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Word ‘vriend’ van de Stichting Focquenbroch! 

Willem Godschalck van Focquenbroch is onze meest aantrekkelijke dichter uit de 
zeventiende eeuw. Als u dit ook vindt, bent u in goed gezelschap, want moderne 
schrijvers als W.F. Hermans, Gerrit Komrij, Ramsey Nasr, en vele anderen vonden en 
vinden dat ook. Zijn werk verdient ruimere bekendheid dan tot dusver. De Stichting 
Focquenbroch wil het beter toegankelijk maken door tekstuitgaven, hertalingen en 
onderzoek. Het blad van de Stichting heet Fumus, en is voor iedereen toegankelijk op het 
internet. Iedereen die iets nieuws over de dichter te melden heeft, mag er in publiceren. 
Vrienden van de Stichting betalen jaarlijks minimaal € 10,- om ons aller werk te steunen. 
Mogen we ook u als vriend verwelkomen? 



Fraai koekebakkerswerk. ‘Oogzienlyke’ koek in het Amsterdam van Focquenbroch 

KAREL BOSTOEN en MARLEEN WILLEBRANDS 

In Focquenbrochs werk is sprake van minstens twee soorten koek, kennelijk allebei ooit 
Amsterdamse specialiteiten. De ene soort ontleende haar naam aan een koek-bakkerij op 
de Nieuwezijds Kolk. Vandaar dat ze Kolkse of  Kolke koek werd genoemd. De andere 
soort kreeg de naam van ‘Amsterdamsche koeck’. Hoe beide soorten er precies uitzien of  
hoe ze smaken, wat de samenstelling en bereiding ervan is, binnen welke stand ze 
voornamelijk werden gegeten – al deze zaken zijn momenteel nog in nevelen gehuld. Met 
deze bijdrage proberen we die nevels wat te verdrijven. 

Kolkse koek 
Deze soort koek komt voor in de vierde strofe van Focquenbrochs beroemdste gedicht 
‘Op Amsterdam’ : 1

Wat doet het heyligh gout by sulck een heyloos volck?  
’t Geen eeuwigh sit en huylt by haer ghevulde kisten;  
Ja ’t geen het alles denckt op een tocht te verquisten,  
Als het een stooters koeck derft koopen op de kolck! 

De koek waarvan Focquenbroch melding 
maakt, moet een begrip zijn geweest in 
Amsterdam. Uit de context valt op te maken 
dat deze één stoter of  twee-en een-halve 
stuiver kostte. Kennelijk was dit toen een 
gering bedrag voor de wat rijkere mensen,  2

want Focquenbroch bespot hier de benepen 
vrekkigheid van sommige Amsterdammers uit 
de bovenlaag. Die menen namelijk hun geld te 
hebben verbrast, wanneer ze het uitgeven aan 
zo’n traktatie. Die bakker op de Kolk rond 
1665 was waarschijnlijk Pieter van Schorel, die 
met zijn zoon Cornelis op de hoek van de 
Nieuwendijk en de Kolk een bakkerij had, ‘De 
Witte Olifant’ genaamd. Pieters vader was rijk 
geworden als groothandelaar in koeken.  Er 3

waren toen tal van ‘koek-bakkerijen’ in 
Amsterdam, die vooral scheepsbeschuit bakten 
voor de lange en korte vaart. Voorts kennelijk 
ook allerlei soorten koek, zoals de ‘Heilik-
Maakers [huwelijkmakers], Moppen, Biesjes, 
Krakelingen, Letters’ enz. Deze noemt de 
Amsterdamse banketbakker Gerrit van den 
Brenk op de titelpagina van een instructie voor 

 Deze satire is voor het eerst uitgegeven in het Tweede deel van Thalia (1668-69).1

 Het gemiddelde dagloon van een geschoolde arbeider bedroeg toen ongeveer 20 stuivers. 2

 Met dank aan Margriet de Roever, die de genealogie van Van Schorel uitzocht.3
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Afb. 1. Titelpagina van Gerrit van den Brenk, 
‘Volmaakte onderrigtinge, ten dienst der koek-
bakkers[…]. In: Het tweede deel der t'Zaamen-spraak 
t[…]. Amsterdam: wed. J. van Egmont, 1753. Ex. 
UBA, OTM: O 94-24 (2) 



koekenbakkers of  hun leerlingen uit 1753.  Maar wie in een huidige Amsterdamse 4

banketbakkerij zou vragen om een Kolkse koek, wordt waarschijnlijk onthaald op een 
glazige blik of  erger. Hazelnootzandjes, watergraafsmeertjes, spritsen, boterkoek, 
Amsterdammertjes, koningsstroopwafels, koggetjes enz. Het is er allemaal te krijgen, 
maar geen Kolkse koek. Geen mens weet nog wat een Kolkse koek is. 

Zestig jaar na Focquenbroch, in het tweede kwartaal van de achttiende eeuw, 
duikt de ‘Kolkze Koek’ opnieuw op in een verzamelbundel met schuine liedjes die voor 
de auteur zijn gedrukt. Deze auteur was vermoedelijk de Leidse drukker Johannes van 
Kerckhem (actief  1717-1719; 1724-1750). Hij zag althans brood in een dergelijke uitgave 
voor studenten en andere leden van de jeunesse dorée.  In het liedje 'Zinter-Klaas 5

Vreugd’ (onderdeel: Mengel-Zangen) wordt een jongeman geadviseerd om met 
Sinterklaas voor zijn liefje een haarspeld of  zoete Kolkse koek te kopen. Zodoende kan 
hij haar gewillig stemmen met het oog op verdere heerlijke geneugten. André Hanou 
heeft daarover geschreven in zijn onvolprezen Herkauwer’s Blog van 3 december 2008.  6

Behalve zoet en associatief  met het Sinterklaasfeest, moet de Kolkse koek een rond, niet 
al te gaaf  uitziend gebak zijn geweest. Dit op grond van Wolff  en Dekens Historie van den 
Heer Willem Leevend (1784) met zijn: ‘De appel lykt wel naar een kolksche-koek’.  Het gaat 7

hier om het onverzorgde uiterlijk van de paradijsappel in het kabinet van oom Freryk. 
Daarin prijken ook Adam, Eva en de slang, uitgevoerd in palm en taxus en allemaal even 
ongefatsoeneerd. De appel wordt door oom afgekeurd omdat hij niet meer mooi bol is, maar 
uitgegroeid, dus eerder plat en misvormd. De tuinman zal er aan te pas moeten komen 
om er weer een bolle appel van te maken. 

Dat de koek rond was, is vrij zeker. Steun hiervoor levert een ander citaat uit 
Elizabeth Musch (1850) van Jacob van Lennep, waarin Cornelis Tromp het heeft over een 
matroos die op de gezondheid van de Prins zal drinken, wanneer deze laatste stadhouder 
wordt: ‘Hij (drinkt) (…) tot hij de maan voor een kolksche koek aanziet’? Anders gezegd: 
Janmaat smeert zijn keel tot hij zo dronken is als een tor, en in die staat meent dat de 
maan een Kolkse koek is. Te denken valt dus aan een tamelijk grote, ronde koek, 
ongeveer zoals een eierkoek? 

Zo’n 180 jaar na Focquenbroch was de Kolkse koek dus nog steeds zo bekend of  
populair dat ze tot het dagelijkse referentiekader hoorde. Op grond van die verwijzingen 
hebben we weliswaar min of  meer een idee van wat onder een Kolkse koek moet worden 
verstaan, maar het blijft nogal onbevredigend. We willen letterlijk de vinger op die koek 
kunnen leggen om ze vervolgens op de tong te proeven. Gelukkig wisten we een recept 
op te sporen in het genoemde koekenbakkersboekje van Gerrit van den Brenk.  Het 8

luidt: 

    

 B.G. [= Gerrit van den Brenk], ‘Volmaakte onderrigtinge, ten dienst der koek-bakkers, of  hunne leerlingen’. In: Het 4

tweede deel der t'Zaamen-spraak tusschen een mevrouw en confiturier, […]. Amsterdam: wed. J. van Egmont, 1753. UBA, 
OTM: O 94-24 (2).
 Apollo's St. Nicolaas-gift aan Minerva. Voorzien met Nieuwe en Oude Minne- Herders- en Mengel-Zangen, Ook een aardige, 5

klugtige en aangenamen Olypodriego [door] K.V.I. [= Johannes van Kerckhem?]. Leiden: Johannes van Kerckhem, [z.j.= 
tweede kwart 18de eeuw], p.7. Exemplaar UB Leiden: 1198 F 7:1. De drukker Van Kerckhem was mogelijk familie 
van de Leidse student Joannes van Kerchem. Deze laatste liet zich op 10 september 1734 aan de universiteit 
inschrijven. Hij gaf  daarbij te kennen dat zijn leeftijd vijftien jaar was (Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae 
MDLXXV-MDCCCLXXV. Ed. Nicolaas du Rieu, Hagae Comitum, 1875, kol. 951).
 ‘Pakjesavond en kousen (ca. 1730)’. Gesproken column op Amsterdam-FM, 2 december 2008. In: Herkauwer’s Blog 6

van woensdag 3 december 2008, zie: http://herkauwer.wordpress.com/archief-2008/december-2008/pakjesavond-
en-kousen-ca-1730/)
 Het citaat komt uit de 34ste brief  van Mejuffrouw Alida Leevend aan Mejuffrouw Petronella Renard.7

 Gerrit van den Brenk, Volmaakte onderrigtinge ten dienst der koek-bakkers, of  hunne leerlingen (…), p.3. 8
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Kolke Koekjes. 
Neemd gekookte Stroop en fyn Rogge Meel en maakt daar van een slappen 
Deeg. Braakt  het koud, met Pot-As  en Anys-Zaad daar door en legt dan de 9 10

Deeg weg, want als het drie à vier Weeken oud is, is het beeter ten gebruik. 
Wanneer gy het noodig hebt, zoo neemd tot elken vyv pond Deeg nog een lood  11

Pot-As: Werkt die daar door en maakt het dan op tot Koekjes. 

