Narrenhaus schreef, zijn
niet bekend. Er moeten een of twee wonderbaarlijke stemmen tussen gezeten hebben. De
heldin Constanze bijvoorbeeld moet een hoge g zingen in haar eerste aria “O wie wollt‟
ich Dich belohnen” met uitgebreide coloratuur. Haar lyrische kant wordt ruimschoots
bediend met het wonderschone Adagio van het Rondeau voorafgaand aan de finale van het
tweede bedrijf. Zo‟n Rondeau was een vereiste voor een Weense opera in die jaren,
expliciet gemarkeerd „con espressione ed accuratezza‟.
Na een succesvolle productie van Die Liebe im Narrenhaus door het National Theater
in 1791, liet koning Friedrich Wilhelm II die komische opera in Berlijn in reprise gaan in
zijn Schlosstheater.12 Maar Stephanie‟s behandeling van de „mentaal ongebalanceerden‟
werd niet getolereerd door de acteur-dramaturg Friedrich Ludwig Schröder in Hamburg.
Dittersdorfs muziek werd wél gewaardeerd en was veel te waardevol om weg te gooien,
zeker in tijden van crisis. Daarom bedacht Schröder een nieuwe cast van karakters en
verzon hij een ander verhaal, waarin hij Dittersdorf muziek hergebruikte.
Vergelijking van Die Liebe im Narrenhaus met Min in´t Lazarus-huys
Er zijn verschillende uitgaven van Die Liebe im Narrenhaus (hierna ook Die Liebe) bewaard
gebleven,13 maar Stephanie‟s voornaamste brontekst is tot nu toe nog niet achterhaald. De
titel suggereert dat die Focquenbrochs Min in ’t Lazarus-huys (hierna ook Min) is. Ook het
gegeven van Stephanie‟s gebrekkige talenkennis wijst in die richting. In dit artikel willen

12

Adalbert Emil Brachvogel, Geschichte des königlichen Theaters zu Berlin, 2 vols, Berlin, 1878, vol. 2, p. 292.
Bijvoorbeeld: Stephanie, Die Liebe im Narrenhaus: eine Komische Oper in zwei Aufzugen / vom Herrn Ditters, Edlen von
Dittersdorf; für das Clavier eingerichtet von Herrn Ignaz Walter, Mainz: Schott, 1790 en Stephanie, Sämtliche Singspiele,
Liegnitz, 1792.
13
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we nagaan in hoeverre de twee stukken op elkaar lijken en of Focquenbrochs Min
inderdaad de bron geweest kan zijn geweest voor deze onbekende opera.
De vergelijking van het aantal bedrijven van Focquenbrochs Min (5 bedrijven) met
Die Liebe im Narrenhaus (2 bedrijven) levert al een duidelijk verschil op. Maar dat is nog
niets, vergeleken met de aard van beide stukken. Focquenbrochs blijspel behoort tot een
ander genre dan de komische opera of het Singspiel, waarin de gesproken teksten
afgewisseld worden door muziek en zang. Het Singspiel
heeft zich ontwikkeld uit de Italiaanse opera buffa en
wordt later de operette.14 Het artistieke hoogtepunt
van dat komische genre vormt Die Entführung aus dem
Serail van Wolfgang Amadeus Mozart, waarvan de
eerste opvoering in Wenen op 16 juli 1782 plaatsvond.
Het libretto voor dat Singspiel was geschreven door
Johann Gottlieb Stephanie, die enkele jaren later ook
de tekst schreef voor Die Liebe im Narrenhaus en daarin
zou Constanze of Konstanze evenals in Die Entführung
aus dem Serail een hoofdrol spelen. In Mozarts opera
lukt het de held Belmonte om zijn geliefde Konstanze
uit een Turkse harem te bevrijden, zodat een huwelijk
van die Spaanse edelvrouw met de sultan voorkomen
kan worden, terwijl in het andere Singspiel Constanze
op het laatste nippertje gered wordt van een bijna
„gedwongen‟ huwelijk met de oude gevangenisopziener. Blondchen treedt als dienstmeisje van Een van de vele uitgaven van de
Konstanze heel kordaat op en toont weinig angst voor gezongen teksten uit Die Liebe im
de bewaker Osmin; Clärchen, het doortasende Narrenhaus.
dienstmeisje van Constanze, lijkt een beetje op dat brutale blondje, immers ook zij weet
de bewaker Nikolo in haar netten te verstrikken.
De Min in ´t Lazarus-huys telt twee spelers meer dan Die Liebe im Narrenhaus.
Bekijken we de spelers wat nauwkeuriger dan vallen behoorlijk wat verschillen op.
Cupido, die de proloog uitspreekt, ontbreekt op de spelerslijst van de elf acteur-zangers in
Die Liebe. Bovendien zijn alle namen verduitst. Jorisvaer, de vader van het Lazarushuis,
heeft zijn tegenpool in Bast, de opzichter van het Narrenhaus. De bewaker Nikolo (één
keer Nikolaus genoemd) ontbreekt in de Min. Zouden de Amsterdamse patiënten het
zonder bewakers kunnen stellen? Wel kan de naam van de bewaker ontleend zijn aan die
van Claesje, één van de twee knechts in de Min.
De lijst van acteurs, tevens zangers en zangeressen in Die Liebe im Narrenhaus ziet eruit als
volgt:
Bast, de toezichthouder in het Narrenspital (bas)
Trübe, zijn vriend en de vader van Constanze (bas)
Constanze, de geliefde van Albert (sopraan)
Clärchen, haar dienstmeisje (sopraan)
Albert, de minnaar van Constanze (tenor)
14

Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart,1969, p. 709-710.
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Patiënten van het krankzinnigengesticht:
Orpheus de muzikant (tenor)
Eerste poëet (tenor)
Tweede poëet (tenor)
Lucrezia (sopraan)
Virginia (sopraan)
Nikolo, hun bewaker (tenor).
Vergelijken we deze lijst met die van de Min in´t Lazarus-huys, dan zien we dat figuren als
Valerius, Leonard, de dokter en Reynout ontbreken. Bovendien spelen in het ene stuk vijf
krankzinnigen hun rol, terwijl in het andere slechts twee „halve gecken‟ optreden als
knechten.15 We kunnen nu al vaststellen dat het libretto van Johann Gottlieb Stephanie
geen getrouwe navolging (laat staan een vertaling) van Focquenbrochs Min in´t Lazarushuys is geweest.
Korte inhoud
Trübe heeft beslist zijn dochter Constanze uit te huwen aan zijn vriend Bast,
toezichthouder in het krankzinnigengesticht. Daarvoor heeft hij twee redenen. Ten eerste
vanwege het geld, want de rijke broer van Bast ligt op sterven en die zal zeker een fortuin
nalaten aan Bast, die met dat geld de ongefortuneerde Constanze en „schoonvader‟ Trübe
zal verwennen. Ten tweede vanwege het amusement, want hij verwacht dan in het asiel te
mogen wonen bij zijn dochter en elke dag te kunnen genieten van het dwaze gedrag van de
patiënten.
De openingsscène toont de wanhopige Constanze, die zich bij haar dienstmeisje
Clärchen beklaagt over haar verschrikkelijk lot vandaag te moeten trouwen met die oude
man Bast, terwijl ze hevig verliefd is op Albert. Haar vertrouwelinge spreekt haar moed
in, immers de liefde kan wonderen verrichten. Daarop komt Bast beide dames uitnodigen
voor een amusante vertoning door twee dichters. Constanze heeft medelijden met die
arme schepselen en gruwt al van het vooruitzicht, maar Clärchen weet haar ervan te
overtuigen dat het beter is om nu te veinzen. Doe maar alsof je het leuk vindt, want zij
heeft een brief voor Albert geschreven en Nikolo, de bewaker, zal die brief naar
Constanzes geliefde brengen. Daarin staat dat hij zich als een krankzinnige moet voordoen
om in het gesticht te raken. De bewaker komt met Albert opdagen, maar die heeft helaas
slechts het begin van de brief gelezen en meent dat Constanze vandaag met Bast gaat
trouwen. Clärchen leert hem welke rol hij moet spelen: alleen maar als een gek staan
zingen!
Bast wil zo snel mogelijk naar zijn broer reizen die op sterven ligt, maar hij staat
erop om nog voor zijn vertrek met Constanze te trouwen. Gelukkig weet Constanze hem
ervan te overtuigen om op een later moment en minder droevige dag te trouwen, ze
veinst een groot medelijden met haar bedroefde aanstaande echtgenoot. Trübe blijft in het
gesticht achter om zich te amuseren met de krankzinnigen. Dan komen er drie opdraven.
Orpheus verbeeldt zich alleen maar te kunnen communiceren met zijn viool. De ene dame
denkt de Romeinse Lucrezia te zijn, de echtgenote van Tarquinius Collatinus en een
toonbeeld van kuisheid. De andere meent dat ze Virginia is, het meisje dat door Appius
15

In die zin vertonen die vijf krankzinnigen eerder overeenkomst met de dansende gekken Tomás. Martín, Belardo,
Mordacho en Calandrio in Los locos de Valencia van Lope de Vega.
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Claudius ontvoerd werd en door haar eigen vader vermoord, omdat hij haar dood boven
haar schande verkoos. Dan verschijnt Albert, die in zijn „dwaasheid‟ ten aanschouwen van
alle aanwezigen Constanze zijn liefde verklaart. Maar dat is niet naar de zin van Lucrezia
en Virginia: de een ziet in Albert haar echtgenoot Collatinus en de ander begroet hem als
haar geliefde Appius. Ze omhelzen Albert, die beiden van zich afstoot: „Ich bin nicht
Appius, noch Kollatin! Erkennt in mir den Sieger Mark-Anton.‟ Bast en Nikolo leiden de
heftig protesterende dames weg, terwijl ze om een dolk schreeuwen. Albert heeft nog een
ander probleem, hij wordt namelijk door een onbekende financieel ondersteund. Hoe kan
hij nu voor Constanze zorgen? Clärchen en haar meesteres zingen dat probleem weg,
immers wie zich over zoiets druk maakt, kent „die Macht der Liebe nicht‟.
Eindelijk kunnen Bast en Trübe vertrekken, waarbij Constanze grote droefheid
veinst, doch als de poort gesloten is, barst Clärchen in lachen uit en zoekt ze haar minnaar
op. Lucrezia en Virginia zitten de twee dichters achterna, die menen dat Clärchen de
koningin van de muzen is. Orpheus ziet in dat zijn vioolspel niet het beste
communicatiemiddel is voor zijn liefde voor Clärchen en slaat zijn viool stuk op de
hoofden van de ruziënde poëten. Bast en Trübe keren terug net op het moment dat
Constanze en Albert gearmd het gesticht willen verlaten. Gealarmeerd door al het lawaai
beveelt Bast alle patiënten op te sluiten, inclusief Albert, maar Constanze weet hem te
vermurwen en voorkomt dat haar geliefde de cel in moet.
Tweede bedrijf:
Nu Bast een tijdje weg is om zijn op sterven liggende broer te bezoeken, proberen
Clärchen en Constanze de bewaker Nikolo uit het huis te werken om zo te kunnen
ontsnappen. Clärchen veinst genegenheid voor de bewaker en stuurt hem met een brief
naar haar zus in de stad. De sleutels van het Narrenhaus neemt zij in bewaring. Trübe wil
zich vermaken met de dwaze patiënten en Clärchen opent daartoe de ramen van hun
cellen. Terwijl Constanzes vader zich amuseert, bevrijdt zij Albert, die toch werd
opgesloten omdat Bast hem te verdacht vindt. Maar Orpheus wil ook weg want zijn
gezonde verstand is teruggekeerd dankzij de liefde, en hij weet het slimme dienstmeisje
daarvan te overtuigen.
Onverwacht keert Bast terug en voorkomt daarmee de vlucht van de twee
liefdespaartjes. Hij is razend op zijn overleden broer die zijn hele vermogen aan iemand
anders vermaakt heeft en verwenst hem daarom naar de hel. Trübe raadt hem aan een
advocaat in te schakelen om de wilsbeschikking van zijn broer te betwisten. Clärchen
bewerkt Trübe, die minder enthousiast is geworden over zijn aanstaande schoonzoon: de
harteloze Bast is ongeschikt voor zijn dochter.
De vier verliefden ondernemen weer een ontsnappingspoging, maar deze keer
verschijnt Nikolo op het juiste moment om de vlucht te verijdelen. Ook staat Trübe het
viertal in de weg, waarop Constanze besluit alles eerlijk op te biechten en te vertellen wie
Albert eigenlijk is. Wat moet Trübe doen? Bast keert zonder succes terug: het testament is
onbetwistbaar. Hij leest het hardop voor. De enige wettige erfgenaam is niemand anders
dan Albert, de legitieme zoon van de overleden broer van Bast. Nu gaat Trübe
onmiddellijk akkoord met een huwelijk. Bast en Nikolo zijn de verliezers; Clärchen kiest
voor Orpheus mits die zijn viool nooit meer aanraakt.
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De eerste scène van het eerste bedrijf van Die Liebe vergeleken met de Min
De openingsscène of Introduzione toont ons op de binnenplaats Constanze, die al een
kamer heeft in het Spital, en Clärchen. Hoe ziet die binnenhof van het ziekenhuis eruit?
Men ziet aan beide kanten ramen met vensterluiken, en op de achtergrond een ijzeren
deur, die de ingang naar de straat verbeeldt, aan beide zijden zijn er eveneens deuren.
Constanze beklaagt zich tegenover haar dienstmeisje en vertrouwelinge Clärchen over
haar verschrikkelijke lot. Vandaag nog zal ze trouwen met die lelijke oude man Bast. Het
dienstmeisje probeert haar te troosten: “Wees nou maar stil, het lot kan zich nog ten
gunste keren.” De liefde heeft al vaker wonderen verricht! Zo kort had die scène op toneel
eruit kunnen zien, maar niet in een opera. Constanze en Clärchen herhalen hele en halve
zinnen, waardoor het publiek in allerlei toonaarden te horen krijgt hoe verschrikkelijk het
lot van die jongedame is (erschrecklich! entsetzlich!). En dat de liefde wel vaker wonderen
verrichtte, zingt niet alleen Clärchen, maar herhaalt ook hoopvol Constanze. Ten slotte
onderstrepen ze dat in een duet. Elke toeschouwer is er nu vast van overtuigd dat binnen
één uur op de bühne ook zo´n wonder geschiedt.
Focquenbrochs Min opent ook met twee personen, namelijk met Ferdinand en zijn
vriend Valerius, en die blijken nabij de Sint-Anthoniespoort te staan in Amsterdam. Zij
bevinden zich niet binnen het Lazarushuis, maar buiten op straat. Ferdinand heeft een
groot probleem: hij is op de vlucht en zoekt een veilig onderkomen. De overeenkomsten
zijn gering, zowel Constanze als Ferdinand hebben een probleem, maar dat verschilt
duidelijk van elkaar. Bovendien speelt deze scène, evenals het hele zangstuk zich niet af in
Amsterdam. De plaats van handeling blijft ongenoemd. Het gesticht kan in Wenen liggen
– bijvoorbeeld in de Narrenturm - maar ook elders in een Duitstalige streek.
Conclusie: er zijn weinig overeenkomsten (twee bevriende personen,
hoofdpersoon met een groot probleem, dat in de laatste scène zijn definitieve oplossing
vindt) en nogal wat ingrijpende verschillen (mannen in plaats van vrouwen, de aard van
het probleem, buiten of binnen het gesticht, in Amsterdam in plaats van een Duitse of
Oostenrijkse stad). Bovendien heeft Constanze al een kamertje in het ziekenhuis en hoeft
dus geen onderkomen te zoeken. Het verschil tussen sprekende acteurs en de gezongen
aria´s laten we even buiten beschouwing.
Andere verschillen
In beide theaterstukken draait alles om de liefde, maar in Die Liebe is dit motief sterk
verbonden met het bezit van geld, terwijl in de Min het standsverschil een belangrijke rol
speelt. Bast krijgt geen Pfennig in het testament, wel is er geld voor de noodlijdende
Albert. Daarmee valt de ene huwelijkskandidaat af en krijgt de ander zijn bruid.
Trübe was op zoek naar een rijke partij voor zijn arme dochter; hij maakt de geldwolf in
Bast wakker in verband met de erfenis. Bovendien is zijn stelling: „Geld bedecket alle Mängel‟
(geld bedekt alle gebreken).16
Daarnaast is het probleem van Albert en Ferdinand van heel andere aard. Albert is
bang dat Constanze met de opzichter van het gekkenhuis zal trouwen en Ferdinand is bang
dat hij opgepakt zal worden en in de gevangenis zal belanden. Er is ook een opvallend
verschil in de tijd die verstrijkt in de twee stukken. Bij Focquenbroch beslaat de handeling