Uit dit recept is op te maken dat het om koekjes gaat en niet om een grote koek. Dat is 
een beetje een tegenvaller. Het deeg is grauw van kleur. De gebruikte zoetstof  is 
gekookte stroop, wat tamelijk goedkoop klinkt. Van boter of  eieren is geen sprake. 
Vanwege het slappe, soepele deeg valt te denken aan ‘lugtige koek’ . De ingrediënten van 12

dit recept komen overeen met het basisrecept van Van den Brenk voor ‘grove koek’, met 
dit verschil dat de Kolkse koek fijn roggemeel gebruikt in plaats van grof  roggemeel. 
Waren het soms een soort stroopkoeken? De anijs in het recept doet zeker niet denken 
aan stroopkoeken. Worden de ‘Kolke koekjes’ vandaag de dag verkocht onder de 
benaming ‘anijskoekjes’? Maar we zoeken een grote koek. In samenwerking met 
banketbakker Cees Holtkamp is het recept gereconstrueerd, waarna met een soepel 
deegje een tamelijk grote koek is gebakken. Gezien bovengenoemde vermeldingen over 
een vrij grote koek en de 
f u n c t i e e r v a n a l s 
Sinterklaasgift denken wij 
aan het formaat ‘eierkoek’. 
Het lichtbruine, smakelijke 
resultaat had veel weg van 
taaitaai, die overigens ook 
deels met roggebloem 
w o r d t b e r e i d , m e t 
a n i j s p o e d e r a l s 
s m a a k m a ke r . I n h e t 
oorspronkelijke recept van 
de Kolkse koek wordt de 
a n i j s ove r i g e n s n i e t 
fijngestampt, in onze 
bewerking wel. Met hele 
anijszaadjes zal de koek 
een enigszins pokdalig 
uiterlijk krijgen. 

Amsterdamse koek 
In Focquenbrochs Min in’t Lazarus-huys (tweede bedrijf, aan het begin van de tweede 
scène) gaat Ferdinand woedend te keer tegen Joris-Vaer die hem in het gekkenhuis aan de 
ketting heeft laten leggen. Hij zweert zich te zullen wreken op deze huismeester van het 
Amsterdamse Lazarushuis en dreigt hem te zullen doorboren met een Amsterdamse 
koek.  

 Braken is in bakkerstermen het doorkneden van het deeg met potas en specerijen.9

 Potas of  kaliumcarbonaat (E-nummer = E501) wordt in combinatie met natriumbicarbonaat veel gebruikt als 10

rijsmiddel in bakpoeder.
 lood is de beaming voor een gewichtsmaat, veelal het equivalent van circa 15 gram.11

 In het ‘Berigt aan den leezer’ worden vooraf  acht algemene instructies gegeven over de bereiding van koek. De 12

achtste en laatste luidt: ‘Lugtige Koek moet slapper Beslegen of  Bewerkt worden, dan de Koek die niet lugtig 
behoefde te wezen’.
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Afb. 2. Kolkse koek.  



Soo sal ick, agters-kind van d’opperbaes der gooden, 
U daedelijck het hart doen sincken in uw broeck 
En u doorboren met een Amsterdamsche koeck. 

Als afstammeling van de oppergod Jupiter beweert Ferdinand dat hij de huismeester van 
het Lazarushuis een dodelijke angst zal aanjagen met zijn wapen. Op het eerste zicht is 
men geneigd te denken aan een koek van een tamelijk harde substantie, tenzij hier sprake 
is van ironie. 

Een koek als steekwapen? Dat moet een eigenaardig soort gebak zijn geweest. 
Misschien brengt de oorspronkelijke Spaanse tekst waarop Focquenbrochs blijspel is 
gebaseerd, ons verder?  
In Los Locos de Valencia (vers 641-650) van Lope de Vega is de hoofdpersoon Floriano 
van plan zich te wreken op huismeester Pisano door hem (als ooit David met Goliath) te 
lijf  te gaan met een steen en niet met een ‘turrón de Alicante’, een brok noga uit 
Alicante . In tegenstelling tot de zachte nogasoorten is deze specialiteit - nu uit Xixona, 13

gelegen op 26,5 km ten NW van Alicante - van origine een harde noga, dus desnoods 
geschikt om iemand mee te lijf  te gaan. Die haalt het echter qua hardheid niet bij de 
steen van de slingeraar David in 1 Samuël 17:40, 49, 50. 

In zijn bewerking van het oorspronkelijke stuk heeft Focquenbroch alles wat 
direct naar Spaanse eigenaardigheden kon verwijzen, zo goed mogelijk weggepoetst. Zo 
is de toespeling op de steen van de Bijbelse kleine herder David geschrapt. Vervolgens 
zocht Focquenbroch naar een geschikt equivalent om binnen een Nederlandse context de 
noga uit Alicante te vervangen. Vandaar dat hij de Hagenaar Ferdinand een Amsterdamse 
koek in handen geeft als steekwapen. Is dat inderdaad een keiharde, messcherpe koek?  
Ook voor de Amsterdamse koek vonden we het recept in het banketbakkershandboek 
van Gerrit van den Brenk uit 1753. Het luidt: 

   Amsterdamsze Koek. 
Neemd best Rogge Meel en wat Terwe Meel daar onder. Giet dan daar in warme 
Witte Honig en maakt het tot een middel-maatig styv Deeg, met een lood Pot-As 
op de tien pond, dog dat moet, als men den Deeg zet, gelyk daar in gewerkt 
worden. Braakt dan den Deeg warm, met een lood Caneel, een lood Nagelen en 
Nooten t’zaamen en een vierendeel Fouly, op den tien pond Deeg; dog het Kruid 
moet wel fyn gestooten weezen. Als het wel door Gebraakt is, zoo weegt het 
Deeg af, na dat gy de Koek groot of  klein wild maaken en neemd, tot een ponds 
Koek, vier-en-twintig lood Deeg en agt lood Sucade, die alvoorens aan Dobbel-
Steentjes gesneeden en daar door getrokken zyn, tot den Deeg wit word. Maakt 
het dan verder op na u goed vinden.   14

Naast roggemeel gaat hier het fijnere tarwemeel doorheen, met als rijsmiddel opnieuw 
potas. Witte honing is de zoetstof. Die is duurder dan stroop, zeker de Franse honing die 
Van den Brenk adviseert in een basisrecept voor ‘fyne koek’. De gebruikte specerijen 
(eveneens prijzig) zijn kaneel, kruidnagel, nootmuskaat en foelie, alles fijngestampt in een 
vijzel. Er gaat ook sukade in, maar van boter of  eieren wordt weer niet gerept. Het recept 
doet denken aan Groninger of  Deventer koek, maar het deeg is steviger. De hoeveelheid 

 ¡Grillos a mí! ¿Por qué o cómo? / ¿Sois vos desta casa honrada / el discreto mayordomo? / Seguidme, pues, si os 13

agrada; / veréis qué lágrimas tomo. / Que conmigo no es bastante / el veros hacer gigante, / aunque me veis 
pastorcillo; / que os daré con un ladrillo / y no turrón de Alicante. (Ik aan de ketting! Waarom of  hoezo? Bent u de 
schrandere huismeester van dit achtbare huis? Wel, volgt u mij met uw goedvinden; u zult zien dat ik in huilen 
uitbarst. Want het is voor mij niet genoeg te zien dat u het voorkomen aanneemt van een reus, ook al beschouwt u 
mij als herdertje: ik zal u er van langs geven met een steen, en niet met een brok noga uit Alicante).

 B.G. [= Gerrit van den Brenk], Volmaakte onderrigtinge, ten dienst der koek-bakkers, of  hunne leerlingen, p.4-5. 14
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rijsmiddel is de helft van die in 
de Kolkse koek, dus de koek 
zal minder luchtig worden. 
H e t b a k r e s u l t a a t i s t e 
ve rg e l i j ken met zach te , 
c o m p a c t e p e p e r n o t e n , 
ongeschikt om daar mee 
iemand te doorboren. 

Nu begrijpen we ook 
de passage uit de Min in’t 
Lazarus-huys wat beter. Als het 
steekwapen van Ferdinand een 
Amsterdamse koek is, dan is 
dat een belachelijk wapen. Dit 
sluit goed aan bij wat deze 
figuur verder uitkraamt over 
zijn afkomst van de oppergod 
Jupiter en de angsten die hij 
Joris-Vaer zal inboezemen. Dat blijkt dus allemaal letterlijk gekkenpraat te zijn. 

De Kolkse koek was van de twee soorten koeken vermoedelijk de goedkoopste 
en ongetwijfeld zeer geliefd onder de klanten van koekenbakker Van Schorel op De 
Kolk, alsook mogelijk onder de bezoekers van de brood- en beschuitmarkt aan de Oude 
en de Nieuwe Zijde.  De ingrediënten van de Amsterdamse koek waren duurder door 15

het gebruik van honing en vele specerijen. Deze soort koek zal daarom geliefd zijn 
geweest bij de betere klasse.  

Sypesteyn 
Een ander en ouder recept voor de Amsterdamse koek vonden we in een vroeg 
achttiende-eeuwse bron in het Noord-Hollands Archief  te Haarlem. Het is vrij simpel en 
luidt: 

   Amsterdamse kouk 
1 LB [pond] tarwe blom, 1 LB [pond] rogge blom met hooning tot een styf  deeg 
gemaeckt daer in Cucade oranje snippers, Caneel en verder warm waeter.  16

De ingrediënten van deze Amsterdamse koek zijn: tarwebloem, roggebloem en honing, 
op smaak gebracht met kaneel, sukade en sinaasappelsnippers. In dit recept van de 
‘Amsterdamse kouk’ is de potas is weggelaten, alsook enkele specerijen. Maar dat kan aan 
slordigheid of  onnadenkendheid te wijten zijn. Vele recepten uit kookschriften werden 

 Renée Kistemaker, Amsterdam Marktstad. Amsterdam 1984, p.60.15

 Noord-Hollands Archief, Sypesteyn: inv.nr. 724, dl. 3 (1727), p.93. 16
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Afb. 3. Amsterdamse koek.  

Afb. 4. Recept uit 1727, Noord-Hollands Archief, Sypesteyn: inv.nr. 724, dl. 3 (1727), p. 93. 



immers via mondelinge overlevering opgetekend of  overgeschreven uit andere bronnen. 
Wij baseren ons daarom liever op de gedrukte instructie van de ervaren banketbakker 
Van den Brenk die zich richt op professionals. Maar wat voegt die Amsterdamse koek uit 
het archief  Sypesteyn toe aan onze bevindingen? 
  
Het handgeschreven 
kookboek uit 1727 waarin 
het oudste recept staat, is 
vermoedelijk in Zuid-
H o l l a n d t o t s t a n d 
gekomen. Dit schriftje 
met oude familierecepten 
i s n a m e l i j k o p 2 3 
n o v e m b e r 1 8 4 3 
g e s c h o n k e n a a n 
jonkvrouwe Adr i ana 
W i l h e l m i n a v a n 
Vredenburch door haar 
t a n t e A g a th a M a r i a 
Beelaerts van Blokland, 
g e b o r e n V a n 
V r e d e n b u r c h 
(1778-1843). Een maand 
nadat ze het handschrift 
aan haar nichtje had geschonken, is ze overleden.  Nichtje Adriana Wilhelmina van 17

Vredenburch trouwde met jonkheer Jan Willem van Sypesteyn (1816-1866). Op die 
manier is het kookboek in het Archief  Sypesteyn terechtgekomen.  

Het oudst overgeleverde recept van de Amsterdamse koek, waarnaar zo flink is gespeurd, 
is dus in hetzelfde archief  teruggevonden als Focquenbrochs liefdesgedichten voor Maria 
van Sypesteyn (1642-1701).  Zo raken hij en Maria op een merkwaardige manier toch 18

weer wat met elkaar verbonden. Zou dat onze dichter postuum geen genoegen doen? 
Het moge overigens duidelijk zijn dat voornamelijk dankzij hun receptuur de lezer 
uiteindelijk een tamelijk helder beeld krijgt van zowel de Kolkse koek (ronde taaitaai ter 
grootte van een eierkoek) als van de Amsterdamse koek (sukademop). Deze laatste 
smaakt overigens overheerlijk. 

 Zie stambomen van Van Vredenburch in Noord-Hollands Archief, archieftoegang 1614, familie Van Sypesteyn te 17

Haarlem. http://www.noord-hollandsarchief.nl/search/?
mivast=236&mizig=210&miadt=236&micode=1614&milang=nl&mizk_alle=trefwoord%3AEdam&miview=inv2

 Noord-Hollands Archief, Sypesteyn: inv.nr. 842, Gedichten door W.G.V. Focquenbroch, A. van Dooreslaer en J. 18

Pijl op Maria van Sypesteyn, echtgenote van Otho van Limburg.
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Afb. 5. Schenking kookboek uit 1727 door mevr. A.M. Beelaerts van 
Blokland, geboren Van Vredenburch, op 23 november 1843. Noord-
Hollands Archief, Sypesteyn: inv.nr. 724, dl. 3 (1727). 



BIJLAGE 
Recepten en bereiding 

1 Kolkse koek 

Bereiding 
Breng water met stroop aan de kook. Laat afkoelen. Kneed het roggebloem erdoorheen 
tot een slap, soepel deeg. Leg het deeg een paar dagen weg in plastic. Kneed daarna 
bakpoeder en anijspoeder erdoorheen. Verwarm een oven voor op 200 oC. Weeg stukken 
deeg af  van 50 gram (circa zes stukken), maak er een bol van en sla die plat. Klop een ei 
los met wat water. Bestrijk de deegplakken twee keer – met een korte tussenpoos - met 
het eimengsel. In 6 tot 8 minuten afbakken in de hete oven. 

2 Amsterdamse koek 

Bereiding 
Verwarm een oven voor op 200oC. Verwarm de honing tot lauwwarm, bijvoorbeeld in 
een magnetron. Meng de twee soorten bloem door elkaar. Giet daar de lauw gemaakte 
honing bij en kneed dit tot een stevig deeg. Eventueel een scheutje water toevoegen. Leg 
het deeg een dag weg in plastic. Vermeng alle specerijen met het bakpoeder. Werk die 
met de sukade door het deeg. Voeg, indien nodig, nog een scheutje water toe. 
Verdeel het deeg in bolletjes ter grootte van een walnoot en leg die op een ingevette 
bakplaat. Druk ze een beetje plat met de duim. Klop een ei los met wat water. Bestrijk de 
koekjes twee keer – met een korte tussenpoos – met het eimengsel. In 8 tot 10 minuten 
afbakken in de hete oven.   

Ingrediënten (ca. 6 koeken) 
50 g water 
120 g keukenstroop 
130-140 g roggebloem 
8 g bakpoeder 
10 g anijszaad, gemalen 
1 ei om te bestrijken 

Ingrediënten (ca. 15 koekjes) 
65 g roggebloem 
65 g tarwebloem 
120 g vloeibare honing 
scheutje water 
4 g bakpoeder 
1 theelepel kaneelpoeder 
1 theelepel kruidnagelpoeder 
1 theelepel nootmuskaatpoeder 
50 g gesnipperde sukade 
1 ei om te bestrijken
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Liefde in het Lazarushuis. Hertaling van het tweede en derde bedrijf  

KAREL BOSTOEN 

Woord vooraf  
De hertaling van het voorwerk en van het eerste bedrijf  is verschenen in Fumus 11 
(2013), p. 1-19. Zoals bekend heeft Focquenbroch het oorspronkelijke Spaanse blijspel 
van Lope de Vega bewerkt. In de voetnoten bij deze uitgave wordt onder meer 
aangegeven op welke saillante plaatsen Focquenbroch afwijkt van zijn oorspronkelijke 
bron en waarom. Daarbij is de moderne, uitvoerig becommentarieerde editie van Los locos 
de Valencia (Madrid 2003) van de hand van Hélène Tropé van groot nut geweest. 

Let wel: in terzijdes uiten de personages hun ongeveinsde gevoelens alsof  de andere 
personages daar niets van kunnen horen. Volgens de theaterconventie zijn hun 
ontboezemingen uitsluitend bedoeld voor het publiek als luisterende partij. In deze 
hertaling worden deze ‘terzijdes’ tussen vishaken geplaatst. 

Tweede bedrijf, eerste scène 
Anna, Catrijn 
 Anna 
Je hebt me dus, Catrijn, zodanig weten te bepraten dat ik op jouw verzoek van huis ben 
vertrokken om hier samen naar deze binnenplaats te gaan. Vertel, wat wil je nou 
eigenlijk?  
 Catrijn 
Mevrouw, ik geef  toe dat ik eerder straf  dan lof  verdien. U mag mij uitlachen om mijn 
domheid als ik u vertel dat ik verliefd ben op een gek die onlangs in deze instelling is 
opgenomen. Maar nu uw oom er niet bij is, kan ik u zonder schroom uitvoerig spreken 
over mijn verliefdheid. Wellicht zullen we hier meteen mijn prettig gestoorde zien 
verschijnen. 
 Anna 
Maar Catrijn toch, wat is dit? Wat heeft je geest zo verward dat je verzot bent geraakt op 
een halve gare? Maar nee, ik heb het mis. Je neemt me in de maling, geen mens wordt 
immers verliefd op een gek. 
 Catrijn 
Cupido zelf  is niet goed wijs. Dat weet mevrouw toch? En wie niet gek is, kan zijn 
volgeling niet zijn. 
 Anna 
Een bewijs te meer dat hij jou niet erg veel gezond verstand gunt. 
 Catrijn 
Wie heeft ooit gemerkt dat Cupido en het gezonde verstand door één deur kunnen? 
 Anna 
Wat! Een gek die hier onlangs is komen aanwaaien, heeft je nu al beroofd van je 
verstand? Het is duidelijk te merken dat je daarvan niet al te best voorzien was in je 
bovenkamer. 
 Catrijn 
Zijn uiterlijk en voorkomen hebben mij misleid. Daardoor heb ik aanvankelijk gemeend 
dat hij zijn verstand had. Het was namelijk niet zijn malle praat die mij zo hevig heeft 
bekoord, maar juist toen hij niets zei werd ik op hem verliefd. 
 Anna 
Hoe kan nou een verstandig iemand verliefd worden op iemand die zwijgt? 
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 Catrijn 
Zoals men verliefd kan raken op een schilderij met een aantrekkelijke afbeelding die 
zonder te praten vaak hart en ziel rooft, zo heeft een sculptuur  mij het verstand finaal 1

ontnomen. 
 Anna 
Wat ontzettend stom om verliefd te worden op een steen die niet kan praten. 
 Catrijn 
Zeker, ik heb mijn ziel en hart geschonken aan een steen! 
 Anna 
Maar wat voor bevrediging of  zaligheid verwacht je van dit hartzeer?  
 Catrijn 
Mijn zaligheid ligt uitsluitend hierin dat ik op die dingen niet reken. 
 Anna 
Je bent gek geworden, denk ik, het is wassende maan.  2