16

Zie ook de aria Wenn ich Geld und Guth.
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ongeveer 24 uur (van avond tot avond) en bij Stephanie vindt de handeling plaats in
ongeveer 12 uur, van de vroege ochtend tot de late middag.
Vergelijking van de intrige van Min en Liebe
De liefde speelt in beide komedies een hoofdrol en toch zijn er wederom verschillen.
Ferdinand en Isabella worden in het Lazarushuis verliefd op elkaar, terwijl Constanze en
Albert al langer verliefd waren. Dit paartje probeert om uit de „gevangenis‟ van het
krankzinnigengesticht te ontsnappen. Niet het paartje Ferdinand en Isabella probeert dat,
maar het paartje Valerius en Isabella. De listen die daarbij worden gebruikt, lijken wel
allemaal een beetje op elkaar.
Dat de liefde mensen blind of gek maakt, klinkt absoluut bekend en is niet nieuw.
Die wijsheid hoefde de librettist niet te leren van Focquenbroch noch van Lope de Vega.
Maar beide laatste auteurs leverden hem wel de vondst om de liefde de gekte te laten
overwinnen.
Vergelijkbare personen en zaken
Het heeft weinig zin om figuren te vergelijken die nauwelijks raakvlakken hebben.
Constanze lijkt niet veel op de Gelderse juffer Isabella; voor een vergelijking zijn de duo´s
Constanze/Clärchen en Anna/Catryn beter te gebruiken. Zowel Trübe, de vader van
Constanze, als Philibert, de vader van Isabella, spelen hun rol op het toneel. Er is wel een
verschil: Trübe is de vriend van Bast en Philibert is de broer van Jorisvaer, de vader van
het Lazarushuis. Een nog groter verschil is dat de Haarlemse koopman Philibert maar
weinig aan het woord komt. Trübe daarentegen speelt een hoofdrol: hij koppelde zijn
arme dochter aan Bast, maar als de grote erfenis aan diens neus voorbijgaat, komt hij tot
inkeer. Weliswaar erg laat, maar beter laat dan nooit. Ook kan hij in de grote finale met
de anderen instemmen: „Genügsamkeit ist eine Tugend die uns allein ganz glücklich macht‟
(Tevredenheid is een deugd die slechts ons echt gelukkig maakt).
Philibert stemt onmiddellijk in met een huwelijk tussen zijn dochter Anna en
Ferdinand (alias Karel) zozeer hoopt hij dat daardoor zijn „krankzinnige‟ dochter zal
genezen. Dat het huwelijk op het laatste moment niet doorgaat, ligt niet aan de vader
maar aan de dochter en de ware liefde. Ook in Die Liebe im Narrenhaus gaat op het laatste
nippertje het geplande huwelijk met Bast niet door en triomfeert de ware liefde! Clärchen
helpt haar meesteres en vriendin uit elke moeilijke situatie, zij bedenkt de listen en redt de
beide geliefden. Aan het slot kiest ze voor Orpheus, een muzikant, die door de liefde van
zijn krankzinnigheid is genezen. Catryn is net als Anna verliefd geworden op de mooie
Karel en blijkt een geduchte concurrente voor haar meesteres, die zij uitscheldt voor
„Westfaels gediert‟ (alias: varken). Het komt allemaal nog goed, immers Anna trouwt met
Valerius en Catryn met Leonard. Daarmee hebben de beide duo´s voor het huwelijk
gekozen.
De patiënten spelen in Die Liebe een grotere rol dan in de Min. Claesje en Marten
gedragen zich minder uitgelaten dan de poëten, de klassieke dames, en Orpheus in het
Narrenhaus. Aan het slot van de negende „Uytkomst‟ van het laatste bedrijf dansen Marten
en Claes een Sotte-Ballet, dat gevolgd wordt door vier andere zotten. Maar die dwaasheid
wordt overtroffen door de zotteklap van de twee poëten, die zelfs met elkaar slaags raken.
Een te grote liefde voor de dichtkunst leidt tot razernij en tot een handgemeen. Die
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vechtpartij wordt door tussenkomst van Bast beëindigd, die met de roe ingrijpt. Hij stuurt
ze naar hun kamertje; ze komen er vandaag niet meer uit.
In het Lazarushuis legt men de gevaarlijke zotten aan ketens en degenen die bijna
genezen zijn - zoals Claesje en Marten - mogen boodschappen doen of de poort bewaken.
Bij sommigen heeft de hoogmoed de geest zo verziekt dat ze zich klassieke helden en
heldinnen wanen. Zo meent Marten dat hij van Achilles afstamt, en Ferdinand noemt zich
in zijn gespeelde gekte het „Agters-kind van d´Opperbaes der Gooden‟. Diezelfde neiging
om zich een klassieke afkomst toe te dichten zien we in Die Liebe bij Orpheus, Lucrezia en
Virginia. Bovendien meent de eerste poëet dat hij de taal der goden volkomen verstaat en
dat hij zich met het grootste gemak op het gevleugeld paard Pegasus slingert. Dat kan
nummer twee helemaal niet waarderen, hij is immers de „Allvater der Barden‟ en veracht
die minnezanger als een insect van de Parnassus.
Lucrezia en Virginia lijken wel rivalen zoals zij zich op Albert storten, die zich bij
die gelegenheid voordoet als Marcus Antonius. De een meent in hem Collatin te
herkennen en de ander noemt hem haar geliefde Appius. Het lijkt wel op de strijd tussen
Anna en Catryn om de mooie Ferdinand in zijn zotskleren.
Conclusie
Er zijn te weinig harde bewijzen voor de stelling dat Johann Gottlieb Stephanie onze
Focquenbroch heeft nagevolgd, zoals in de tamelijk recent verschenen studie van Belén
Atienza wordt beweerd zonder dat dit overigens met argumenten wordt gestaafd. Van
translatio is absoluut geen sprake en nauwelijks van imitatio. Misschien heeft hij wel ergens
een opvoering van het blijspel Min in´t Lazarus-huys gezien, maar het kan dan net zo goed
ook van Los locos de Valencia zijn
geweest.17 Daarna kan hij op het
idee zijn gekomen om dat spel te
verduitsen. Voorlopig ontbreken
de bewijzen en resteren slechts de
vermoedens. Totdat ergens een
duidelijke brontekst opduikt,
mogen we stellen dat de librettist
Stephanie creatiever met het thema
„liefde in het gekkenhuis‟ is
omgesprongen dan zijn reputatie
was in de ogen van de anonieme
toeschouwer (volgens Susanne
Hochstöger) die in 1789 te Wenen
Potloodtekening (graphit) van Wilhelm Kaulbach:
een opvoering van Die Liebe im
Narrenhaus (um 1830). Let op de bewaker met muts uiterst
rechts. Uit zijn jaszak steekt een roe (Ruthe).
Narrenhaus bijwoonde. Voor het
overige zien we af van allerlei
speculaties, die passen beter op de beurs dan in de literatuurstudie.

17

Die Liebe im Narrenhaus vertoont echter ook geen opvallende overeenkomsten met Lope de Vega‟s toneelstukken waarin
gekken/een gekkenhuis een rol spelen (aldus Antonio Sánchez Jiménez, gespecialiseerd in Spaanse literatuur van de
Gouden Eeuw, in het bijzonder Lope de Vega en Miguel de Cervantes).
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Liefde in het gekkenhuis. Over Los locos de Valencia van Lope
de Vega.
KAREL BOSTOEN
Sinds 1884 weten literatuurhistorici dat Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys (1674)
gebaseerd is op Los locos de Valencia (De gekken van Valencia).1 Auteur van dit Spaanse
blijspel is Lope de Vega Carpio (1562-1635), in zijn vaderland de beroemdste en meest
productieve toneelauteur aller tijden. Toch is aan de precieze relatie tussen het origineel
en de Nederlandse bewerking nog nauwelijks aandacht besteed. Dit is niet zo vreemd,
want er is geen moderne vertaling voorhanden. Met zijn 3072 verzen en een dedicatie in
proza is Lope‟s tekst ook vrij uitvoerig. Wie uitsluitend notie heeft van hedendaags
Spaans, zal bovendien de nodige moeite hebben met de oudere variant van die taal. Het is
dan ook een zegen dat er sinds 2003 een voorbeeldige en betaalbare editie met alles erop
en eraan bestaat, bezorgd door Hélène Tropé. 2 Deze hispanist is verbonden aan de
Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Mogelijk is het vooral aan haar uitgave te danken
dat er de laatste jaren in Spanje diverse theaterproducties zijn geweest van Los locos de
Valencia.3
Mede gezien de groeiende belangstelling voor Focquenbrochs werk is een
Nederlandse samenvatting van de oorspronkelijk Spaanse tekst geen luxe. Tevens zal zo‟n
samenvatting helpen om overeenkomsten en verschillen tussen origineel en
Focquenbrochs bewerking te achterhalen.
Minnaar en geestelijke
Als ongetrouwde jongeman ging Lope de Vega helemaal op in het Madrileense
toneelleven. Zo frequenteerde hij ook het huis van theaterimpresario Jerónimo Velázquez,
waar hij onder meer de vijftien jaar oudere Cervantes leerde kennen. Wie hij daar nog
meer leerde kennen, was Elena Osorio, een getrouwde vrouw en dochter van de
impresario. Lope was ongeveer 21 toen hij in 1583 een liefdesverhouding met de vijf jaar
oudere Elena Osorio kreeg.4 Het was niet zijn eerste liefde, dat was namelijk een zekere
María de Aragón, de dochter van Jácome de Amberes (Jacob van Antwerpen), bakker aan
het Hof in dienst van Maria van Oostenrijk, de zuster van Filips II. Die liefdesrelatie
duurde van 1579 tot 1582.5 Zijn tweede relatie - die met Elena Osorio - zou evenmin
duurzaam blijken te zijn. De eerste barsten vertoonden zich toen Lope eind april 1587
terugkwam van een vakantie die hij te Sevilla bij zijn oom de inquisiteur Miguel de Carpio

1

J.A. Worp. „Focquenbroch‟s Min in ‟t Lazarus-huys‟. In: De Nederlandsche Spectator 1884, 222-223.
Lope de Vega. Los locos de Valencia. Edición, introducción y notas de Hélène Tropé. Madrid: Castalia, 2003. Reeks:
Clásicos Castalia, 277.
3
http://www.youtube.com/watch?v=-epoTFbdBew
http://www.youtube.com/watch?gl=ID&feature=relmfu&hl=id&v=3ZQ3_p7Z8sg
http://www.youtube.com/watch?v=GwdxVVLR0Qw
http://teatres.gva.es/teatro/ficha-espectaculo-teatro/espectaculo_148/los-locos-de-valencia
http://www.youtube.com/watch?v=bsmNqJ5m-b4
4
José Florencio Martínez. Biografía de Lope de Vega 1562-1635, (Un friso literario sobre el Siglo de Oro). Barcelona: PPU,
2011, 41-42.
5
Martínez 2011, 24.
2
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had doorgebracht.6 Lope bleek intussen een medeminnaar te hebben gekregen in de
persoon van François Perrenot de Granvelle (1555-1606), een neef van kardinaal
Granvelle (1517-1586).7 Vooral Elena‟s moeder bleek geweldig onder de indruk van de
kostbare geschenken waarmee haar dochter door Granvelle werd overladen. Lope kreeg
van Elena de bons onder het voorwendsel dat hij niet discreet genoeg was. 8 Van de
weeromstuit begon hij verssatires te schrijven waarin hij Elena en haar familie de mantel
uitveegde. Die hekeldichten waren kennelijk een succes en toen Lope ook nog eens zijn
komedies aan een andere impresario aanbood dan Jeronimo Velázquez (Elena‟s vader), liet
deze laatste Lope aanhouden. Na een kortstondig proces werd Lope op 15 januari 1588
veroordeeld. Het vonnis luidde: voor de duur van vier jaar verbannen uit Madrid en voor
twee jaar uit Castillië.9 Lope verdween daarop in ballingschap naar Valencia, waar hij iets
langer dan twee jaar zou wonen.10 Daarna kwam hij in juni 1591 als secretaris in dienst van
Antonio Álvarez de Toledo, vijfde hertog van
Alva (1568-1639).11 In het corpus van 36
toneelstukken die Lope schreef tijdens die
dienstperiode, figureert ook het blijspel Los
locos de Valencia dat vermoedelijk tussen 1590
en 1595 op papier is gezet,12 en dat mede
getuigt van het verblijf van de auteur in
Valencia. Autografen of apografen van Lope‟s
tekst zijn niet overgeleverd. Men neemt aan
dat het in de jaren negentig van de zestiende
eeuw voor het eerst is opgevoerd, maar over
de datering van die opvoeringen tasten we in
het duister.13 In hoeverre het oorspronkelijke
stuk tussen 1590 en 1620 bewerkingen en
verbeteringen door zijn auteur heeft
ondergaan, is daardoor evenmin duidelijk.
Feit is dat het pas in 1620 in druk is
verschenen als onderdeel van het dertiende
deel van Lope‟s toneelspelen. In de periode
1604-1647 is namelijk Lope‟s toneelwerk in
Titelpagina van een exemplaar van de editie Trezena
twintig delen gepubliceerd. Los locos de
Parte uit 1620, ontleend aan Lope de Vega, Los locos
de Valencia. Edición, introducción y notas de
Valencia werd gedrukt te Madrid bij de
Hélène Tropé. Madrid: Castalia, 2003, p. 98.
weduwe van Alonso Martín voor de
Tropé vermeldt een aantal exemplaren en hun
boekverkoper Alonso Perez. Een parallelle
vindplaatsen op p. 65 noot 1.
uitgave kwam in hetzelfde jaar te Barcelona
6