 Catrijn 
De oorzaak van mijn waanzin is wellicht een wassende maan, maar dankzij de zon van 
Vrouwe Fortuna neemt ook mijn liefde toe. 
 Anna 
Het ligt niet alleen aan zon en maan dat je voor krankzinnig doorgaat, alle acht planeten 
maakten je knettergek.  Het beste kan mijn oom je eveneens hier in een hok stoppen 3

waar je je verstand weer wat op orde kan brengen, want ik zal in mijn eentje naar mijn 
ouders terugkeren. 
 Catrijn 
Liever dan de nobele aanblik van Karel te moeten missen, wil ik hier helemaal kierewiet, 
ja, waanzinnig zijn. Gaat u maar terug naar Haarlem zonder mij, want als ik – zoals u zegt 
– ongetwijfeld gek van liefde ben, blijf  ik liever hier om mij te laten genezen. Maar kijk, 
daar komt hij juist. 

Tweede scène 
Ferdinand in gestichtskleding, Anna, Catrijn 
 Anna 
Is dit dan je vriendje? 
 Ferdinand 

 In Los locos de Valencia van Lope de Vega, vers 619-23, is de sculptuur een marmeren beeld dat tot leven wordt 1

gewekt door Laida: ‘a un mármol el alma le di’ zegt ze. Waarop Fedra reageert met: ‘Principios son de locura. / ¿A un 
loco mudo y de piedra / diste el alma? ’Dit bevestigt Laida nog eens met ‘El alma di / a una piedra, hermosa Fedra’. 
(L: Ik heb een marmeren beeld bezield. F: Zo begint krankzinnigheid: een krankzinnige die stom is en van steen, heb 
jij bezield? L: Ik heb [inderdaad] een steen bezield, mooie Fedra). De Nederlandse versie verschilt principieel. Hierin 
is het niet Catrijn die het lichaam van een krankzinnige heeft bezield, maar door het zien van zijn aantrekkelijke 
lichaam is ze haar verstand kwijtgeraakt. Daarna pas zegt Catrijn dat ze haar ziel en hart heeft geschonken aan een 
steen, maar dat is toch iets anders dan wat in de Spaanse tekst staat.
 Vooral manisch-depressieven zouden gevoelig zijn voor maanlicht, met name bij wassende maan. In De diebus criticis, 2

Bk. 3, schreef  de medische autoriteit Galenus dat de volle maan van invloed is op epileptici die om die reden lunatici 
worden genoemd (maan is in het Latijn: luna). In het Engels is de term ‘lunatic’ of  ‘loony’ voor krankzinnige nog 
steeds vrij gangbaar.
 In Los locos, vers 632, is slechts sprake van invloeden van maan en zon. Focquenbroch maakte er acht planeten van. 3

Mogelijk dacht hij hierbij aan: Aarde, Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. De term planeet had 
in Focquenbrochs tijd nog niet zijn huidige definitie.
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Waarom geketend? Wie heeft me in de boeien geslagen? Heeft u dit soms gedaan? Hebt 
u mij laten ketenen, machtige burchtheer van het bastion van Damiate?  Dan zweer ik 4

dat ik me hierover zal wreken. U mag dan wel onlangs die reus met één vuistslag als een 
balletje naar onze tegenvoeters hebben geslagen, maar ik – als afstammeling van de 
hoogste baas van de goden – zal zo meteen uw hart doen vallen in uw broek en u 
doorboren met een Amsterdamse koek.  5

 Anna 
Och, laten we weggaan Catrijn! 
 Catrijn 
Nee mevrouw, laten we blijven. Ik ben er zeker van dat hij ons niets zal doen. 
 Ferdinand 
Ziehier uw dienstwillige slaaf  die brandt van liefde voor u. O schone, loop niet weg van 
mij! Donker Egypte of  het barbaarse gebied der Moorse platneuzen heeft me niet op de 
wereld gezet om uw rust te storen. Maar als u het wil weten: Cupido plaatste mij hier als 
toonbeeld van zijn verheven vuur. Ik ben, en ben niet, want zijn is niet nodig voor wie er 
beter niet kan zijn. Dus ben ik hierheen gevlucht om het zijn te omzeilen en nul komma 
nul te zijn. Ooit was ik student, maar een meisje deed mij de lessen van Venus verkiezen 
boven de boeken, waardoor ik uiteindelijk al mijn zijn ben kwijtgeraakt. Want ofschoon 
iedereen bij haar welkom was, stak ik toch alle anderen in aanzien de loef  af. En of  ik 
haar aanstond, kan u makkelijk bedenken, aangezien ze me op een onbewaakt moment 
eens had zien pissen.  6

 Anna 
O boerse gek en lomperik die je bent! 
 Ferdinand 
Geef, Majesteit, mij uw voeten om te kussen, want aangezien u goddelijk bent, hebt u 
(evenmin als de goden) uw voeten niet zelf  nodig. Beslist, ik vind u het evenbeeld van die 
[eerdergenoemde] engel , die ervoor heeft gezorgd dat ik nu gek en krankzinnig ben in 7

Amsterdam. 
 Anna 
Wat jammer nou, Catrijn, dat dergelijke fraaie ledematen niet in overeenstemming met 
hun kwaliteit worden aangestuurd door het gezonde verstand! 
 Ferdinand 
U heeft helaas mijn hart zozeer in vuur en vlam gezet dat ik omwille van u steeds meer 
lijk op een slaaf  in het Morenland. Uw lieve gezicht zet mijn uitgedoofde kolen opnieuw 
in vlam. Kortom, likkende vlammen verzengen me van top tot teen. Als u mij niet gauw 
een hoopgevend woordje schenkt, ben ik binnen het uur tot as verteerd. 
 Catrijn 
Helaas, ik vrees dat hij bij u eveneens in de smaak valt. 
 Anna 

 De Egyptische stad Damiëtta aan de monding van de Nijl werd in 1218 veroverd door Friese en Hollandse 4

kruisvaarders. ‘Damiate’ leefde traditioneel als begrip voort, vooral onder Haarlemmers. Naar die verovering zijn de 
Damiaatjes vernoemd, de klokken in de Grote Kerk te Haarlem. Hun geluid dat elke avond tussen negen en half  tien 
weerklonk, gaf  aan dat de stadspoorten dichtgingen. In Ferdinands zottenklap klinkt wellicht door dat hij beseft dat 
Anna, haar vader Philibert en diens broer Joris-Vaer, alsook Catrijn uit Haarlem afkomstig zijn en de toespeling 
begrijpen. Die toespeling ontbreekt uiteraard in Los locos. Daar is in vers 643 sprake van ‘el discreto mayordomo’ (de 
verstandige huismeester) in plaats van Focquenbrochs ‘groote casteleyn van ’t slot van Damiaten’. 
 Over de Amsterdamse koek, zie elders in dit nummer.5

 Is een vrije bewerking van vers 677-80 in Los locos waar sprake is van de liefdesrivaal wiens liefje door Ferdinand is 6

verleid. Die rivaal kreeg dus de hoorns opgezet. De zetfout ‘puso’ in ‘que se la puse en la frente’ (ik zette die hem op 
het hoofd) veroorzaakte vermoedelijk Focquenbrochs bewerking van die passage.
 Bedoeld is Leonoor, Ferdinands vroegere liefje in Den Haag. In Los locos, vers 687, is sprake van ‘aquel serafín 7

ingrato’ (die ondankbare serafijn).
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Welk soort maan, Catrijn, domineert er tegenwoordig dat ze verliefdheid en 
krankzinnigheid overdraagt? 
 Catrijn 
U bent echt besmet, als ik me niet vergis. 
 Anna 
Ach, ik zou mijn leven geven, kon ik zijn verstand terug doen komen! 
 Catrijn 
Wat heeft dat voor voordeel voor u om zoiets te wensen? 
 Anna 
Ik geeft het toe: geen, maar wensen is mij altijd toegestaan. 
 Catrijn 
O mevrouw, uw wens maakt mij jaloers. 
 Ferdinand 
Wat de jaloezie betreft: een stuk of  wat stokslagen op het achterwerk maakt korte metten 
daarmee. Maar aangezien de jaloezie van horen zeggen komt, vertel me dan wie daar vrij 
van is? Vivat de vrije liefde! Lang leven de hoorns, dat men die nog lang elkaar gratis mag 
opzetten!  Maar mocht u nog enige twijfel koesteren omtrent deze schone zaak, luister 8

dan even naar mijn syllogisme  hierover. Ieder minnaar is jaloers. De jaloezie veroorzaakt 9

hoorns. Daarom zijn er meer hoorns dan torens in de stad. Indien u, schone, mijn 
minorpremisse ontkent, luister dan hoe ik die in ’t kort bewijs: als de hoorns niet door 
jaloezie worden veroorzaakt, hoe komt een mens dan eraan? Alleen door daarvan te 
dromen? Wat denkt u? Geef  eens antwoord. 
 Anna 
Helaas, een verwarde geest! Maar ik geloof  dat hij vroeger een heel helder verstand had. 
 Ferdinand 
Wilt u mij een teken van vriendschap geven zodat ik mij met mijn sterflot kan 
verzoenen? 
 Anna 
Wat voor een? 
 Ferdinand 
Geeft u mij het haarlint waarop ik de rozen van Apuleius’ ezel  geschilderd zie. 10

Misschien dat het mij mijn vroegere natuur teruggeeft, zoals hem vroeger eveneens 
gebeurde. Het zal mijn tegengif  zijn en u zal mijn Apollo  zijn. 11

 Anna 
Ach, kon het dit uitrichten! 
 Ferdinand 
Het zal mijn Poolster zijn. 
 Catrijn 
Die van geel en karmijnrood zal u beter staan. 
 Ferdinand 
Onnozel wicht, je kan je beter niet met mijn zaken bemoeien. Hou dus je bakkes! 
 Anna 
Nee, die zal beter zijn, want jullie zijn beiden groen.  12

 Iemand de hoorns opzetten betekent: iemands vriendin of  vrouw verleiden.8

 In de logica bestaat een syllogisme uit twee beweringen, gevolgd door een conclusie. De eerste bewering heet 9

majorpremisse en is een generalisatie, de tweede is een minorpremisse of  verbijzondering. Ferdinand verwacht 
ontkenning van zijn minorpremisse door Anna, wat een eigen vinding van Focquenbroch is.