Martínez 2011, 48. In verband met deze inquisiteur is tot op de huidige dag de eponieme uitdrukking in zwang: „quema
como Carpio‟ (hij stookt als Carpio).
7
Deze kardinaal resideerde in de jaren 1561-1564 als kardinaal-aartsbisschop te Mechelen. Hij was de belangrijkste
adviseur van Filips II.
8
Martínez 2011, 51.
9
Martínez 2011, 62-64.
10
Martínez 2011, 137-138.
11
Hij was een neefje van Don Fadrique, de vierde hertog van Alva. Don Fadrique was de tweede zoon van de landvoogd
in de Nederlanden, die de derde hertog van Alva was, zie: Martínez 2011, 105.
12
Martínez 2011, 123-124.
13
Lope de Vega 2003, 89.
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van de pers op kosten van de drukker-boekverkoper Sebastián Cormellas. Het dertiende
deel van Lope‟s toneelwerken bevat twaalf stukken, waarvan Los locos de Valencia het
achtste is. Het twaalfde en laatste stuk in dit deel is Los españoles en Flandes (De Spanjaarden
in de Nederlanden), dat één van de vier stukken is waarvan door Lope de handeling in de
Nederlanden is gesitueerd.
In de gedrukte uitgave van Lope‟s stukken blijkt elk toneelstuk aan een ander
persoon opgedragen te zijn. Zo stelt hij in de dedicatie van Los locos de Valencia zijn stuk
onder bescherming van de uit Blois afkomstige humanist Simon Chauvel (Maestro Simón
Xabelo), die in de periode 1618-1621 te Madrid verbleef.14 Bij de ondertekening van zijn
prozaopdracht schetste Lope zichzelf in zijn relatie met zijn weldoener als: Capellán de
Vuestra Merced (Kapelaan van Uwe Goedertierenheid). Die ondertekening is minder
wonderlijk dan ze lijkt. Lope werd namelijk op 24 mei 1614 tot priester gewijd door don
Bernardo de Sandoval y Rojas, kardinaal-aartsbisschop van Toledo, en celebreerde op 29
mei (Sacramentsdag) zijn eerste mis.15 Merkwaardig voor ons is de gretigheid waarmee hij
zijn kapelaanstitel gebruikte. Vanaf het ogenblik dat hij in maart 1614 de wijdingen tot
subdiaken en diaken had ontvangen, ondertekende hij de brieven aan zijn toenmalige
weldoener, de hertog van Sessa, met een vergelijkbare functieomschrijving, namelijk als
„Capellán de v. exc.‟ (kapelaan van Uwe Excellentie).16
Van het ooit zo vermaarde Hospital dels Folls van Valencia, dat dateert van 1409,
zijn alleen nog wat restanten over.17 In 1512 werden op bevel van koning Ferdinand II alle
ziekenhuizen van de stad samengevoegd tot één algemeen ziekenhuis en toegevoegd aan
het Hospital dels Folls. In het vroegere hoofdgebouw is nu de Openbare Bibliotheek
(Biblioteca Pública) gevestigd.

Plattegrond van Valencia uit 1704
door pater Tomás Vicente Tosca,
(1651-1725) priester van de
Congregatie van het Oratorium
van de H. Filippus Neri, In de
rechterbovenhoek bij het Portal de
los Inocentes (cijfer 19) bevindt zich
het beroemde „ Hospedal de los
locos‟.

14

Zie over Simon Chauvel (over wie tot voor kort nauwelijks iets bekend was): Jean-Marie Pelorson. „Breve noticia
biográfica (con coda australiana) de Simon Chauvel (1594-1657), amigo de Lope de Vega‟. In: El Siglo de Oro en escena:
Homenaje a Marc Vitse. Al cuidado de Odette Gorsse y Frédéric Serralta. Toulouse: Presses universitaires du Murail, 2006,
759-766. Chauvel is (samen met onder meer de Arnhemmer Theodorus Marcilius) een van de verdedigers van Lope
geweest in de Expostualtio Spongiae (1618). Zie: Expostulatio Spongiae: fuego cruzado en el nombre de Lope. Ed. Julián
González-Barrera. 2011.
15
Martínez 2011, 319.
16
Martínez 2011, 292.
17
Voor afbeeldingen en een beschrijving, zie onder Antiguo Hospital General, c/Hospital, 13:
http://www.jdiezarnal.com/valenciaantiguohospital.html
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Detail uit dezelfde plattegrond, met links naast cijfer 19 het dolhuis

Samenvattingen
1. De dedicatie aan mr. Simon Chauvel
Hierin draait het vooral om de tegenstelling
„schijn‟ tegenover „wezen‟.Mensen willen vooral
beroemd zijn, ook als ze die beroemdheid niet
verdienen. Daarom hechten ze het grootste belang
aan hun reputatie. Zo willen ook allerlei
windbuilen voor verstandig en geleerd doorgaan,
terwijl ze tegelijk zo jaloers zijn op ontwikkelde
mensen dat ze die met kwaadsprekerij en laster
beschadigen. U, Chauvel, die in Spanje aan het
Hof hebt verbleven, zal begrijpen waar ik het over
heb. Daarentegen willen wijze en geleerde
mensen eerder „zijn‟ dan „schijnen‟. Wie zich
immers anders voordoet dan hij is, is in onze Portret van Lope de Vega, particuliere
in München, olieverf op doek, 119 x
ogen krankzinnig. Daarom moge u dit toneelstuk collectie
97,5 cm, 1630, door Juan van der Hamen y
lezen dat over dit onderwerp handelt, en dat León (1596-1631), zoon van de Brusselse
onder uw bescherming verschijnt. Immers, schilder Jan van der Hamen (vóór 1576-na
ondanks uw jonge jaren wekt u de verwachting 1621).
dat er rijpe vruchten zullen volgen. Maar u moet
mijn stuk niet vergelijken met toneel uit de Klassieke Oudheid, zoals stukken van
Terentius en Aristofanes, van wie u de taal zo goed begrijpt. Dit laatste blijkt namelijk uit
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uw geschriften die ik hier zeer behoor te prijzen. Lees het dus met dezelfde
welwillendheid als die waarmee u mijn geschriften hebt verdedigd tegen de laster van
sommigen, die mijn geschriften eerst hebben nagevolgd, maar vervolgens hebben
afgebroken, waardoor ze ons tevens een blik hebben gegund op hun jaloerse inborst.
2. Lijst van optredende personen(in alfabetische volgorde)
Belardo
Martín
Calandrio
Mordacho
Erifila (alias: Elvira)
Pisano
Fedra
Reinero (alias: Caballero)
Floriano (alias: Beltrán)
Tomás
Gerardo
Valerio
Laida
Verino
Leonato
Liberto
3. Blijspel in drie bedrijven.
Samenvatting van het eerste bedrijf (vers 1-1050)
Floriano is uit Zaragoza gevlucht naar zijn broer Valerio te Valencia. Floriano is ervan
overtuigd zijn rivaal in de liefde, prins Reinero, te hebben gedood. Vandaar dat een groot
aantal achtervolgers hem op de hielen zit. Floriano heeft zich namelijk in een steegje
verweerd tegen zijn rivaal, die werd bijgestaan door twee dienaren. Hij heeft in dit
gevecht zijn rivaal omgebracht met zijn degen en meent gehoord te hebben dat het
slachtoffer de kroonprins is (vers 80-82). De welgestelde Valerio zegt hem dat hij,
ondanks zijn rijkdom, niet in staat is om zijn broer afdoende bescherming te bieden tegen
vervolging door zo‟n hooggeplaatste. Plots krijgt hij een lumineus idee en vraagt Floriano
of hij de rol van krankzinnige kan spelen? Valencia heeft immers een beroemd gesticht,
waar krankzinnigen uitstekend worden verzorgd. Niemand zal ooit een edelman als
Floriano zoeken tussen die marginalen; daar is hij veilig voor vervolging. Floriano gaat
enthousiast akkoord: hij zal zijn rol zo goed spelen dat hij daarmee de werkelijkheid
overtreft. Waarop zijn broer droog opmerkt dat, om die rol te kunnen spelen, verliefd
zijn voldoende is (vers 130).
Nu komt ook het liefdespaartje Leonato en Erifila vanuit Requena (69 km ten
westen van Valencia) via de Porta de Quart de stad in. Leonato wijst Erifila op
bezienswaardigheden zoals de rivier de Turia met zijn heldere oranjebloesemwater, de
kathedraal met de achthoekige toren Micalet en vooral wijst hij op het feit dat Valencia
onder de goddelijke invloed staat van Venus en Mars met hun furieuze liefde. De twee
geliefden worden en passant opgemerkt door Florianio en Valerio, die op weg zijn naar
Pisano, de huismeester van het gesticht. Uit de heftige dialoog tussen de geliefden Leonato
en Erifila blijkt dat dit stel op de vlucht is en dat Leonato een knecht is, in dienst van
Erifila‟s vader. Daarmee hebben die twee tevens de eer van die vader geschonden. Erifila
meent dat haar vader zal denken dat ze krankzinnig is geworden ten gevolge van haar
liefde. Hierop zegt Leonato dat het waanzin van haar was om verliefd te worden op
iemand van een mindere stand. Leonato verwoordt vervolgens in een soort spreuk (vers
185-186) zijn opvatting over hun relatie: Amor entre desiguales / poco vale y menos dura
(liefde tussen ongelijken van stand stelt weinig voor en is van korte duur). Volgens
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Leonato berouwt het Erifila nu al dat ze er met een knecht vandoor is gegaan, anders had
ze zich niet zo deugdzaam betoond en was ze wel met hem naar bed gegaan. Het
verkrijgen van de zaak is het eind van het vermaak, luidt Erifila‟s standpunt, daarom
vervult ze zijn wens niet. Daarna beschuldigen de twee geliefden, terwijl ze zich bewust
worden van een liefde die hen krankzinnig heeft gemaakt, elkaar van dubbelhartigheid en
gebrek aan vertrouwen. Leonato zet haar zijn dolk op de keel en eist dat ze hem haar
juwelen afstaat, voorts haar hoed en schoudermanteltje, en de rest van haar kleding. Een
hemdje en een rokje mag ze aanhouden. Vervolgens laat hij haar daar in de steek. In een
monoloog bejammert Erifila haar lot en komt tot het inzicht dat de relatie met Leonato
geen ware liefde was (want beneden haar stand), maar dat ze op die manier wel de
ongewenste huwelijkspartner ontvlucht was, die haar ouders haar hadden willen
opdringen. Intussen is ze nu radeloos en weet niet waarheen, maar ze hoort mensen
praten (vers 400).
Dat blijken Pisano, huismeester van het gesticht, en Valerio te zijn die de opname
van Floriano bespreken. Pisano wil Floriano namelijk meteen in een cel stoppen, maar
Valerio kan dat verhinderen. Pisano vraagt naar de naam van de nieuwe patiënt. Die heet
Beltrán, volgens Valerio, en is afkomstig uit Toledo (vers 419-20). Pisano vraagt verder:
„Wat is Beltráns beroep?‟ „Hij studeerde filosofie‟, luidt Valerio‟s antwoord. Pisano: „Is
dat de oorzaak van zijn kwaal?‟ Valerio: „Maar ook de liefde is een oorzaak, want zowel de
liefde als de studie belasten iemands verstand‟. Pisano wijst op zijn twee knechten Tomás
en Martín die in een vergelijkbare situatie zaten en uitstekende studenten waren, maar die
nu rustig zijn geworden en klusjes in en rond het huis voor hem opknappen. Hij roept hen
erbij en meteen ontspinnen zich enkele komische dialogen. Valerio merkt als eerste Erifila
op. „Een dief heeft me van mijn juwelen beroofd en uitgeschud‟, roept ze. Daarmee
probeert ze ieders mededogen te wekken. Vanwege het misbaar dat ze maakt, denken
Valerio en Pisano dat ze gek is. Tomás wil haar zoenen, waartegen Erifila zich met succes
verzet. Ze deelt ook mee dat haar juwelen 3000 dukaten waard waren. Hierop stelt Pisano
vast dat dit waanidee de oorzaak van haar kwaal is (vers 501). Na een woordenwisseling
met de knechts denkt Erifila dat ze háár in de gevangenis willen stoppen in plaats van
degene die haar heeft beroofd. Haar vermoeden wordt bewaarheid als de knechts haar
naar een cel brengen. De daardoor gewaarschuwde Valerio bezweert nu de huismeester
opnieuw dat hij Beltrán niet in een cel stopt, zolang deze zich goed gedraagt. Pisano
belooft dat.
In een monoloog overdenkt Valerio wat er net is gebeurd: hij heeft een
scherpzinnig man naar het gekkenhuis gebracht en een gek brengt hij weg. Met die gek
bedoelt hij zichzelf, want sinds hij Erifila zag, werd hij krankzinnig verliefd op haar. „Als
een minnaar de gedaante van zijn geliefde aanneemt, dan ben ik gek, want ik heb mijn
eigen ziel aan een gekkin gegeven‟, zegt hij (vers 579-582). Eigenlijk wil hij terug naar het
gekkenhuis, opdat ze hem daar genezen.Valerio verlaat de scène en Fedra en Laida
betreden het toneel. In de toneelaanwijzing wordt Fedra „dochter van de directeur‟
genoemd en Laida een dienstmeisje, terwijl Laida het nichtje van de directeur is. Laida wil
aan Fedra de gek laten zien op wie ze verliefd is. Wat haar betoverde, was zijn fraaie
bouw. Hij leek haar intelligent, maar ze was niet zozeer onder de indruk van zijn zotte
klap, als wel van zijn zwijgen. Laida verdedigt haar keuze door te verwijzen naar onze
ontroering wanneer we een mooi schilderij zien. Op dezelfde manier wordt zij zo
ontroerd door een marmeren beeld dat zij het haar ziel geeft. Volgens Fedra zijn zowel
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Laida als haar geliefde gek. Laida noemt zichzelf „toledana‟ (Toledaanse) omdat haar
geliefde uit Toledo afkomstig is. Floriano vertoont zich nu in gestichtskleding en speelt
zijn rol van gek. Fedra kan zijn malle praatjes niet verdragen en wil er met Laida vandoor
gaan. Floriano begint nu zijn monoloog waarin hij vertelt dat hij vanwege de liefde hier in
het gekkenhuis is terechtgekomen. Daarop volgen de beroemde verzen: „ik ben een man
die ik niet ben, want zijn is geen noodzaak en zonder te zijn, ben ik beter af en daarom
vermom ik mijn zijn, want ik verdwijn, door het zijn te ontvluchten‟ (vers 660-665). De
charmante Floriano vertelt Fedra onder meer dat ze het evenbeeld is van de geliefde door
wie hij in het gekkenhuis is terecht gekomen. Fedra raakt steeds meer gecharmeerd van de
vleiende bewoordingen die Floriano haar toevoegt, zodat Laida zich ongerust maakt en
vervolgens jaloers wordt (vers 698, 706). Floriano debiteert daarop een komische
monoloog over de jaloezie. Hij wil graag een lint van Fedra als tegengif tegen de gevoelens
voor zijn ex-geliefde. Fedra geeft hem een groen lint. Wanneer beide vrouwen enkele
mensen horen aankomen, verdwijnen ze haastig van het toneel.
In de volgende scène betreden Pisano, Tomás, Martín en een geboeide Erifila het
toneel. Tomás en Martín willen dat ze een kleine intreevergoeding (Spaans: „la patente‟)
betaalt. Pisano gaat weg met de waarschuwing dat ze haar geen kwaad mogen doen.
Hierop geeft Floriano uiting aan zijn plotse verliefdheid door Erifila‟s schoonheid te
bezingen in een monoloog (vers 813-821). Erifila zegt dat ze de verlangde
intreevergoeding niet kan betalen, waarop Floriano op galante wijze de knechts aanbiedt
voor haar te betalen. De knechts zijn daarmee tevreden en verlaten het toneel, waarop
Erifila en Floriano in hun eentje achterblijven. In een reeks terzijdes geven ze nu beiden
uiting aan hun wederzijdse verliefdheid (vers 841-921). Ook voeren ze allebei een
nummertje op om elkaar ervan te overtuigen dat ze gek zijn. Zij is Doralice, hij
Mandricardo uit de Orlando furioso. Ze vraagt hoe hij heet. „Beltrán‟ luidt het antwoord
(vers 961). Ze gaan door met zich voor te doen als figuren uit ridderromans, totdat Pisano
het toneel opkomt met de gestichtskleding voor Erifila. Pisano wil dat ze ophouden met
hun zotte klap, waarop Erifila afscheid neemt van Floriano door hem in vers 1005 toe te
voegen: „Adiós, hermoso loco‟ (Adieu, mooie gek!), wat hij beantwoordt met een „Divina
loca, adiós‟ (Goddelijke gekkin, adieu!). Floriano blijft nu alleen achter met aan het eind
van zijn monoloog de woorden: „het is ook onredelijk om zijn verstand te verliezen voor
iemand die het niet heeft‟ (vers 1020). Tot slot komt Valerio op die zijn krankzinnigheid
aan Floriano bekent, terwijl deze laatste alleen maar de schijn wekt gek te zijn door zijn
gestichtskleding. „De mooie gekkin die ze zojuist hebben meegenomen, heeft bezit van
hem genomen. Ik ben mijn verstand kwijt,‟ bekent hij. (vers 1050).
Samenvatting van het tweede bedrijf (vers 1050-2092)
In een monoloog uit Floriano opnieuw zijn verliefdheid, terwijl hij beseft dat ook Valerio
op Erifila verliefd is. Gek of niet gek, hij vraagt de liefdesgod om hem bij zijn gekkin te
laten, want hij zal krankzinnig worden als hij haar kwijtraakt (vers 1081-1082). Fedra
beklaagt zich erover in een terzijde dat de liefdesgod haar het verstand deed verliezen
zodat ze verliefd is geraakt op een gek. In een terzijde besluit Floriano intussen dat hij zich
minder normaal moet voordoen, als hij aan Fedra‟s genegenheid wil ontsnappen. Fedra
wil van hem weten of hij zijn ex-geliefde mist en wat hij met het lint heeft gedaan dat ze
hem eerder gaf als symbool van haar hoop op zegen. Dat lint ben ik kwijtgeraakt, zegt
Floriano, en daardoor de hoop ook, want hij is aan een beter kaartspel begonnen waarin
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plots is opgedoken „una reina de
oros / carta nueva en la baraja‟
(vers 1191-1192, een gouden
koningin, nieuwe kaart in het
kaartspel). Maar door toedoen van
een gewiekste medespeler, heeft
hij haar verloren. Volgens Fedra
heeft hij een kansspel gespeeld
met haar hoop (liefde). Ze vraagt
hem of hij een nieuw lint wil? Dat
wil hij, en ze wil dat hij het zelf
van haar hoofd losmaakt. Dat
Floriano kiest een lint van Fedra (vers 1214-1215). Opvoering in
draait uit op een omhelzing, maar
maart t/m mei 2012 in het Spazio Teatro van Busto Arsizio
(Noord-Italië).
juist op dit ogenblik komt Erifila
in gestichtskleding binnen. Erifila beseft meteen dat ze in Fedra een rivale heeft en
beledigt haar zoveel mogelijk. Fedra probeert haar nog te kalmeren: „Elvira, poquito a
poco‟ (Elvira, rustig aan), maar dit heeft geen effect. Daarop verdwijnt Fedra. 18
Floriano besluit dat Erifila jaloers is, gezien haar optreden tegen Fedra, en hij
zweert dat hij niet van Erifila‟s „rivale‟ houdt. In terzijdes roepen ze nu beiden de
liefdesgod aan en openbaren ze hun wederzijdse liefdesgevoelens. In de daaropvolgende
dialogen bekennen ze - aanvankelijk omzichtig, maar tenslotte openlijk - dat ze op elkaar
verliefd zijn. Voorts beseffen ze in terzijdes dat geen van beiden krankzinnig is (vers 13671369). Ze vertellen elkaar over hun werkelijke achtergrond, namelijk hun goede afkomst
en stand, maar Floriano vertelt ook dat hij een prins van Aragón heeft gedood en dat hij
om die reden ondergedoken is in het gekkenhuis, waar hij de rol van gek speelt. Erifila
bekent hem nu haar liefde met de woorden: „yo te adoro y te amo / y soy tuya hasta la
muerte‟ (vers 1407-1408, ik adoreer je en hou van je, en ik ben de jouwe totterdood). Ze
vallen nu in elkaars armen. Juist op dat ogenblik arriveert Pisano die hen meteen begint uit
te schelden en te slaan. Hij roept zijn knechts om hen in de boeien te slaan, waarop ze naar
aparte cellen worden weggebracht. Pisano blijft in zijn eentje achter. In een monoloog
zegt hij dat het hem niet verbaast dat de gekkin hier op een gek verliefd is geraakt, want hij
begint zelf in de war te raken.
De knecht Tomás leidt nu de neef van Pisano binnen: het is de gerechtsbode
Liberto uit Aragón. Liberto vraagt Pisano of hij heeft vernomen dat prins Reinero, zoon
van graaf Arnolfo, is vermoord door een „varón de montaña‟ (vers 1484, roverhoofdman),
want onder anderen naar die moordenaar is Liberto op zoek. Hij heeft zelfs een getekend
portret bij zich van de dader, dat in Zaragoza is gemaakt. Er staat onder: „Floriano, 29 à
30 jaar oud‟ (vers 1496-1497). Nadat Pisano zijn neef heeft meegenomen voor een
maaltijd, blijft Tomás alleen achter. Floriano betreedt het toneel met voetboeien om.
Tomás vertelt hem van de komst van Pisano‟s neef die op zoek is naar de moordenaar van
prins Reinero aan de hand van een portrettekening die hij overal laat zien. Onder het
portret staat de naam van de moordenaar die begint met „Flor‟, maar de rest is Tomás
vergeten. Floriano verzoekt Tomás hierop om even te wachten, want hij wil het portret
zelf zien en de moordenaar zoeken.
18

In vers 1241 duikt dus de gestichtsnaam „Elvira‟ voor Erifila op, ook Floriano noemt haar „Elvira‟ in vers 1267.
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Wanneer Floriano verdwenen is, komt Erifila aanzetten met haar handboeien om.
Tussen Tomás en haar ontspint zich nu een gesprek, waaruit blijkt dat ook de knecht op
haar verliefd is geworden en met haar zou willen trouwen. Zij stemt toe in dat huwelijk en
vraagt of hij Beltrán wil halen om hen te trouwen. Daarop gaat Tomás hem halen. Floriano
komt nu bij Erifila met een zwart geschminkt gezicht. Op haar vraag naar zijn uiterlijk,
antwoordt hij dat hij schaak speelt. „Een koning met 2000 pionnen achtervolgt hem
namelijk vanwege zijn verraad‟, vertelt hij. „Een loper is hem in huis komen zoeken om
hem op subtiele wijze schaakmat te zetten. Vandaar dat hij zich van een wit schaakstuk in
een zwart heeft vermomd‟. Als Erifila in dit schaakspel wil meespelen als koningin, moet
ze hem helpen. Daarop betoont ze zich dankbaar voor het vertrouwen dat hij in haar stelt
en voor zijn liefde. Hij beklaagt haar dat ze om zijnentwille handboeien om heeft. Maar
volgens haar zijn het armbanden, juwelen die de liefdesgod haar schonk. Het enige
vervelende is dat ze hem daardoor niet kan omhelzen. Hierop waarschuwt Floriano dat de
gerechtsbode Liberto op komst is.
Die komt, vergezeld door Pisano, en zegt meteen dat hij niet lang kan blijven.
Floriano en Erifila bestoken Liberto vervolgens met mededelingen die een dubbele bodem
hebben. Zij beweren dat de gezochte persoon vóór hem staat, maar Liberto hapt niet toe.
Hij heeft werkelijk niets in de gaten. „Waarom ben ik zwart?‟, vraagt Floriano aan de
gerechtsbode, en beantwoordt zelf zijn vraag met de verklaring dat hij de gek is van de
Driekoningen, en tevens ambassadeur van Guinee.
Pisano heeft intussen nieuws voor Erifila. De directeur heeft naar haar gevraagd,
omdat hij haar elders wil laten verzorgen. Zij verzet zich daartegen en wil als patiënte
liever in het gekkenhuis blijven. Floriano probeert nog een laatste keer of Liberto echt
niets in de gaten heeft. „Men zegt dat je een portret bij je hebt van een zekere moor uit
Algiers?‟, vraagt hij en deze laat hem meteen de tekening zien. Floriano zegt dat hij het
portret zeer gelijkend vindt, maar Liberto heeft het nu helemaal gehad met al die zotte
klap en wil weg. Pisano en hij vertrekken eindelijk. Erifila, die merkte welke risico‟s
Floriano zojuist nam, zegt hem: „Jij bent echt gek!‟(vers 1807). Na een dialoog waarin de
twee geliefden opnieuw uiting geven aan hun wederzijdse verliefdheid, wil Floriano Erifila
omhelzen, want dat lukt haar immers niet met die handboeien om.
Op dat moment verschijnt Laida ter plekke die meent Erifila te moeten ontzetten,
aangezien ze wordt aangerand. Erifila en Floraino spelen meteen weer hun rol van gekken.
De jaloerse Laida verwijt „Beltrán‟ dat hij steeds maar met Erifila bezig is: „laat hij in de
plaats daarvan zich eens met haar bezighouden!‟ Na nog wat malle praatjes verlaten Erifila
en Floriano samen het toneel, waarop de ongelukkige Laida in haar eentje achterblijft. In
een monoloog besluit ze ten slotte om zelf de gekkin te spelen en ze doet zich voor als
iemand met grootheidswaanzin. Haar meesteres Fedra, die nu opdaagt, krijgt meteen met
haar gekte te maken. Maar dat heeft Fedra eerst niet in de gaten, want ze vertelt dat haar
oom (= Pisano) van haar vader bericht heeft gekregen dat ze terug naar huis moeten, dit
wil zeggen naar Segorbe (60 km ten NNW van Valencia). Gealarmeerd door Laida‟s
groteske gedrag, beseft Fedra nu pas dat Laida haar verstand heeft verloren. Tevens
realiseert ze zich dat Laida gelukkiger is dan zijzelf, want die kan nu bij Beltrán in het
gekkenhuis blijven. Daarom besluit Fedra zich eveneens als een gekkin aan te stellen, zodat
ze bij Beltrán kan blijven. De vrouwen maken flink ruzie, want Fedra beweert dat haar
huwelijk met Beltrán door de paus is ingezegend. Hun woordenwisseling loopt zo hoog op
dat ze ten slotte letterlijk slaags raken (vers 1994-1995).
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Bij directeur Gerardo valt Valerio binnen met het bericht dat diens dochter door
een gekkin wordt mishandeld. Gerardo roept zijn nichtje Laida tot de orde en beveelt de
knechts haar in bedwang te houden. Fedra vertelt aan haar vader dat Laida beweert met
Beltrán te zijn getrouwd, terwijl Beltrán met haar (= Fedra) is getrouwd. Volgens Valerio
zijn beide vrouwen knetter, want ze beweren beiden betoverd te zijn door de gratie en
schoonheid van Beltrán. Daarop verwijt Gerardo aan Valerio de komst van Beltrán naar
zijn gesticht (vers 2033-2034). Hij wil Beltrán laten opsluiten.
De twee vrouwen zijn inmiddels een dansje begonnen. Pisano en zijn knechts
komen eraan en stellen vast dat die vrouwen kierewiet zijn. Gerado licht hen in: „De twee
vrouwen wijten het aan de liefdesgod‟. Terwijl de knechts de vrouwen in bedwang
houden, richt Valerio zich tot Gerardo met de vraag: „Wanneer zal je me mijn gekkin (=
Erifila) geven?‟ Gerardo antwoordt: „Als die twee vrouwen zijn opgesloten, praten we
verder‟. Beide vrouwen beweren nu om het hardst dat Beltrán hun echtgenoot is. Dit
tweede bedrijf eindigt met Gerardo‟s woorden: „Niets is treuriger dan een krankzinnige
amant‟ (vers 2091-2092).
Samenvatting van het derde bedrijf (vers 2093-3072)
Gerardo en de gestichtsarts Verino zitten te eten, maar Gerardo heeft geen trek, gekweld
als hij wordt door zijn zorgen om Fedra. Verino benoemt haar kwaal als „katalepsis‟, wat
de ouden weer kenden onder de naam „erotes‟, kortom: liefdesverdriet. Zich baserend op
Posidonius, meent de arts dat in dit geval de enige remedie voor Fedra erin bestaat dat ze
te horen krijgt dat het door haar gewenste huwelijk binnenkort zal plaatsgrijpen. Dat is het
enige wat haar van haar aandoening kan genezen. Gezien het feit dat het vandaag de
feestdag van „Onnozele Kinderen‟ (= 28 december) is, zal er sowieso vanwege het
„porrat‟-feest hier in het huis veel vrolijkheid heersen. Vanmiddag kan dan het gefingeerde
huwelijk plaatsvinden, waardoor Fedra weer haar vroegere zelf zal terugkrijgen. Gerardo
is van plan dit advies te volgen. Floriano verschijnt nu ten tonele en moppert dat men hem
samen met de andere gekken vanmiddag wil laten bedelen, maar hij is niet gek en
intelligenter dan iedereen hier in huis. Daarom wil hij beslist niet naar de „patio‟
(binnenplaats) waar hij in het zicht loopt. Dat komt Gerardo natuurlijk goed uit en hij
beveelt dat men Floriano met rust moet laten, als hij niet wil bedelen. Vervolgens ontspint
zich een filosofisch gesprek tussen Verino en Floriano, waarin de arts uiteindelijk aan
Floriano weet duidelijk te maken dat Fedra ten gevolge van haar verliefdheid op hem
krankzinnig is geworden. Ze zal daaraan sterven, als hij niet met haar trouwt deze middag.
Floriano peilt of het hier een schijnhuwelijk betreft, dan wel een echt. Gerardo en Verino
beweren beiden dat het een gefingeerd huwelijk zal zijn. Ze vertrekken om de nodige
schikkingen te treffen, maar Floriano, die in zijn eentje achterblijft, laat merken wat
feitelijk zijn grote angst is, namelijk dat hij vandaag door een toevallige bezoeker wordt
herkend en ontmaskerd.
Erifila komt verhaal halen bij Floriano, want ze is erachter gekomen dat hij
getrouwd is. Hij legt uit dat hij niet getrouwd is, maar dat hij heeft toegestemd in een
schijnhuwelijk met Fedra, omdat dit haar van haar krankzinnigheid zal genezen. De
jaloerse Erifila neemt daar evenwel geen genoegen mee: ze verwijt hem zijn ontrouw en
beëindigt hun relatie. Niets wat hij ter verdediging aanvoert, kan nog baten: „laat hij naar
Fedra gaan!‟, (vers 2355). Nu ziet Floriano zijn „vijand‟ (in feite: liefdesrivaal) Valerio
aankomen die wat mensen bij zich heeft. Hij beseft meteen dat Valerio voor Erifila is
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gekomen. Maar dat vindt zij prima en ze vervalt tegenover Valerio meteen in haar oude
rol van gekkin.
Valerio deelt nu aan Floriano mee dat hij Erifila mee naar zijn huis neemt, om haar
daar de nodige zorg te geven. Ze is immers een bloedverwante en het is niet goed om haar
hier in het gesticht te laten. Vandaar dat hij wat volk mee heeft gebracht en een draagstoel.
Erifila geeft uiting aan haar vreugde omdat de galante Valerio haar meeneemt, want bij
hem raakt ze haar woede kwijt. Nu is ze immers spinnijdig op Floriano: „tengo brios, por
Dios, / para matar y matarme‟(vers 2409-2410, ik heb het temperament, beget, om te
moorden en mezelf van kant te maken). Samen met Valerio vertrekt ze, maar Floriano
meent dat ze zich deze stap zal berouwen. In het weggaan belooft Valerio nog snel aan
Floriano dat hij zo meteen terugkomt voor diens bruiloft. Erifila gaat en komt steeds terug
om Floriano uit te schelden, wat hij met gescheld beantwoordt, maar wanneer hij in zijn
eentje achterblijft, uit hij eens te meer zijn liefde voor haar. Bovendien is hij overtuigd van
haar wederliefde, zodat hij erop vertrouwt dat ze spoedig terugkomt.
Wanneer ook Floriano het toneel heeft verlaten, verschijnen de volgende
personen: Pisano met zweep, voorafgegaan door een gezelschap van gekken: Laida, Tomás
en Martín, Belardo, Mordacho en ten slotte de Portugees Calandrio. Pisano verlangt van
zijn gekken dat ze zich keurig gedragen, want het publiek moet gunstig worden gestemd
met het oog op het verkrijgen van aalmoezen. Eén voor één komen ze aan het woord en
vragen om een aalmoes, maar ze zeggen soms ook andere dingen. Zo laat Calandrio in een
petrarkistisch gekleurd Portugees merken dat hij aan de hoofse liefde lijdt. Laida
bijvoorbeeld, die haar rol van gekkin nog steeds met verve speelt, prijst in drie verzen
Beltráns ogen, mond, tong en spraak.
Nu verschijnt „un Caballero‟ (vers 2512, een hooggeboren heer) ten tonele. Hij is
op reis, vergezeld van een knecht. Die knecht is Leonato, de gewezen minnaar van Erifila
en degene die haar aan het begin van het eerste bedrijf slecht heeft behandeld. De edelman
meent dat het gekkenhuis van Valencia, dat kan wedijveren met dat van Zaragoza, hier de
belangrijkste bezienswaardigheid is. Leonato vertelt hem dat zich een vrouwelijke patiënt
in dit gekkenhuis bevindt, die hij heel graag wil zien. Ze gaan dus naar het gekkenhuis,
waar Pisano meteen van Leonato
wil weten wie zijn baas is.
Leonato weet dat niet precies,
want hij is pas twee dagen in
dienst en is door zijn baas uit de
werklozen bij de kathedraal
geplukt. Wat Leonato wel weet,
is dat zijn baas uit Aragón komt
en dat hij van adel is. Leonato
presenteert zichzelf hierbij als
Castiliaan. Hierop verzoekt
Pisano de edelman om een
aalmoes voor deze arme gekken
onbekende scène uit een opvoering van Los locos de Valencia door het
en stelt hen één voor één aan
gezelschap Teatro Corsario tijdens het 23ste theaterfestival van
Alcántara in juli 2007. De figuur rechts op de voorgrond beeldt
hem voor: „Mordacho is een
vermoedelijk Pisano uit, de figuur links is mogelijk Fedra. De figuur
groot musicus, Belardo is een
in het midden is mogelijk Floriano.
dichter, Laida is het dienstmeisje
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van de directeur dat zozeer verzot is geraakt op de gek Beltrán dat ze haar verstand heeft
verloren, voorts is hier de Portugees Calandrio die in Coimbra zijn verstand verloor
omwille van een hooggeplaatste vrouw en die nu de wereld rondreist als een razende
roeland‟. Wanneer Pisano merkt dat de edelman uit Aragón zeer geïnteresseerd is in zijn
krankzinnigen, nodigt hij hem uit om ‟s middags het merkwaardigste gebeuren bij te
wonen dat ooit is vertoond. Het gaat om een schijnhuwelijk. De directeur van het huis
heeft namelijk een knappe dochter die gek is geworden, omdat ze verliefd werd op een
patiënt hier. De arts adviseerde om die dochter voor de vorm met de patiënt te laten
trouwen en haar zodoende te genezen van haar krankzinnigheid. Dat schouwspel zal zeker
de moeite waard zijn, want het is nooit eerder vertoond. De edelman belooft na de
middag terug te komen en Pisano stuurt zijn patiënten naar binnen. „Ze moeten zich rustig
gedragen‟, zegt hij, „anders krijgen ze van zijn zweep‟.
Als iedereen weg is, komen Gerardo en Verino op. De arts beweert dat, volgens
Ovidius, een liefdeskwaal niet met kruiden te genezen is. Dit dan wat Fedra betreft, en als
Gerardo vraagt of er ook hoop op beterschap is voor Laida, repliceert Verino dat hij haar
zal proberen te genezen na afloop van zijn behandeling van Fedra. Maar daar komt Pisano
aan met Fedra, die onmiddellijk naar Beltrán vraagt. Pisano wil weten of men een edelman
uit Aragón wil toelaten op het huwelijksfeest. De man heeft zojuist 20 „escudos‟ (= nu
ongeveer € 2250,-)19 aan het gekkenhuis geschonken. Verino vindt deze bezoeker geen
enkel probleem en de bezorgde Gerardo wil van Fedra weten of ze weer de oude zal
worden, eenmaal dat ze getrouwd is. Fedra belooft dat. Nu dagen de edelman en Leonato
op om de bruiloft bij te wonen. Banken en stoelen worden neergezet en Pisano gaat de
bruidegom halen. Gerardo wil nog eens dat Fedra haar woord geeft dat ze straks weer
normaal zal worden, maar Fedra zegt dat ze vreest voor bedrog. Wie zal bijvoorbeeld
bruidsjonker zijn? Verino en de edelman bedisselen onderling dat Leonato die rol op zich
zal nemen.
Er volgt een kleine optocht van gekken, die twee aan twee opkomen: Martín en
Tomás, Belardo en Calandrio, Laida en Mordacho en achteraan komt Floriano in
bruiloftstenue, die door Pisano bij de hand wordt gehouden. Gerardo stelt Laida aan als
bruidsmeisje, maar zij verzet zich heftig en begint meteen te ruziën met Fedra. In zijn
functie van „echtgenoot‟ legt Floriano onmiddellijk Fedra het zwijgen op, met als gevolg
dat die met hem begint te ruziën. Ook de gekken bemoeien zich nu met hun ruzie, maar
na een tijdje verlaten ze allemaal (met uitzondering van Laida) het toneel.
Erifila en Valerio komen op en zij wil meteen van Floriano weten of hij al getrouwd is. Hij
bevestigt dat, want zij verafschuwde hem en was verliefd geraakt op Valerio. Hierop
dreigt ze hem met zijn ondergang, waarop Floriano meteen begrijpt dat ze hem zal
ontmaskeren als de voortvluchtige moordenaar van prins Reinero. Dat is dan ook precies
wat er gebeurt en het leidt tot een algemene consternatie. Maar de edelman herkent
Floriano en maakt ook zichzelf bekend als prins Reinero. Hij verhaalt de ware toedracht
van het gebeuren in Zaragoza: hij was verliefd op de mooie Celia, op wie ook Floriano
verliefd was, en hij vertrouwde haar niet. Op een avond wou hij, vergezeld van zijn
lijfwachten, haar betrappen op ontrouw. Een van de lijfwachten had zijn naam
aangenomen en was verder uitgemonsterd als de prins. Het is die lijfwacht - niet Reinero 19