 De Asinus Aureus (De gulden ezel) van Lucius Apuleius is een beroemde roman uit de Oudheid. Daarin verandert 10

de hoofdpersoon in een ezel, maar krijgt door het eten van rozen zijn oorspronkelijke gedaante terug. 
 In de mythologie was Apollo onder meer de god van de geneeskunst.11

 In het zeventiende-eeuwse Nederlands is groen niet alleen de aanduiding voor een bepaald soort kleur, maar het 12

woord kan ook ‘wellustig, geil’ betekenen, wat hier het geval is. Daarna speelt Focquenbroch met de kleur groen die 
ook de hoop symboliseert. Dat is niet vergezocht: vanouds doet in de lente opkomend groen hopen op oogst.
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 Ferdinand 
Ja, opdat die kleur mijn hoop weer moge doen opleven. Maar in plaats van u als 
tegenprestatie ook een cadeautje te geven, zal ik dagelijks drie minuten aan u denken. 
 Anna 
Dat is waarlijk te lang. 
 Ferdinand 
Ik geef  toe, het is nogal veel, maar met uw welnemen het wordt slechts een derde. 
 Catrijn 
Ik meende, mevrouw, dat u vanwege deze gek er vandoor wilde? 
 Anna 
Hou je mond, Catrijn, zijn gekeuvel verjaagt mijn somberheid. Want hoewel hij vaak veel 
gekkigheid uitkraamt, vind ik het toch plezierig. Maar stil, daar hoor ik mensen. Catrijn, 
laten we gaan zodat niemand zich kan storen aan onze conversatie. 
 Af 
 [Ferdinand, Isabella] 
 Ferdinand 
<Daar verdwijnt mijn mooie zon ! Helaas, welke treurige nacht of  opstijgende nevel 13

berooft me van de dag die uw licht mij schonk? Maar stil, ze zijn al verdwenen. Wat komt 
er hier nou weer aanzetten? Waar stort het lot mij nou weer in?> 
 Isabella 
<Waar ik hier ook kom, ik ontmoet alleen maar gekken. Daarom is het zinloos om hier je 
verstand te gebruiken. Want waar geen verstand voorhanden is, moet het verstand zich 
gedeisd houden. Ik kan het beste me voordoen als helemaal knetter, anders zie ik geen 
mogelijkheid om hier ooit weg te geraken. Immers, waar de waanzin domineert, wordt 
het verstand veroordeeld. Daarom moet ik tussen deze gekken gek zijn, hoewel ik door 
de vele pech die me is overkomen, op zich weinig moeite heb met die rol.> 
 Ferdinand 
<Hemeltje lief, wat gebeurt er! Wat zie ik daar? Wat voor goddelijk licht, welke hemelse 
bliksem slaat me via deze gekkin met haar gloeiend vuur? O ongekende schoonheid! O 
godswonder, wat lijkt u me perfect in deze toestand! Ach, ben ik mezelf  nog meester of  
ben ik mezelf  kwijt? Mijn geest is in verwarring door toedoen van deze gekkin. En mijn 
verstand gaat, terwijl de verliefdheid komt.> 
 Isabella 
<Wat nou! Wat overkomt die gek dat hij me zo verrukt en zo intens aanstaart.> 
 Ferdinand 
<Waarlijk, een hele eeuw is nog te kort om zoveel moois goed te kunnen bekijken. Want 
zelfs de hemelbewoners zouden bij het zien van dit beeld zich verbazen, en opgetogen ja, 
als betoverd staan te kijken. Welnu, ik stap op haar af  en spreek haar ‘s een keertje aan. 
Maar wat kan ik zeggen? Ik voel me ellendig omdat ik een steen moet aanspreken die 
zonder ziel of  liefde is.> 
 Isabella 
<Waaraan denk ik nou? En waarom ga ik er niet vandoor? Het lijkt alsof  zijn voorkomen 
me tegenhoudt. Wat een knappe man! Wat een aantrekkelijk uiterlijk! Helaas, ik ben 
eerder dol op hem dan bang voor hem.> 
 Ferdinand 
<O hemels schepsel dat mijn ziel van liefde doet branden. Ik kan geen woord 
uitbrengen, terwijl mijn liefde aan het woord is.> 
 Isabella 
<Wat een heerlijke verschijning! O hemel, waarom is het verstand niet deze ledematen de 
baas?> 

 ‘Mijn zon’ staat in de conventionele beeldspraak vaak voor ‘mijn geliefde’. Immers, waar zij verschijnt, heeft ze 13

voor een minnaar de overhand op andere vrouwen.
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 Ferdinand 
<Iedereen zou sterven van verdriet als hij een dergelijk beeld zonder verstand 
tegenkwam.> 
 Isabella 
<Ongelukkige, u bent zoals de gouden vaten die met gif  zijn gevuld, terwijl ze waren 
bedoeld voor parfum. Toch voel ik dat u helaas mijn ziel van het verstand berooft, terwijl 
u zelf  niet over uw verstand beschikt. U dwingt me immers om uw verstandsverbijstering 
te beminnen.>  
 Ferdinand 
<Uit welke koker komt toch de pijl waarmee je me verwondt, o uitzinnige Cupido? En in 
welk krankzinnig vocht heb je de punt van die pijl gedoopt, waarvan ik het gif  door mijn 
aderen voel stromen?> 
 Isabella 
<Kon ik hem maar iets vertellen van mijn liefde.>  
 Ferdinand 
<Ach hemelse gekkin, wist ik slechts dat een gek (die alleen door het noodlot zich als gek 
voordoet) u zou aanstaan als hij normaal werd, ik zou meteen mijn verstand terugkrijgen, 
ondanks de hachelijke situatie waarin ik verkeer. Want als ik bij u ben, vrees ik de dood 
niet.> 
 Isabella 
<Hoezo, ben ik niet de vrouw die door haar knecht is bedrogen en van alles beroofd, 
nadat ze zo roekeloos uit haar ouderlijk huis was weggelopen? Waarom ben ik nu zo 
verlegen, gedwee en angstig bij het zien van een gek zonder ziel of  verstand, die het 
bekijken niet waard is? Helaas, wat sta ik te dubben? Ben ik soms ook gek geworden?> 

 Ferdinand spreek haar aan 

 Ferdinand 
<Ach, daar verdwijnt mijn zon, want ze keert haar blik van mij af.> O, nacht-
teweegbrengster , doe die nevel optrekken en wend uw blik opnieuw naar mijn ziel. 14

 Isabella 
Wat vriendelijk en galant! 
 Ferdinand 
Schone, mijn brein of  mijn verstand was tot nu toe nooit door waanzin aangetast, maar 
nu ik door u te zien krankzinnig ben geworden, zweer ik dat ik samen met u voor eeuwig 
gek ben. 
 Isabella 
Hup lakeien, gauw, verzamel iedereen! 
 Ferdinand 
<Helaas, daar slaat haar verstand weer op hol. Ik zal mij even gek voordoen als zij.>  
 Isabella 
Breng me terstond een van mijn beste telgangers , een paard dat mij is geschonken door 15

Ridder Mandrikart.  16

 Ferdinand 

 Als Isabella (= Ferdinands zon) haar blik van hem afwendt, wordt het voor hem nacht.14

 Vrouwen zaten schrijlings te paard. Daarom warden hun paarden afgericht op de telgang waarbij het paard zijn 15

twee rechter- en linkerbenen verplaatst, zodat het minder schommelt. In de originele Spaanse tekst, vers 934, wordt 
in plaats van telganger het woord ‘palafrén’ gebruikt, een ceremonieel opgetuigd paard of  staatsiepaard.