Eén gouden escudo ten tijde van Filips II is nu € 112,61 waard, 1 gouden ducado is nu € 119,232. Zie: ¿Cuánto costaba
un Libro en el Siglo de Oro?, Internet, geraadpleegd op 17 oktober 2012
http://historiasconhistoria.es/2010/09/02/%C2%BFcuanto-costaba-un-libro-en-el-siglo-de-oro.php

Fumus 10 (2012)

33

die het dodelijke slachtoffer werd van Floriano. Vervolgens liet de prins het gerucht van
zijn dood verspreiden, omdat hij benieuwd was naar de reactie van Celia. Hij verliet de
volgende dag Zaragoza en heeft intussen vernomen dat Celia zeer om hem treurt. Daarom
is hij van plan terug te keren naar Zaragoza. Zijn vader, de oude graaf, zal zich des te meer
verheugen, als Floriano - die zo goed de rol van gek kan spelen - hem mag vergezellen.
Over deze gelukkige ontknoping toont Floriano zich zeer tevreden.
Verino wil weten wie Elvira, de gekkin, is. Leonato weet het en stelt zich voor als
haar knecht, tevens de knecht van haar vader, een geacht edelman. Hij had haar geschaakt
uit haar ouderlijke woning en meegenomen naar Valencia, waar hij zijn moed had
verloren. Haar juwelen ter waarde van 3000 dukaten (= nu € 357.696) heeft hij haar
afgenomen, maar die geeft hij terug en vraagt Erifila om vergeving. Ze heet immers Erifila
en niet Elvira. Gerardo vraagt of Erifila en Floriano nu gaan trouwen, waarop Floriano
zegt dat Erifila houdt van Valerio en dus met deze laatste zal trouwen. Maar Valerio
bestrijdt dat, want daarmee zou uit vriendschap de liefde geweld worden aangedaan. Nu
kan Floriano zijn huwelijksaanzoek doen aan Erifila, waar zij gretig op ingaat. Prins
Reinero zou graag Valerio met Fedra zien trouwen, waarmee beiden akkoord gaan. Laida
laat weten dat ook haar krankzinnigheid gefingeerd was, waarop Leonato haar ten huwelijk
vraagt. Prins Reinero zal bruidsjonker zijn bij de drie huwelijken en Floriano zal met hem
meetrekken naar Zaragoza. Floriano heeft het laatste woord: „Aquí, senado, se acaba / El
hospital de los locos‟(vers 3071-3072, Hier, geacht publiek, eindigt „het hospitaal van de
gekken‟).
Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys (1674)
Bij zijn bewerking heeft Focquenbroch alle Spaanse elementen in Lope‟s stuk vervangen
door Nederlandse. Dit moge al enigszins blijken uit de volgende samenvatting van zijn
Amsterdamse blijspel.De Min in’t Lazarus-huys begint met een proloog, uitgesproken door
de liefdesgod Cupido. Hij richt zich tot alle dames en heren die verslaafd zijn aan de liefde.
„Jullie hadden vast nooit gedacht dat ik tegenwoordig in het Lazarushuis zit. Hoe ik hier
ben terechtgekomen? Dat moeten jullie maar aan de dichter van dit blijspel vragen. Die
beweert immers dat hij mij goed kent, omdat hij lang bij mij in de buurt heeft gewoond.
Hij zal jullie laten zien hoe de bewoners van het Lazarushuis met de liefde omspringen. De
liefde heeft het namelijk nergens meer naar de zin dan in het gekkenhuis onder de gekken.
Liefde en krankzinnigheid vormen sowieso een twee-eenheid. Als iemand verliefd is, lijkt
hij immers van zijn verstand beroofd.‟ Tot zover de proloog.
Nu het eigenlijke blijspel: de doodsbange Ferdinand komt zijn vriend Valerius om
hulp vragen. Ferdinand bekent dat hij de afgelopen nacht in Den Haag een zekere
Reynoud heeft gedood. Hoezo? Wel, nadat Ferdinand die nacht met zijn vriendin Leonora
had gevreeën, trof hij in het weggaan midden op straat een onbekende heer aan. Vergezeld
van drie knechts, hield dit heerschap hem in de gaten. Omdat Leonora toen snel haar deur
dichtgooide, werd de achterdochtige Ferdinand hevig jaloers. Na een stevige
woordenwisseling kruisten Ferdinand en het heerschap de degens. Ferdinand hoorde de
man zichzelf Reynoud noemen. Hoewel hij Reynoud persoonlijk niet kende, was hij wel
bekend met diens hoge status en rijkdom. Dat laatste belette hem niet zijn rivaal in een fel
nachtelijk gevecht te doorsteken. Uit angst om vervolgens door Reynouds personeel te
worden gedood, vluchtte Ferdinand via het Voorhout en het Haagse Bos naar zijn vriend
Valerius te Amsterdam. Om zijn vriend te redden, bedenkt Valerius nu de volgende list:
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Ferdinand moet doen alsof hij krankzinnig is, dan kan hij onderduiken in het Lazarushuis.
Daar zal niemand hem immers zoeken. Samen trekken de vrienden er vervolgens heen.
Intussen zijn ook Isabella en haar vriendje Leonard vanuit Utrecht bij de SintAnthoniepoort (waar het Lazarushuis lag) aangekomen. Ze krijgen nauwelijks aandacht van
Valerius en Ferdinand, die op weg zijn naar het Lazarushuis om er de regent te spreken.
Isabella,een Gelderse afkomstig uit Rhenen, en dochter van een bejaarde vader, is er met
haar vaders knecht Leonard vandoor gegaan. Ze wilde namelijk niet uitgehuwelijkt
worden aan een zekere Constantijn, omdat die haar minder beviel dan Leonard. De twee
geliefden krijgen evenwel ruzie: Leonard verwijt Isabella dat ze vanwege het standsverschil
niet met hem naar bed wil. Isabella‟s repliek luidt dat ze niet met Leonard wil slapen,
omdat ze bang is dat hij haar daarna in de steek zal laten. De breuk blijkt onherstelbaar.
Leonard schudt haar uit tot op het hemd en berooft haar van juwelen, geld en kleding. Hij
dreigt bovendien haar te doden als ze alarm slaat en niet alles goedschiks afgeeft. Na zijn
vertrek vangt de wanhopige Isabella het gesprek op dat Joris-Vaer voert met Valerius.
Joris-Vaer heeft de dagelijkse leiding over het Lazarushuis. Volgens de toenmalige
terminologie is zijn functie die van „binnenvader‟. Het gesprek met Valerius gaat over de
opname van Ferdinand. Valerius stelt hem voor als „Karel‟, afkomstig uit Utrecht. Volgens
hem is Karel gek geworden doordat hij te veel bezig is geweest met de filosofiestudie en
de liefde. Maar hij is ongevaarlijk en hoeft niet aan de ketting, gestichtskleding is
voldoende. Joris wijst op Klaesje en Marten, de knechts van het Lazarushuis, die ook bij
het gesprek aanwezig zijn. Ze leden aan hetzelfde euvel, maar ze zijn inmiddels - dankzij
de goede medische verzorging - zozeer aan de beterende hand dat ze nu eenvoudige taken
uitvoeren, zoals voor portier spelen en boodschappen doen. Plots valt het Valerius op dat
Isabella verderop zit. Haar klacht dat haar alles zojuist is ontstolen, wordt door Joris-Vaer
geïnterpreteerd als grootheidswaanzin. Valerius wordt op slag verliefd op haar. Hij doet
daarom alsof hij haar kent en op zijn verzoek neemt Joris-Vaer haar op in zijn gekkenhuis.
Het tweede bedrijf opent met een dialoog tussen Anna, het Haarlemse nichtje van
Joris-Vaer, en Catrijn, haar dienstmeisje. Ze zijn op bezoek bij oom in het Lazarushuis.
Catrijn bekent aan Anna dat ze verliefd is geraakt op de nieuwe bewoner Karel
(Ferdinand). Hierop volgt hun ontmoeting met Karel, die overigens inmiddels wel met
boeien om loopt. Anna wordt op haar beurt ook verliefd op hem. Na zich te hebben
uitgeput in verliefde malle praat wil Karel van Anna het lint dat ze in het haar draagt. Maar
zodra Isabella arriveert, vertrekken de Haarlemse vrouwen meteen. In een monoloog laat
Isabella weten dat ze er het beste van maakt door zich voor te doen als krankzinnige.
Anders ziet ze geen kans om ooit uit het Lazarushuis weg te komen. Daarop volgt de
ontmoeting met Ferdinand, die op slag verliefd wordt op haar. Isabella vindt hem van haar
kant eveneens aantrekkelijk. Beiden gedragen zich in hun rol van gekken zeer uitbundig.
Toch beginnen ze van elkaar te vermoeden dat geen van beiden echt gek is. Dan komt
Joris-Vaer erbij die Karel alle omgang met Isabella verbiedt, en hen beiden naar binnen
stuurt. Valerius komt nu zijn ongelukkige vriend Ferdinand opzoeken om hem gerust te
stellen: men lijkt de „moordenaar‟ van Reynoud niet te zoeken. Maar Valerius vertelt
Ferdinand ook dat hij smoorverliefd is op de zottin die gisteravond is binnengebracht, te
weten: Isabella.
Het derde bedrijf begint met Ferdinand die in een monoloog klaagt over zijn
vriend Valerius, nu zijn rivaal in de liefde. Valerius wil Isabella uit het Lazarushuis zien te
krijgen om haar - als zogenaamd zijn nichtje - bij hem thuis te verzorgen. Pal daarop zoekt
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de verliefde Anna haar Karel op in het Lazarushuis en verklaart hem haar liefde. Dankzij
zijn zotteklap kan Ferdinand enigszins de boot afhouden, maar als Anna hem vraagt waar
het haarlint is gebleven dat ze hem heeft geschonken, moet hij toegeven dat hij dit kwijt is
geraakt. Daarop wil ze hem een ander haarlint schenken, maar dat moet hij dan zelf
losmaken. Terwijl Ferdinand daarmee bezig is, omhelst ze hem vurig, net op het ogenblik
dat Isabella, inmiddels ook in gestichtskledij, verschijnt. Isabella, die in het Lazarushuis als
„Aegje‟ door het leven gaat, jaagt Anna prompt weg. Dan volgt een passage met veel
terzijdes van Ferdinand en Isabella, waarin ze los van elkaar onomwonden kond doen van
hun liefde. Buiten die terzijdes hanteren ze evenwel malle praat. In bedekte termen
vertellen ze elkaar waarom ze in het Lazarushuis zijn terechtgekomen. Maar daarna volgen
onomwonden wederzijdse liefdesbekentenissen. De verschijning van Joris-Vaer, die hen
opnieuw naar binnen stuurt, maakt aan hun samenzijn een eind. Hij beveelt zijn knechts
om Ferdinand voetboeien aan te doen en Isabella de handen te binden, want die twee
tortels moeten van hem uit elkaar. Cupido‟s kracht is zo sterk dat zelfs Joris-Vaer bij
zichzelf verliefde gevoelens begint te bespeuren ten aanzien van Isabella.
Zelfs met handboeien om slaagt Isabella erin om aan het begin van het vierde
bedrijf bij haar geliefde Karel (Ferdinand) te geraken. Ferdinand valt haar om de hals (op
Isabella‟s uitdrukkelijke verzoek), juist als Catrijn erbij komt. Al zotteklap uitkramend
verdwijnen de twee geliefden van het toneel, omdat de komst van Catrijn hen hindert.
Catrijn klaagt nu over de liefdessmart die haar overkomt. Ze besluit zich voortaan als een
zottin te gedragen, zodat ze in het Lazarushuis kan blijven, in de buurt van Karel. Anna,
die van haar vader schriftelijk bevel kreeg om terstond naar Haarlem terug te keren,
besluit insgelijks om zich voortaan zot te veinzen, zodat ze bij Karel kan blijven. Ze hoopt
zelfs dat haar vader haar met Karel zal laten trouwen. Uit wederzijdse jaloezie beginnen
Anna en Catrijn elkaar als gekken uit te schelden, wat zo hoog oploopt dat het op een
handgemeen uitdraait. Ze worden uiteindelijk van elkaar gescheiden door Joris-Vaer en
Valerius. Deze laatste is langs gekomen om zijn zogenaamde nicht Isabella aan het
Lazarushuis te ontfutselen. Omdat Karel volgens Joris-Vaer de oorzaak is van alle ellende,
zal hij die meteen laten opsluiten. Voorts wil hij Anna‟s vader berichten dat diens dochter
gek is geworden. Anna en Catrijn vliegen voorlopig achter slot en grendel. Nieuwe
personages dienen zich aan: ter gelegenheid van de kermis zijn Reynoud en diens bediende
Leonard in Amsterdam, waar Reynoud het Lazarushuis wil bezichtigen. Aan de poort
treffen de heren Klaesje. Die vertelt hun dat de hele wereld een „las‟rushuys‟ is. De
nieuwsgierige Joris-Vaer probeert nu via Leonard te achterhalen wat voor heerschap
Reynoud eigenlijk is. Leonard, die nog maar pas in dienst is bij zijn baas, weet slechts dat
Reynoud afkomstig is uit Den Haag en dat hij daar een hoge positie bekleedt. Hierop volgt
een uitvoerig gesprek tussen Joris-Vaer en Reynoud. De laatste stelt onder meer dat
krankzinnigen onkundig zijn van een edele passie als de liefde. Om het tegendeel te
bewijzen nodigt Joris-Vaer de heren uit om ‟s avonds deel te nemen aan het bruiloftsfeest
ter gelegenheid van het huwelijk van zijn krankzinnige nichtje Anna met Karel, door hem
gekarakteriseerd als „een van mijn grootste gekken‟. De heren nemen het voorstel aan.
Bij het begin van het vijfde en laatste bedrijf vreest Ferdinand voor een mogelijke
ontmaskering door bezoekers van het Lazarushuis tijdens de kermistijd. Ook vreest hij
ontdekking, omdat hij ‟s avonds met Anna moet trouwen om haar van haar
krankzinnigheid te genezen. Isabella, die stikt van jaloezie nadat ze over dat aanstaande
huwelijk heeft gehoord, komt op hem af om hem zijn trouweloosheid te verwijten.
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Daarop zweert Ferdinand dat hij alleen van haar houdt en dat zijn huwelijk met Anna een
grap is. Als Isabella hem afwijst, zal hij zelfmoord plegen. Hun gesprek wordt afgebroken
door de dolverliefde Valerius, die - met toestemming van Joris-Vaer - Aegje (Isabella) zal
meenemen naar zijn huis. Isabella, die het huwelijk van Ferdinand en Anna niet wil
meemaken, beweert dat ze graag met hem meegaat. Anna‟s vader, Philibert, die tevens de
broer van Joris-Vaer is, is inmiddels uit Haarlem gearriveerd. Uit zijn gesprek met de
dokter blijkt dat hij hoopt dat het aanstaande huwelijk zijn dochter zal genezen van haar
krankzinnigheid. Ook mogen, wat hem betreft, de vreemdelingen het huwelijksfeest best
bijwonen. Leonard zal in opdracht van zijn baas Reynoud voor bruidsjonker spelen.
Philibert wil dat Catrijn bruidsmeisje is, maar zij wil niet omdat ze zelf verliefd is
op Karel. De laatste maakt ruzie met Anna en wil niet met haar trouwen. Dit wordt gesust
door de zotte knechts die een dansje opvoeren. Valerius en Isabella hebben ook ruzie
omdat de laatste terug naar het Lazarushuis is gekomen om haar liefde aan en voor Karel te
bekennen. Als Karel voor de vorm tegenstribbelt, roept ze terwijl alle anderen het horen:
„Heb jij niet de rol van krankzinnige gespeeld om onder te duiken in het Lazarushuis nadat
je Reynoud had vermoord?‟ Wanneer Joris-Vaer dit hoort, zweert hij dat Ferdinand zijn
gerechte straf niet zal ontlopen, maar Reynoud sust dat. Van een straf kan geen sprake
zijn, want hij is niet vermoord. Hij vertelt hoe hij tijdens die noodlottige nacht verliefd
stond te posten voor het huis van zijn vriendin Celia, die de buurvrouw is van Ferdinands
vroegere vriendin Leonora. De wonde die Ferdinand hem die nacht toebracht, was niet
dodelijk. Na deze bekentenis van zijn baas, bekent Leonard op zijn beurt dat hij Isabella
had geschaakt om samen naar Amsterdam te gaan, maar dat ze ruzie hebben gekregen,
waarna hij haar alles heeft ontroofd. Daardoor is Isabella gek geworden. Hij belooft haar al
het gestolen goed terug te zullen geven en hoopt dat ze, dankzij haar liefde voor
Ferdinand, het verstand terug zal krijgen. Joris-Vaer lijkt het een goed idee dat die twee
„sotten‟ trouwen. Maar de edelmoedige Ferdinand weigert dit uit loyaliteit ten aanzien
van zijn vriend Valerius die immers van Isabella houdt. Valerius accepteert evenwel dit
aanbod niet, omdat „ziel en hart‟ van Isabella en Ferdinand al te zeer aan elkaar zijn
„verknocht‟. Vervolgens regent het aanstaande huwelijken: voor Isabella en Ferdinand is
nu de weg vrij, op voorstel van Reynoud trouwen Anna en Valerius, en Catrijn wordt
gevraagd door Leonard. Eind goed, al goed. De laatste woorden zijn voor Joris-Vaer:
„Wel treed dan ‟t samen in, opdat met dit gedruys,/ Meteenen eynden mach de min van ‟t
Lasrus-huys.‟
Om de vergelijking tussen de Spaanse en de Nederlandse versie te vergemakkelijken, volgt
hier een overzicht van personen en plaatsen met hun respectievelijk Spaanse en
Nederlands equivalent:
Personages:
Erifila
Floriano
Fedra
Gerardo
Laida
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Cupido
Isabella (alias: Aegje)
Ferdinand (alias: Karel)
Anna
Philibert
Catryn
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Leonato
Martín
Pisano
Reinero
Tomás
Valerio
Verino