 In de Orlando furioso van Ludovico Ariosto ontmoet koning Mandricardo in Canto 14 de jonge Doralice en haar 16

begeleiders. Hij doodt de begeleiders en ontvoert Doralice op een wit paard. In 1649 verscheen te Antwerpen de 
vertaling door J.J. Schippers, getiteld De razende Roelant. Focquenbroch las Italiaans, maar kende wellicht ook deze 
vertaling.
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<Het lijkt wel alsof  ze in de war is door ridderromans te lezen, want die veroorzaken 
vandaag de dag veel nieuwe gekkigheid.  Welnu, ik zal met veel plezier dit spelletje 17

meespelen.> Hup, breng hier mijn ros, mijn sabel, schild en speer, want daarmee ga ik 
die beruchte reus te lijf  die onlangs tot tweemaal toe Sacripant  uit zijn zadel stootte. 18

Kom, breng mijn helm met groene wuivende veren, want sinds mijn vroegere liefde als 
rook is verdwenen, bestraalt een nieuwe hoop weer mijn ziel. 
 Isabella 
O Ridder, wie u ook bent, hou eens mijn stijgbeugel vast. 
 Ferdinand 
U kan er helemaal op rekenen dat ik uw dienaar ben. Want u, u bent de ziel waardoor 
mijn lichaam in leven is. 
 Isabella 
Wat nu, snoodaard, bijt je in mijn voeten? 
 Ferdinand 
Hoezo, waarom noemt u, Prinses, uw arrestant ‘snoodaard’, terwijl hij uit pure toewijding 
uw voeten blijft kussen? 
 Isabella 
Weet u wel, Ridder, dat ik Doralice  ben? 19

 Ferdinand 
Uw grote schoonheid doet me dat inzien, maar sta toe dat ik uw Mandrikart ben. 
 Isabella 
Welaan, ik accepteer dit, hoewel Mandrikart vroeger in wijsheid een feniks was, terwijl u 
de grootste gek van heel Europa bent. 
 Ferdinand 
Ik geef  toe, ik ben knettergek, maar als u in mijn hoofd kon kijken zou u beseffen dat ik 
Mandrikart in wijsheid overtref. 
 Isabella 
Vooruit, mijn schildknaap, ga vragen of  Rogier  hier is geweest. 20

 Ferdinand 
Hij zei dat hij er zo meteen aankomt met zijn schip dat door een zware storm hier op de 
kust aangespoeld, maar hij zit nu even bij de haard zijn schoenen te drogen.  
 Isabella 
Hoe heet u? 
 Ferdinand 
Mijn naam? Ik meen dat het Karel is. 
 Isabella 

 Al in het eerste hoofdstuk van de Don Quijote stelt Cervantes zijn held voor als iemand die in de war is geraakt 17

door te veel ‘libros de caballerías’ (ridderromans) te lezen.
 In Canto 1 van de Orlando furioso wordt de Moorse vorst Sacripante verliefd op Angelica, de geliefde van Orlando 18

(Roeland). Hij komt niet voor in Los locos, maar is hier door Focquenbroch toegevoegd.
 Doralice is in de Orlando furioso eerst de geliefde van de Moorse vorst Rodomonte, maar vanaf  Canto 24 vormt ze 19

een liefdespaar met Mandricardo. Na een duel tussen Rodomonte en Mandricardo (dat onbeslist eindigt) kiest ze in 
Canto 27 voor Mandricardo.

 In Canto 10 van de Orlando furioso is Ruggiero de redder van Angelica. In Los locos, vers 958-60, bericht ‘Rugero’ dat 20

hij is aangekomen en bij een schoenmaker om een glaasje water heeft gevraagd, maar van een storm is geen sprake. 
Bij Focquenbroch komt Rogier bij vliegende storm aan land en de auteur heeft de schoenmaker en het glaasje water 
vervangen door natte schoenen. Lope de Vega is op zich al geestig genoeg, maar Focquenbroch doet er vaak nog een 
schepje bovenop.
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Bent u dan geen neef  van jonker Amadis ? 21

 Ferdinand 
Zijn neef? Jazeker, ’t is nog geen maand geleden dat we samen op kabeljauwenjacht 
waren. 
 Isabella 
En kent u ook Roeland? 
 Ferdinand 
Zeer goed, voor zover ik weet. Is dat niet de man die zo graag pompoenen eet? 
 Isabella 
’t Is een prima vent. 
 Ferdinand 
Zei ik dan dat u liegt? 
 Isabella 
<Nee, nee, die is niet gek, of  ik moet me erg vergissen. Stilletjes: en zelf  gekker zijn dan ik 
hem meende te zijn. Op wie anders heeft Cupido, helaas, zoveel invloed?> 
 Ferdinand 
<Het lijkt wel of  ze eraan begint te twijfelen dat ik gek ben. Stilletjes: daarom kan ik me 
best blijven voordoen als gek.> Vooruit, ik wil op jacht, laat men mijn paard zadelen. 
Waar blijven de jachthonden? Laat men hen aanstonds opstellen! Hier met de valken, de 
windhonden en de fretten! 
 Isabella 
Waar blijven de geweren, de jachthoorns en de netten? 
 Ferdinand 
Waar blijven de jagers? Vooruit, ze moeten aan de slag. Maar breng niet de valken, want 
ik ga zelf  vliegen. Ja, zo hoog dat ik eigenhandig de sterren en planten zal vangen om die 
als wildbraad te verorberen. 
 Isabella 
Kom op, geef  me garen om netten te knopen, want daar in de verte zie ik een papegaai 
komen. 

Derde scène 
Joris-Vaer, Isabella, Ferdinand 
 Joris-Vaer 
Ik heb voor u, mevrouw, een nieuwe jurk laten maken die u even moet passen. Daarom, 
stopt u deze conversatie en gaat u met mij naar binnen. En u, meneer Karel, moet mij 
maar de schuld geven als ik u verdere omgang met haar belet, want gekken mogen hier 
geen nieuwe gekjes maken. 
 Ferdinand 
Hoe komt die bokkenbaard  van jou toch aan die wijsheid? 22

 Isabella 
Verdorie, wat heb je boven je mond toch een flinke kokkerd staan! 

 Deze passage werpt opnieuw licht op Focquenbrochs bewerkingswijze. Los cuatro libros del Amadis was een 21

beroemde ridderroman uit 1508, die ook in de Nederlanden in vertaling zeer bekend was. Maar in Los locos, vers 962, 
wordt niet Amadis opgevoerd, maar een zekere ‘don Roldán’, een figuur uit de Spaanse Karelepiek. Even daarna 
noemt Focquenbroch ‘Roeland’, maar in het Spaanse origineel, vers 966, gaat het om een zekere Calaínos, een moor 
uit de Karelepiek, en in vers 969 wordt door Lope de Vega een zekere Urgel opgevoerd als ‘gran comedor de 
pepinos’ (een flinke eter van komkommers), terwijl het bij Focquenbroch nog steeds gaat om Roeland als liefhebber 
van pompoenen. Calaínos en don Roldán komen weliswaar beiden voor in de Don Quijote van Cervantes, maar 
aangezien ze vermoedelijk in Focquenbrochs visie voor een Nederlands publiek als ‘te onbekend’ doorgingen, 
werden ze in zijn bewerking vervangen door meer bekende literaire figuren. 

 In Los locos, vers 996, staat er ‘barbas de hereje’ of  ketterbaarden. Dat is bedoeld als krachtterm of  belediging. Met 22

‘bokkenbaard’ doelt Focquenbroch eerder op de witte baard een bejaarde man. Die baard werd met wijsheid 
geassocieerd.
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 Joris-Vaer 
Net zoals u zegt, ik mag die verstandige praat graag horen. Maar u zal binnenkort wel 
merken dat uw conversatie moeiteloos onmogelijk wordt gemaakt door dat hok daar. 
 Isabella 
Laat me niet lachen, want ik ben tot alles in staat, ik kan immers van mijn mantel een 
broek maken, ja, zelfs van mijn hart een rugzakje, als ik wil. 
 Joris-Vaer 
Kom, kom, genoeg gepraat. Kom mee en kop dicht. 
 Isabella 
Adieu, mijn dierbare zot! 
 Ferdinand 
O goddelijke zottin, duizendmaal adieu! 
 Joris-Vaer 
Vooruit, naar binnen! 
 Beiden af  

Vierde scène  23

 Ferdinand alleen 
Hou vol, rustig aan mijn gedachten, zodat de wind jullie niet verwaait. Jullie moeten het 
verstand tot richtsnoer nemen om in het juiste spoor te geraken. Voortgestuwd door 
primaire driften hollen jullie nu waar de willekeur je heen leidt. Maar helaas, het verstand 
betreurt het gevaar waarin jullie je hebben begeven door jullie op hol geslagen 
lichtzinnigheid. Nee, nee, keer liever op jullie schreden terug, want het verlies van het 
verstand berooft de ziel van haar goede reputatie en luister. Voorts, door een gekkin te 
beminnen wordt alle liefdesplezier vernietigd. Weg met jou, Cupido, wiens juk mij 
hindert! Weg met jou, dwaze en krankzinnige voorkeur! Want het is zinloos om je 
verstand en denkvermogen kwijt te raken omwille van iemand zonder hersens en 
denkvermogen. 

Vijfde scène 
 Valerius, Ferdinand 
 Valerius 
Ik besef, Ferdinand, dat je mijn domheid eerder zult vervloeken dan dat je me zal 
bedanken omdat ik je kom bezoeken. Want, vriend, ik kom hier niet voor jou, maar 
omdat ikzelf  door merkwaardige sores zowel mijn leven als mijn vrijheid heb verloren. 
 Ferdinand 
Ach vriend Valerius, wat hoor ik? Heeft iemand me betrapt? Weet iemand wie ik ben en 
kan ik me in dit huis niet blijven verschuilen? 
 Valerius 
Vriend, tot nu toe is je schuilplaats niet ontdekt en je hoeft niet bang te zijn dat die 
achterhaald wordt, zolang je de gestichtskleding draagt. Maar Ferdinand, ach ik ben zelf  
niet goed wijs en omdat ik mijn krankzinnigheid niet meer kan verbergen, zouden we 
beter van kleding kunnen ruilen. 
 Ferdinand 
Ferdinand, vertel me: wat brengt je zo van je stuk? Och, je verschiet van kleur, wat is het 
dat je verstand doet aftakelen? Hoe komt het dat je in dezelfde toestand als ik bent 
terechtgekomen? 