Leonard
Marten
Joris-Vaer
Reynoud
Claesje
Valerius
Doctor

Plaatsnamen:
Requena
Segorbe
Toledo
Valencia
Zaragoza

Rheenen
Haarlem
Utrecht
Amsterdam
Den Haeg

Personages die alleen bij Lope voorkomen:
Belardo
Calandrio
Liberto
Mordacho
Alleen bij Focquenbroch:
Cupido
Vier danssende sotten
Naar ’s lands gelegenheid verduitst
Uit dit overzicht van personages en plaatsnamen moge al blijken dat Focquenbroch het
oorspronkelijke stuk flink heeft aangepast aan de Nederlandse situatie en context. Door
P.C. Hooft is een dergelijke ingreep ooit genoemd: „naar ‟s lands gelegenheid verduitst‟
(naar de normen en waarden van ons land vernederlandst). Het is hier niet de bedoeling
dit verschijnsel aan de hand van Focquenbrochs blijspel uitputtend te behandelen. Dat zou
veel te ver voeren. Wel moest Focquenbroch sterk rekening houden met de Nederlandse
smaak, anders zouden de geschetste wederwaardigheden te onwaarschijnlijk zijn. Zo
speelt in zijn stuk de hoge adel niet de rol die ze in het blijspel van Lope de Vega heeft,
want die adel had in de Republiek een andere rol en positie dan in Spanje.
Ferdinand en Valerius zijn ook vrienden en geen broers, zoals Floriano en Valerio,
wat hun onderlinge verhouding voor Nederlanders waarschijnlijker maakt dan in het
Spaanse stuk.
Ook de vermeende doodslag van Ferdinand is voor een Nederlands publiek
vermoedelijk iets beter te verteren dan de echte doodslag die de lijfwacht van prins
Reinero treft. Naar Nederlands rechtsgevoel springt de prins aan het eind van het stuk
toch wat al te luchtig om met de dood van zijn knecht.
Prins Reinero en Floriano zijn beiden op Celia verliefd in Lope‟s stuk, terwijl
Focquenbroch het personage Leonora heeft toegevoegd als de vriendin van Ferdinand.
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Daardoor berust ook de vermeende liefdesrivaliteit tussen Reynoud en Ferdinand slechts
op een ongelukkig misverstand, wat geloofwaardiger is.
Van bedelen is voor de bewoners van het Amsterdamse gesticht geen sprake. Het
bedelen was kennelijk voor de bewoners van het „Hospital dels Folls‟ te Valencia niet
ongebruikelijk. 20
Wanneer de Caballero en Leonato op bezoek gaan in het „Hospedal‟, gebeurt dit
tijdens de periode van de fiesta de los Santos Inocentes die begon op 25 december en duurde
tot 6 januari.21 Die feestperiode zelf was de voorbode van carnaval. Hun bezoek valt
vermoedelijk op 28 december, namelijk op de katholieke feestdag van de „Onnozele
Kinderen‟, die de beschermheiligen waren van het „ Hospedal‟. „Inocentes‟ (onnozelen) is
de term waarmee ook de krankzinnigen worden aangeduid. Op 28 december worden
trouwens in de Spaanstalige wereld nog steeds ongestraft allerlei grappen uitgehaald,
vergelijkbaar met wat op onze 1 april gebeurt. Het tijdstip van het bezoek door Reynoud
en Leonard aan het Lazarushuis is door Focquenbroch ook goed gekozen, namelijk tijdens
de kermisperiode. Voor Amsterdam is dat traditioneel in september, wanneer ook het
toneelseizoen begint.
Focquenbroch heeft zijn stuk hier en daar ingekort in vergelijking met zijn
brontekst. Hij liet dus nogal wat onwaarschijnlijke situaties weg, zoals die waarin Floriano
zijn gezicht heeft zwart geschminkt. Die voelt zich door die simpele vermomming veilig
en kan rustig Liberto, de gerechtsbode, aan de tand voelen. Kennelijk was dit aan een
Nederlands publiek (dat altijd weet wie Sinterklaas en Zwarte Piet zijn) niet te verkopen.
In sommige passages voegt Focquenbroch verzen toe in de burleske stijl, die we zo goed
kennen van zijn De Aeneas van Virgilius In sijn Sondaeghspack en vele andere gedichten. Na
vers 680 bij Lope de Vega, vertelt Floriano aan Fedra over zijn studententijd, toen hij
verliefd was op een bepaalde geliefde, waarbij hij zelfs de hoge adel de baas was. Daarop
volgt bij Lope niet hetgeen we bij Focquenbroch lezen. Daar pocht Ferdinand namelijk op
zijn succes bij die geliefde in de volgende bewoordingen:
En of ick haer geviel, dat geef ick u te gissen,
Wijl sy op seecker tijt my juyst eens had sien pissen.
Anna
O, onbeschaemde sot en buffel die er leeft!

Ook die repliek van Anna getuigt van Focquenbrochs inventiviteit. De overeenkomstige
reactie van Fedra in vers 681-682, is heel wat kleurlozer: „¡Ay. Qué lastima tan grande, /
Laida amiga!‟ (O wat geweldig jammer is dit, vriendin Laida).
Focquenbroch liet sommige personages vallen, andere voegde hij toe, zoals Cupido
die hij prominent in zijn proloog plaatst. Een proloog ontbreekt overigens bij Lope. Het
stuk van Lope lijkt zo‟n 800 verzen meer te tellen dan dat van Focquenbroch, maar dat
zijn stuk zoveel langer zou zijn, is bedrieglijk. Lope gebruikt immers meestal kortere
verzen van negen à tien lettergrepen, terwijl Focquenbroch de bij ons gebruikelijke
alexandrijnen van twaalf à dertien lettergrepen hanteert. Lope‟s stuk telt drie bedrijven,
maar dat werd natuurlijk bij ons een blijspel in vijf bedrijven, want dat was in
Focquenbrochs tijd toen al een halve eeuw het gebruik.
20
21

Hospital dels Folls luidt de benaming voor gekkenhuis in het Catalaans, in het Spaans luidt ze: Hospedal de los locos.
Zie hierover Lope de Vega 2003, p. 51-52.
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Kortom Focquenbroch heeft zich met de bewerking van het oorspronkelijk
Spaanse stuk, waarvan toen nog geen vertaling in een andere taal was verschenen, zeer
inventief betoond. Ik ben geneigd te denken dat hij er met heel veel plezier aan heeft
gewerkt, vermoedelijk met behulp van de woordenboeken die in de zeventiende eeuw te
Antwerpen en Amsterdam van de pers kwamen. Mogelijk kan ooit iemand achterhalen
welk woordenboek hij vooral heeft gebruikt.
De conclusie luidt dat het hier gaat om een fascinerend Spaans origineel, dat op
uiterst inventieve wijze in een Nederlands blijspel is omgevormd. Van alle bewerkingen
die in de zeventiende eeuw zijn gemaakt van Spaanse stukken is er geen een dat in literaire
kwaliteit kan tippen aan Focquenbrochs blijspel.
Bronnen van de afbeeldingen:
 Plattegrond van Valencia uit 1704 door pater Tomás Vicente Tosca, (1651-1725) priester van de
Congregatie van het Oratorium van de H. Filippus Neri, In de rechterbovenhoek bij het Portal de los
Inocentes (cijfer 19) bevindt zich het beroemde „ Hospedal de los locos‟:
http://www.google.nl/imgres?q=%22Tom%C3%A1s+Vicente+Tosca%22+plano+Valencia&hl=
nl&client=firefoxa&hs=zUm&sa=X&rls=org.mozilla:nl:official&channel=np&biw=1120&bih=503
&tbm=isch&prmd=imvnsob&tbnid=eg-Uer-hEUFBlM:&imgrefurl=http://mesarevuelta.blogspot.com/2008/05/por-las-calles-de-valencia-en1638.html&docid=KpggFKnSbyzNcM&imgurl=http://www.studiolum.com/wang/valencia/toscamapa-de-valencia-01-a-28.jpg&w=4266&h=2890&ei=sf
GUJ6KOIHN0QXRyYH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=69&dur=86&hovh=185&hovw=
273&tx=144&ty=100&sig=101049112333364133217&page=1&tbnh=129&tbnw=195&start=0&n
dsp=11&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75
 Detail uit dezelfde plattegrond, met links naast cijfer 19 het dolhuis:
http://www.jdiezarnal.com/valenciamurallasvalencia.html
 Portret van Lope de Vega, particuliere collectie in München, olieverf op doek, 119 x 97,5 cm, 1630,
door Juan van der Hamen y León (1596-1631), zoon van de Brusselse schilder Jan van der Hamen
(vóór 1576-na 1621): http://hanganadolosmalos.blogspot.com/2010/08/una-nueva-cara-de-lopede-vega.html
 Floriano kiest een lint van Fedra (vers 1214-1215). Opvoering in maart t/m mei 2012 in het Spazio
Teatro van Busto Arsizio (Noord-Italië): http://fotospersonales.joseluismatienzo.com/2012/201203-15%20locos%20busto/pages/image/imagepage127.html
 Onbekende scène uit een opvoering van Los locos de Valencia door het gezelschap Teatro Corsario
tijdens het 23ste theaterfestival van Alcántara in juli 2007. De figuur rechts op de voorgrond beeldt
vermoedelijk Pisano uit, de figuur links is mogelijk Fedra. De figuur in het midden is mogelijk
Floriano:
http://www.google.nl/imgres?q=los+locos+de+valencia&hl=nl&sa=X&biw=805&bih=573&tbm
=isch&prmd=imvns&tbnid=j8eqLYklEGS9qM:&imgrefurl=http://www.teatrocorsario.com/COR
SARIOLOCOS.htm&docid=CNGe6jK9kqU3IM&imgurl=http://www.teatrocorsario.com/LOCO
SVALENCIA196.jpg&w=2480&h=1654&ei=A6yGUPSMJJKk0AWDoIGYBQ&zoom=1&iact=hc&
vpx=415&vpy=135&dur=14765&hovh=183&hovw=275&tx=153&ty=92&sig=103896361126516
324039&page=2&tbnh=125&tbnw=160&start=14&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:14,i:166

Fumus 10 (2012)

40

Dichterlijk talent gevonden! ‘Op Amsterdam’ in hertaling
Ruim anderhalf jaar geleden werd het bestuur van de Stichting Focquenbroch door
uitgever Wouter van Oorschot benaderd met de vraag, of er bij ons weten plannen
bestonden een bloemlezing uit Focquenbrochs (in hedendaags Nederlands hertaalde)
gedichten samen te stellen. Die vraag werd door ons ontkennend beantwoord. Van
Oorschots aanvullende vraag of wij iemand kenden die een dergelijke taak op zich zou
kunnen nemen, moesten wij eveneens ontkennend beantwoorden.
Daarom lanceerden we het idee om bij wijze van proef via Fumus (en eventueel ook
via Van Oorschots blad Tirade) dichters in Nederland en Vlaanderen op te roepen een
hertaling te maken van Focquenbrochs „Op Amsterdam‟. Wij waren en zijn ons ervan
bewust dat dit een verre van eenvoudige taak is, en prijzen ons dan ook gelukkig dat de
oproep in Fumus drie interessante inzendingen heeft opgeleverd, (in alfabetische volgorde)
van Marietje d‟Hane-Scheltema, Jos Huyghebaert en Walter S. Nienke. U vindt ze
afgedrukt in dit blad, voorzien van commentaar van Jeroen Dera en Marieke Winkler (die
door de redactie van Fumus daartoe werden uitgenodigd). Wij wensen u veel leesplezier
met deze gedurfde en fraaie hertalingen!
Namens het bestuur van de Stichting W.G. van Focquenbroch,
Elly Groenenboom-Draai
Op Amsterdam
hertaling: M. d‟Hane-Scheltema
Geldzucht! Heel Amsterdam, vol brave burgerij,
pronkt wel wat al te gretig met zijn volle spaarpot.
Magere zuinigheid was altijd al zijn afgod,
maar nu vertoont het kakelhok meer poep dan ei.
Het is toch voor een eerlijk man niet goed te praten
dat hij hier rondloopt tussen duurverklede apen?
Of dat een dwaas zich hier aan edel goud verrijkt
gelijk een strontvlieg die zo fier op rozen prijkt?
O schrale karigheid met je verflenst gelaat!
Wat doe je in een stad met zulk een rijk verleden?
En o, wat is Fortuna blind, nu zij haar geld
aan een verguld paleis voor varkens gaat besteden!
Wat moet dat heilig goud bij zoveel heilloos volk?
Dat zit hier maar te huilen bij gevulde kisten
en denkt direct een heel vermogen te verkwisten
als het een koek eet op de Nieuwezijdse Kolk.
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Wie van fatsoen weet, moet de stad maar gauw verlaten,
omdat hier afkomst, wijsheid, deugd of geest nog minder
in tel zijn dan een scheet, en zeker dan 't gerinkel
van al die fraai bijeengegraaide gouddukaten!
Ooit werd in deugdzaamheid een zekere eer gesteld.
Waarom is dat veranderd? Waar ging dat verloren?
Nu prijst men hersenloze sjacheraars, geboren
om nar te zijn, maar uitverkoren om hun geld.
Als liefde alles overwint en al wat leeft
beheerst, dan toch - in deze stad wordt liefde zeker
getemd door geld, zoals men wilde zwijnen temt door
dwars door hun snuit een koperen ring te steken.
Gaven van hoofd en hart worden het minst geteld;
wat prijzenswaard genoemd wordt wil men hier versmaden
en wat te smaden is wordt alom aangeraden.
Geloofd zij eigen winst, en deugd betekent geld.
Kortom, 't is louter dát waar iedereen mee pronkt.
Wie geld heeft, heeft succes. Wie niet, wordt niet bekeken.
Fortuna, die de stad zo mild haar gaven schonk,
zaait nu alleen nog distelkruid en doornstekels.
Want als een witte kraai al zeldzaam is - het vinden
van een fatsoenlijk iemand is dat nog veel meer.
Geldzucht houdt hier van deugd alleen om te verslinden
en zit vol boos venijn, die heel de stad beheerst.
Maar nee! Wie werkelijk sterk is laat zich niet verslaven
aan willekeur en grillen van die blinde vrouw.
Hij houdt van schatten die je niet als blinkend goud
uit bergen, maar uit mensenzielen op kunt graven,
en geeft niet om bezit, dat soms als rook verdwijnt
en wankel is. Alleen de deugd is zijn beminde.
Want net zoals de zon steeds weer door wolken schijnt
zal zij, de deugd, altijd van tijd en toeval winnen.
Commentaar:
Deze hertaling valt op door grote ritmische zuiverheid, waarbij vooral de tweede strofe
met haar vraagzinnen in het oog springt. Bijzonder fraai is hoe de hertaler originele
vondsten in het strakke metrum weet te integreren: de regel „zaait nu alleen nog
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distelkruid en doornstekels‟ is wat dat betreft een pareltje. Het knapste van deze hertaling
is echter dat d‟Hane-Scheltema in volstrekt eigen woorden de inhoud van Focquenbrochs
gedicht overbrengt. Op die manier is haar „Op Amsterdam‟ tegelijkertijd een klassieker en
een nieuwe interpretatie, die wat naar onze mening zeer geslaagd is.
[Jeroen Dera]
Een van de grootste uitdagingen waar de hertaler zich voor ziet gesteld, is te bepalen op
welk punt hij wil afwijken van de oorspronkelijke tekst. Bij iedere frase, bij iedere strofe
moet hij zich afvragen: waar houd je het bij een directe vertaling en waar grijp je in ten
faveure van de leesbaarheid, begrijpelijkheid of de vorm van de tekst.
Bewonderenswaardig in deze hertaling van d‟Hane-Scheltema is de rigoureuze
keuze voor een moderne weergave van Focquenbrochs bekende tekst. Dat heeft grote
consequenties voor het taalgebruik en geeft veel ruimte aan de interpretatie van de
hertaler. Daarom is het ongelooflijk knap hoe d‟Hane-Scheltema er in haar hertaling in
slaagt juist door middel van de moderne versie van „Op Amsterdam‟ de directheid van het
oorspronkelijke gedicht te behouden. Amsterdam, dat „kakelhok‟, vertoont „meer poep
dan ei‟: Focquenbroch had het, levend in deze tijd, niet anders willen zeggen.
[Marieke Winkler]
Jeroen Dera bereidt vanaf 1 september 2012 onder begeleiding van prof.dr. Jos Joosten en
dr. Mathijs Sanders aan de Radboud Universiteit een proefschrift voor over literaire kritiek in
niet-papieren media (radio, televisie, internet). Daarnaast werkt hij als vaste criticus voor
Dietsche warande & Belfort en Poëziekrant, schrijft hij regelmatig kritieken en essays voor andere
(literaire) tijdschriften en zetelt hij in de adviescommissie poëzie van het Nederlands
Letterenfonds. Jeroen is tevens redactielid van TS: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies.
Marieke Winkler is sinds augustus 2011 als docent en promovenda verbonden aan de
Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op het onderscheid, de interactie
en de spanningen tussen de literaire kritiek en de literatuurwetenschap sinds 1880 tot heden.
Marieke was van 2007 tot 2010 hoofdredacteur van Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap
en is sinds 2010 redactielid van literair podium Perdu in Amsterdam.
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Op Amsterdam
hertaling: Jos Huyghebaert
‟t Geldzuchtig Amsterdam met al zijn labbekakken
Snoeft al te gretig op een rijkgevulde tas:
De dorre hebzucht die altijd zijn afgod was
Leerde dat kipje stront in ‟t eierbakkie kwakken.
Wat maakt een eerlijk man op aard zo radeloos,
Als dat hij hier een aap moet als een mens gekleed zien
En dat hij ‟t deugdelijk goud moet aan een zot besteed zien.
Die als een strontvlieg zit te pronken in een roos.
O schrale karigheid, met uw verslenste konen!
Hoe plant gij zo uw troon in dees roemrijke stad!
O lukvrouw al te blind! Hoe stort gij zo uw schat
In een verguld paleis waar niks dan varkens wonen.
Wat doet het heilig goud bij zo een laf geschoor
Dat eeuwig jammert bij zijn rijkgevulde kisten –
En heel de rotzooi vreest met één klap te verkwisten
Als ‟t voor een koek twee cent durft wagen op de foor!
Wat kan een eerlijk man in deze stad doen blijven,
Waar afkomst noch verstand, noch wijsheid, deugd noch geest
Ooit zozeer werd geacht als d‟allerminste veest
En d‟eerbied voor ‟t geklank der saamgeschraapte schijven?
O eer, die in de deugd wel eertijds werd gesteld,
Hoe zijt gij nu verkeerd! Hoe gaat gij zo verloren!
Een hersenloze zot in narrenpak geboren,
Heeft die u in zijn klauw, door zijn gesjacherd geld?
O liefde, gij die ‟t al op aarde placht te dwingen!
Die boven al wat leeft de meester placht te zijn,
Het goud maakt hier ter stee u net zoals een zwijn
Wiens macht men heeft betoomd door het zijn snuit te ringen.
De gaven van de ziel, zij worden hier versmaad.
Al wat beminnelijk is, dat ziet men hier verachten,
Al wat verachtelijk is, daar ziet men hier naar smachten:
De deugd is hier het geld, de eer de eigenbaat.
Tot slot, ‟t is niks als geld waar men hier hoort van roemen,

Fumus 10 (2012)

44

Wie dat heeft, die is ‟t al, verrek maar, heb je ‟t niet!
‟t Geluk, dat op dees stad zo mild zijn gaven giet,
Zaait daar maar distelen, en doornen zonder bloemen.
Want, als een witte kraai al zeldzaam wordt geacht,
Veel moeilijker is hier een eerlijk man te vinden.
De geldzucht zal de deugd meedogenloos verslinden.
Zo krijgt z‟ op ‟t eind hier alles in haar macht.
O neen! Een eerlijk man heeft maling aan de gaven
Van ‟t blind en grillig wijf, dat zonder aanzien geeft.
Hij mint alleen een ziel die schatten in zich heeft
Die men, als ‟t ijdel goud, uit geen gebergt kan graven.
‟t Veracht vergankelijk goed, dat zoals rook verdwijnt,
En kiest de deugd alleen tot voorwerp van zijn minnen.
En deugd is wat noch tijd noch toeval kan verwinnen,
Daar zij – een zon gelijk – door alle wolken schijnt.
Naschrift
Dee kontekeeraafsche Fokkebrokke
Met wien da‟k ‟s nachts zowel of ‟s noens
Èèrs over schijtgat ligge in stokke,
Gepraamd van Saten van Bostoens
Lik ‟t kloppen van m‟n endeklokke:
Herdoens, herdoens, reekan herdoens –
‟t lopen mezinke letter zokke!1
Commentaar:
Opvallend aan deze hertaling is Huyghebaerts keuze voor een ouderwets lexicon, met
woorden als „labbekakken‟ en „minnen‟. Daartegenover plaatst hij hedendaagse
humoristische taal, met vondsten als „kwakken‟ en „gesjacherd‟. Doordat de hertaler zeer
dicht bij het origineel van Focquenbroch blijft, blijven diens ritme en metrum goed intact.
Van de ingezonden hertalingen doet deze strikt genomen het meest recht aan het
oorspronkelijke gedicht, maar door deze grote getrouwheid doet de hertaling
tegelijkertijd enigszins gedateerd aan.
[Jeroen Dera]
Deze hertaling verdient alle lof voor de grote getrouwheid aan de originele tekst.
Huyghebaert weet op prachtige wijze het Nederlands van Focquenbroch te laten klinken
en tegelijkertijd door welgekozen hedendaagse frasen de tekst toegankelijk te maken. Om
1

Die tegendraadse Focquenbroch, met wie ik zowel ‟s nachts als overdag met veel moeite in de weer ben geweest, na te
zijn aan m‟n kop gezeurd door Karel Bostoen als het kleppen van mijn doodsklok: overdoen, overdoen, steeds overdoen
– daar zijn er, verdorie, maar weinig van!
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een mooi voorbeeld te noemen: Focquenbrochs regel „Als het een stooters koeck derft
koopen op de kolck‟ klinkt in Huyghebaerts hertaling: „Als ‟t voor een koek twee cent
durft wagen op de foor!‟ In Huyghebaerts werkwijze schuilt echter ook een gevaar, en dat
is dat Focquenbrochs taal en metaforen op sommige plaatsen mooier lijken te worden
gemaakt. Het „heyloos volk‟ veranderen in „laf geschoor‟ dient uiteraard het rijm
(dezelfde strofe vier), maar daarmee wordt ook het zeer toegankelijke woord „volk‟
veranderd in het meer exclusieve „geschoor‟. De hertaling in zijn geheel is echter zo
gebalanceerd, de toon zo consequent gehandhaafd, dat we dit bijkomend effect de hertaler
direct vergeven.
[Marieke Winkler]
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Op Amsterdam
hertaling: Walter S. Nienke
Bij ‟t muntjesgrage volk loopt ‟t Y van kinders over,
Ze snijden lustig op bij ‟t gerinkel van hun geld;
De kare pinnigheid was steevast hunner Held,
Zodat de gaten in hun kaas nog groter zijn dan lover.
Hoe mag ‟n integer man, zoiets nog langer verdragen,
(Een aap dat blijft een aap, zijn gouden ring ten spijt)
Hoe een dwaas de duurste bling op zijne mouwen breit
Ook al wordt ie er niet knapper door met de dagen?
O iele schraapzucht! hoe hol uw hamsterwang!
Waarom koost gij dees‟ Stad tot hoofdzetel uit?
ô Fortuin, gij zijt te loens! waarom verdeelt g‟uw buit
Over nepgouden Midassen en hun grote zelfbelang?
Wat moet het fraaie goed bij zo‟n stel hypocrieten?
Die gedurig lopen jammeren om vandaags rentevoet;
Ja, die om hun hoop centen schreeuwen moord en bloed,
Als zij die menen te verkwans‟len aan een pak frieten.
Hoe slaagt ‟n oprecht man erin hier zo lang te verblijven?
Hier, waar rede noch gemoed is ene stuiver waard,
Nooit hoger is geacht dan kolen voor de haard,
En ‟t prestige van enkele fluks opgediste wijven.
O eer! die vanouds het met de deugd zo goed kon vinden!
Hoe ziet g‟er nu uit? hoe belabberd is uwe staat?
Een kwast met brein noch branie, gekolkt uit geurig zaad,
Heerst die dan nu over uw bedrogen welbevinden?
O liefde! gij die tot alles waart in staat!
Die als ‟n heerser uittorende boven groot en klein,
Het goud alhier doet u hand‟len g‟lijk een zwijn,
Van wie de riem werd ingekort tot op de kleinste maat.
De gaven van de ziel die worden hier versmaad;
Al wat beminlijk is, kan men niet dan verachten;
Al wat veracht‟lijk is, daar wil men hier naar trachten,
De deugd is hier het geld, de eer de eigenbaat.
Alras! de roem van ‟t geld wordt er luidkeels bezongen,
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Wie d‟er heeft, overziet ‟t al, aan wie ‟t onbreekt, de pest.
Het Lot dat dees capitool voorziet van vrucht en zest,
Plant hier maar kruid en bomen zonder longen.
Ja, ‟n witte raaf wordt met ‟t blote oog al gauw gemist,
En nog beperkter zijn hier d‟edelmoedigen van aard;
De geldzucht werpt ze met de deugd koelbloedig in de vaart
Zij heeft, door haar venijn, ze al te saam geklist.
O nee! zo‟n eelmoed is niet gelijk aan de som der gaven,
Die het blinde en wufte wijf ons zonder blozen biedt,
Maar het omhelst enkel een ziel wiens oog veel verder ziet
En wiens waarde men uit grond noch rots kan graven.
‟t Siet op het sterf‟lijke neer, mits dat slechts is als rook,
‟t Roemt de deugd alleen boven alle aardse dingen;
En tijd noch plaats kan haar haar eer bedingen,
Want zij is als een Zon voor wie de maan wegdook.
Commentaar:
De slotregel van deze hertaling is er beslist één om te memoreren. Interessant is ook de
keuze van de hertaler om, vanwege het metrum, over het IJ te spreken in plaats van de
naam van de hoofdstad te noemen. Bovendien is het boeiend dat hier gespeeld wordt met
zegswijzen die vandaag de dag nog in zwang zijn, terwijl ze hun oorsprong vinden in een
andere tijd: „al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding‟. Wel had de
hertaling aan extra kracht gewonnen, als archaïsmen als „hunner‟ en „d‟er‟ waren
vermeden.
[Jeroen Dera]
Wat opvalt, is niet alleen het spel met nog steeds bestaande zegswijzen maar zijn ook de
verwijzingen naar hedendaagse en actuele fenomenen die in verband kunnen worden
gebracht met het thema van Focquenbrochs gedicht. In de versregel „Hoe een dwaas de
duurste bling op zijne mouwen breit‟ horen we de materiële blingbling van hiphoppers
weerklinken, en in de uitroep „hoe hol uw hamsterwang!‟ zouden we een referentie
kunnen lezen aan de koopgekte die de hamsterweken van Albert Heijn teweegbrengen.
Ook al is de schatplichtigheid van Nienke aan Focquenbroch te waarderen in die strofen
waarin de oorspronkelijke tekst getrouw wordt gevolgd, zoals strofe acht, de strofen
waarin Nienke zich een gedurfde hertaler toont door af te wijken van de originele tekst,
zijn de sterkste van deze uiterst leesbare versie van „Op Amsterdam‟.
[Marieke Winkler]
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Mededelingen en aankondigingen
Focquenbroch-PechaKucha
het tweede Focquenbroch-Café
Leiden, 23 november 2013, 15:00 uur.
Op 23 november 2013 organiseert de Stichting Focquenbroch het tweede FocquenbrochCafé. Het zal net als in 2010 een laagdrempelige bijeenkomst zijn in een informele sfeer,
waarbij er volop gelegenheid is onderling contact te leggen of weer eens goed bij te
praten.
Voor de inhoudelijke component van de middag mikken we op een aantal korte lezingen
in PechaKucha-vorm. PechaKucha is een moderne, strikt gereguleerde vorm van een
lezing met lichtbeelden die in 2003 ontstaan is in Japan. Een letterlijke vertaling van de
term is “prietpraat”.Bij een PechaKucha bestaat de lezing uit een sequentie van 20
lichtbeelden die ieder (geheel automatisch) 20 seconden worden getoond. De spreker
houdt zijn verhaal synchroon met de beelden. Een lezing duurt derhalve precies 6 minuten
en 40 seconden. Deze vorm van presenteren dwingt de spreker zowel creatief als to the
point te zijn. De stichting PechaKucha Nederland (www.pechakucha.nl) organiseert
PechaKucha-avonden door het hele land. Op Youtube zijn talloze voorbeelden van
PechaKucha‟s te vinden.
Het leek ons aardig deze moderne presentatievorm te koppelen aan ons oude onderwerp.
Focquenbroch en Uleaus experimenteerden tenslotte ook met bijzondere versvormen. Op
deze manier krijgen de toehoorders ook een breed scala aan onderwerpen langs en de
beperkte omvang van de lezing leent zich ook goed om wat kleinere onderwerpen te
behandelen. Dit laatste verlaagt hopelijk de drempel voor studenten om iets uit hun
onderzoeksnota te komen presenteren.
Omdat het beeldmateriaal over Focquenbroch c.s. niet voor het oprapen ligt, zoals bij de
actuele onderwerpen die doorgaans behandeld worden in een PechaKucha, bieden wij de
sprekers als compromisvorm de MezzoKucha aan. Hierbij toont de spreker 10
lichtbeelden ieder 40 seconden.
Wij nodigen potentiële sprekers van harte uit contact op te nemen met ons via
cafe@focquenbroch.nl. Via dit adres kan ook nadere informatie worden aangevraagd.
Zet hoe dan ook het Focquenbroch-Café op 23 november 2013 alvast in uw agenda.
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Colofon
FUMUS - MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING
WILLEM GODSCHALCK VAN FOCQUENBROCH
Jaargang 9 – 2011

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

Voorzitter: Bauke Hekman
Secretaris: Elly Groenenboom-Draai
Penningmeester: Paul Stolwijk
Algemeen bestuurslid publicaties: Karel Bostoen
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en
Eemland, onder nummer 32083222.

Correspondentieadres

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

Focquenbroch website

www.focquenbroch.nl

Vrienden van de stichting

Degenen die belangstellen in de activiteiten van de Stichting kunnen
'vriend' van de Stichting worden. Als vriend krijgt u jaarlijks gratis een
(papieren) exemplaar van Fumus toegestuurd; wordt u op de hoogte
gehouden van alle activiteiten en heeft u gratis toegang tot bijeenkomsten
en symposia die de stichting organiseert. Men wordt vriend door zich
schriftelijk of per e-mail aan te melden bij de secretaris van de Stichting en
jaarlijks een bedrag van minimaal € 10 over te maken op rekeningnummer
53.44.989 t.n.v. Stichting Focquenbroch te Leiden.

Fumus

Fumus is het digitale mededelingenblad van de stichting. Het is te
downloaden op www.focquenbroch.nl/fumus/. Fysieke exemplaren worden
naar vrienden van de stichting en relevante bibliotheken gezonden.
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