 In Focquenbrochs tekst doet de strofische vorm van zijn verzen vermoeden dat ze een liedje vormen. Een 23

mogelijke melodie is tot nu toe niet gevonden, want in de Nederlandse liederenbank ontbreekt een passende 
wijsaanduiding. Het gaat hier om jambische kwatrijnen met het rijmschema AbAbA. De versregels tellen afwisselend 
acht lettergrepen bij mannelijk of  staand eindrijm en negen lettergrepen bij vrouwelijk of  slepend eindrijm. De 
overeenkomstige verzen 1007-20 in Los locos vormen een sonnet.
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 Valerius 
Heeft men hier gisteren bij valavond niet een gekkin opgenomen, van een schoonheid die 
haast niet is te toetsen aan die van de zon, de hemel en planeten, ja, van het Eeuwige? 
 Ferdinand 
Hoezo, is zij soms van jou, die prachtige gekkin? 
 Valerius 
Ze is niet zozeer van mij als dat ik mij als van haar beschouw. 
 Ferdinand 
Kom, ga mee met mij in huis om even rustig te zitten en mij, als je zin hebt, te vertellen 
wat er gepasseerd is. 
 Valerius 
Och gut! 
 Ferdinand 
Waarom dit zuchten? 
 Valerius 
Vriend, ik zucht terecht, want ik verlies mijn kop tegelijk met mijn hart. 
 Af  
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Derde bedrijf, eerste scène  24

 Ferdinand alleen 
Is het noodlot het nog niet zat om mij in mijn rampzalige situatie met de dag steeds 
ongenadiger kwellen? In plaats van dat ik in dit tehuis ontsnap aan mijn aanstaande 
doodstraf, bezorgt het noodlot mij een hoop dodelijke ellende. Want net alsof  mijn ziel 
door de ene bestorming na de andere geen ellende genoeg te verduren kreeg, wordt mijn 
beste vriend me nog een keertje tot een dubbele straf. Valerius, die evengoed weet van 
mijn gevoelens als van wat in zijn eigen hart omgaat, komt mijn beproeving nog 
vergroten in plaats van te helpen. Want we zijn samen door mijn gekkin in dezelfde 
toestand gebracht en hij verzekert me dat zijn ziel is overweldigd door hetzelfde 
liefdesvuur. Hij getuigt dat hij duizend doden sterft als zij zijn vuur niet blust, want de 
hete liefde heeft nauwelijks verstand of  beraad nodig. Daarom probeert hij haar uit het 
Lazarushuis weg te halen, omdat ze zogenaamd een nichtje is voor wie hij moet zorgen. 
O liefde, hoe gevaarlijk is het leven niet voor degene die geketend onder uw juk komt, hij 
gaat ten onder en verkommert! Of  men mij nu verstandig of  gek noemt, laat men mij 
toch maar − ondanks alle smart en pijn − bij mijn gekkin blijven, anders word ik helemaal 
knetter. 

Tweede scène 
 Anna, Ferdinand 
 Anna 
<Wat? Zal ik hier over mezelf  niets te horen krijgen? Hier, bedoel ik, waar ik voor het 
eerst in de war ben geraakt. Maar nee, ik vergis me wellicht, want mijn geheugen kan er 
vandoor zijn samen met mijn verstand. Toen hij mijn hart uitrukte, heeft de al te wrede 
Cupido mogelijk in één klap ook mijn hersens vernield. Ja, ondanks dat hij gek en dwaas 
heet, vind ik mijn eigen verliefdheid tien keer gekker. Een gek, helaas, heeft mijn gezonde 
verstand zozeer op hol doen slaan dat het nu reeds gekker is dan zijn voorwerp van 
liefde. Zodoende werd ik de kameleon van een gek, want ik heb heel snel zijn kleur 
aangenomen,> 
 Ferdinand 
<Voor zover ik begrijp wat ze denkt, stilletjes: zal ik wel een beetje voorzichtig met haar 
moeten omspringen. Het beste kan ik proberen haar die dwaze verliefdheid uit het hoofd 
te praten door mijn eigen gekkenpraat. Daarom zal ik me als nog gekker voordoen dan 
voorheen.> 
 Anna 
<Zal dan een gek, helaas, over mij triomferen? En moet ik….> 
 Ferdinand 
Heb je niet wellicht terloops gevoeld, geproefd, bespeurd, geroken of  gezien een olifant 
die ik zojuist ben kwijtgespeeld, van kop tot kont bekleed met groen fluweel en met 
keurige laarzen aan zijn poten? 
 Anna 
En heeft u zelf  mij hier niet eerder gezien, in mijn eentje, wanhopig van verdriet en 
bedroefd door mijn smart? 

 Opnieuw wijst de strofische vorm van deze eerste scène in Focquenbrochs tekst erop dat we hier met een lied te 24

maken hebben. Nu ook weer ontbreekt een passende melodie in de Nederlandse liederenbank. Het lied bestaat - 
anders dan de opmaak in de editie-Vinckel suggereert - uit vier strofen van acht jambische versregels (rijmschema 
AbbAcDDc) en één slotstrofe van vier versregels (rijmschema van het type AbbA). De versregels hebben 
afwisselend acht lettergrepen bij mannelijk of  staand eindrijm en negen lettergrepen bij vrouwelijk of  slepend 
eindrijm. In Los locos, vers 1051-82, gaat het mogelijk eveneens om een lied, maar dan een van vier strofen van acht 
versregels die twaalf  lettergrepen tellen.
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 Ferdinand 
O zuster, wie nu moet lijden, zal zich ooit verblijden. 
 Anna 
<O woorden, waren jullie voorspellingen, dan zouden jullie van mij de gelukkigste vrouw 
ter wereld maken.> 
 Ferdinand 
O pastinaken! O gele en rode wortelen! Als jullie konden rennen met jullie gespleten 
hoeven, wat zouden jullie dan draven onder tromgeroffel! 
 Anna 
<Ach, hoe snel vervalt hij weer in zijn zottenpraat!> 
 Ferdinand 
Als je me kan terugbezorgen wat ik ben kwijtgeraakt, zal ik je vier belletjes  schenken als 25

vindersloon. 
 Anna 
Ik zou gelukkig zijn als ik u het verstand dat u bent kwijtgeraakt, kon teruggeven. 
 Ferdinand 
Mocht je het hebben gevonden, dan krijg je een fooitje, of  anders zweer ik je, kreng, dat 
ik om je vroegere misstappen naar je met modder zal gooien, al ben je nog zo mooi.  
 Anna 
Vertel eens, uw vriendinnetje, is die zo mooi als ik? 
 Ferdinand 
Zeker, want iedereen die haar ziet, staat meteen in lichterlaaie, aangezien zij van sneeuw 
en peper is geformeerd. Aan haar ben ik geklonken met niet los te maken ketenen, want 
zij wordt verteerd door hetzelfde vuur waarvan ik blaak. 
 Anna 
Alleen door haar, helaas, bent u uw verstand kwijt. 
 Ferdinand 
Haar vurige blikken blakeren iedereen zo zwart als een moor en haar lieve lach is zo 
aantrekkelijk dat een watersnip  wel in haar mondje zou vliegen. 26

 Anna 
Och, in plaats van dat zijn gekkenpraat mijn verliefdheid in haar tegendeel verkeert, doet 
ze die nog toenemen. O, wat zou hij niet sprankelen als zijn hersens maar weer op orde 
waren! 
 Ferdinand 
Het lijkt alsof  je zelf  aan het filosoferen bent geslagen; doe daar dus mijn drijfveren bij. 
Weet dan dat Amor (een vreemd soort knaap) de baas is van de ziel zoals de ziel de baas 
is van het lichaam naar gelang het temperament.  Daaruit leid ik af  dat Cupido vaak 27

wonderlijk te keer kan gaan in het lichaam naar gelang ieders temperament. 
 Anna 
Hou op, genoeg hierover! Maar vertel me: waar is het haarlint met zijn hoopgevende 
kleur  gebleven dat ik u schonk? 28

 Bedoeld zijn de bellen aan een narrenkap.25

 De combinatie moor en watersnip zijn hier eigen vinding van Focquenbroch. Ze lijken reminiscenties aan de 26

verzen 90-106 van de Spaanschen Brabander met het verhaal van Robbeknol over de moor. Deze laatste had 
Robbeknols moeder zwanger gemaakt en voorzag haar tijdens haar zwangerschap van gestolen lekkernijen, onder 
meer van een gelardeerd snipje. 

 Deze uitspraak van Ferdinand stoelt op de humeurenleer uit de Klassieke Oudheid. Die was in de zeventiende-27

eeuwse geneeskunde nog volop in zwang. Humeuren of  lichaamsvochten zijn: bloed, slijm, gele en zwarte gal. Die 
vochten worden in het lichaam gemengd. Wanneer één van die vochten overheerst, spreekt men van een 
temperament. Op basis daarvan worden mensen in typen verdeeld: sanguinarii? (bloed overheerst), flegmatici (slijm 
overheerst), cholerici (gele gal overheerst) en melancholici (zwarte gal overheerst). Het is niet duidelijk tot welk 
temperament Ferdinand behoort en tot welk Anna.

 De eerdergenoemde groene kleur.28
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 Ferdinand 
Dat is verdwenen, want omdat ik wat liefde en hoop betreft niet helemaal gek ben, zo 
heb ik meteen die troefkaart opgegeven en handig verwijderd toen ik een betere kaart in 
handen kreeg en het spelletje de goede kant op ging. 
 Anna 
Wat kreeg u toen? 
 Ferdinand 
Ik kreeg een hartenkoningin waarmee zelfs de koningin van Frankrijk binnen het uur in 
een hoop provincies zou winnen. Maar door een merkwaardig toeval, heeft een 
medespeler (mijn vijand, ofschoon hij mijn beste vriend is) vanwege een vervloekte 
laatste kaart mijn hele hand verpest, terwijl ik al zeker was van te gaan winnen. Daardoor 
verdween ten gevolge van ruzie onze vriendschap en twee vrienden door dik en dun 
werden elkaars vijand, want vriendschap verdraagt zich niet met de liefde en het spel. In 
het spel en in de liefde is voor vriendschap geen plaats. 
 Anna 
Al mijn hoop is dus weg? 
 Ferdinand 
De mijne eveneens. 
 Anna 
Wilt u een ander? 
 Ferdinand 
Hoezo? Om te geven of  te lenen? 
 Anna 
Om te geven, als u wil. 
 Ferdinand 
Waar is het haarlint dan? 
 Anna 
Hier op mijn hoofd. 
 Ferdinand 
Zo hoog? 
 Anna 
Waarom, bent u soms blind? 
 Ferdinand 
Nou, maak het maar eens los. 
 Anna 
U moet het eigenhandig losmaken. 
 Ferdinand 
Sta dan eventjes stil, ik zal de knoop wel vinden. 
 Hij maakt het haarlint los 
 Anna 
Maak los, het is voor u. <O jee, als ik durfde, zou ik hem om de hals vallen en tegen me 
aan drukken. Waarom doe ik het niet? Geen mens is hier in de buurt. Een gek zoals hij, 
wat kan het voor kwaad?> 
 Zij omhelst hem 
 Ferdinand 
Hallo, wat doe je nou met mij? Rustig aan, kalm toch, wil je soms iets van me pikken? 
 Anna 
<Helaas, hij staat niet toe dat ik hem in de armen sluit. O doldwaze verliefdheid, wat doe 
je me toch hopen!> 

Derde scène 
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 Isabella in gestichtskleding,  Anna, Ferdinand 29

 Isabella 
Die knuffel ziet er heel lekker uit, nee, nee, ga er vooral mee door, want jullie hebben 
allebei de passende lengte. Ik voor mij hoop dat jullie al knuffelend nog tal van gelukkige 
jaren mogen kennen. Maar waarom, verrader? Hoe het ook zij, ben jij niet mijn 
Mandrikart die zijn hart had geschonken aan Doralice? Helaas, ik heb er spijt van dat ik 
ooit heb gedacht dat ik van jouw liefde iets goeds kon verwachten. En jij, in het geheim 
getrouwde Deense slet , hoe haal je het in je dolle kop om gek te worden met de gekken, 30

mocht je bij je volle verstand zijn? Donder op, want iedereen zal je uitlachen met je japon 
waarvan de sleep de vloer de neus snuit. 
 Anna 
Stil, Aagje,  niet zo hard, schreeuw niet zo. 31

 Isabella 
Nee klessebes, weg! Ik kan je kop niet verdragen, omdat je probeert het erfgoed van de 
wettige erfgenaam in te pikken. 
 Anna 
Ik kan er maar beter vandoor gaan, eer dat er nog iemand mij uitmaakt voor gek. 
 Af  

Vierde scène 
 Ferdinand, Isabella 
 Ferdinand 
<Welke volgende teef  gaat zich met mijn zaken bemoeien? O jaloezie, jij de liefde 
aanwakkert, waarom noemt men jou Cupido’s zoon, terwijl ik eerder vind dat je zijn 
vader bent, want men kan dagelijks uit je daden afleiden dat hij uitsluitend door jou is 
ontstaan. Je hebt, schone, mij precies op tijd verlost van deze vreselijke vrouw. Maar 
waarom kijkt ze zo treurig. Waarom is deze schoonheid, die mijn ziel heeft geraakt met 
haar blikken, zo buiten zichzelf ?> Ach, waarom zegt u niets? Wat gaat er in u om? 
 Isabella 
Het spijt me dat ik die edele dame zo stevig heb toegesproken, Ten eerste, omdat ik vrees 
dat je mij zult verdenken van jaloers te zijn op haar en ten tweede, omdat ik jullie plezier 
heb bedorven en jullie door mijn komst uit elkaar heb gehaald. 
 Ferdinand 
O Aagje, als het al zo is dat ik van haar hou, zweer ik u dat de bliksem me waarlijk als 
buskruit mag doen ontploffen als ik niet nog steeds dezelfde Mandrikart ben die 
uitsluitend zijn Doralice bemint. Maar aangezien zij (zoals bekend) nog gekker is dan wij, 
hebben we voor de grap meteen wat met haar gestoeid. En mocht het iets anders zijn, 
dan mag uw wraaklust mij voortaan afmaken, gebakken of  gebraden. 
 Isabella 

 In Los locos komt Erifila op, gekleed ‘con sayo de jirones y una caperucilla de loco’ (in gestreepte mannenkledij en 29

met een narrenkap op). De gestichtskleding van Isabella zal waarschijnlijk de tabbaard geweest zijn, niet verschillend 
van die van Ferdinand.

 In de Amadisroman (cap. 52 en 57) is de ‘jonkvrouw van Denemarken’ een hofdame en vertrouwelinge van 30

Oriana. Deze laatste, de Britse toekomstige troonopvolger, trouwt in het geheim met Amadis. Hélène Tropé, de 
moderne editeur van Los locos, meent echter dat ‘Dinamarca’ in vers 1232 van de Spaanse tekst een parodiërende 
allusie vormt op Oriana zelf, dus niet op haar hofdame, de jonkvrouw van Denemarken. Marca betekent volgens 
Tropé in het bargoens: hoertje. In combinatie met het parodiërende karakter leidt dit tot de interpretatie ‘doncella 
(esto es, virgen) de di[g]na marca’, ofwel: juffrouw (dit is maagd) van bezienswaardige kwaliteit (vandaar in de 
hertaling: sletje). Focquenbroch heeft het in De Min over een ‘in ’t heymelyck getrouwde Land-gravin van 
Denemarcken’. Focquenbroch baseert zich hier op Los locos, want hij lijkt de hofdame (courtisane) uit Denemarken 
eveneens te verwarren met Oriana.

 Aagje is de naam die Isabella binnen het gesticht krijgt, zoals Ferdinand op zijn beurt aldaar Karel heet.31
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<O smiecht, je doet weer of  je gek bent!> Nee, nee, was je gekookt, dan zou ik van je 
houden. Want als ik je dan niet lekker vond, kon ik er gelijk paté van maken. Vanaf  het 
moment dat ik hier in huis kwam, ben ik dol op jou geworden en als je me niet had laten 
twijfelen aan je gevoelens, was je – ondanks Rodomond  – nog steeds mijn Mandrikart. 32

 Ferdinand 
<O Cupido, zorg er toch voor dat deze vrouw haar verstand terugkrijgt, want van degene 
die het had, heb je het afgepakt!> 
 Isabella 
<O Amor, als je machtiger bent dan Apollo, zorg dan terstond ervoor dat deze man niet 
langer krankzinnig is!> 
 Ferdinand 
<O Amor, blaas dit prachtige beeld een ziel in, zodat ik haar mijn verdriet kan 
ontsluieren!>  
 Isabella 
<O Amor, dit wonder komt uitsluitend jou toe, onthul aan hem mijn passie en steek hem 
eveneens in brand!> 
 Ferdinand 
<Goeie hemel, beweeg deze vrouw toch tot wederliefde!> 
 Isabella 
<Ik durf  hem nog niet alles laten merken wat in me omgaat, eer ik zeker weet dat ik hem 
kan vertrouwen.>  
 Ferdinand 
<Ik kan haar niet laten merken dat ik normaal ben, eer ik weet wat er met haar precies 
aan de hand is.> 
 Isabella 
<Terwijl ik mezelf  als gek voordoe, zal ik hem mijn gevoelens kenbaar maken om te zien 
of  zijn verliefdheid zinnig is.>  
 Ferdinand 
<Als krankzinnige zal ik haar vertellen van mijn ellende. Als ze op die manier mijn liefde 
te weten komt, zal ze beseffen dat ik niet gek ben, mits ze zelf  niet gek is.>  
 Isabella 
Zeg, mooie jongen, weet je wel wat de liefde is? 
 Ferdinand 
Voor zover ik weet, is de liefde een deugniet die nu al lang is opgeknoopt en als een 
bokking hangt te drogen, of  anders is ze een passie die voortkomt uit het zien en die 
vurig naar het bezit verlangt van hetgeen de ziel bemint. 
 Isabella 
<Dank u wel, grote Cupido, want dit begin is uitstekend!> 
 Ferdinand 
Er zijn twee soorten Cupido’s heb ik vaak gelezen, daarom vind ik dat de schoonheid 
ook tweesoortig moet zijn, namelijk: die van het lichaam en die van de geest. Daarvan is 
de laatste u ontzegd, niet om uw schitterende lichaam alle glans te ontnemen, maar om 
mijn ziel te beroven van alle genoegens. 
 Isabella 
<Hoe kan het dat hij een dergelijke kijk heeft op de zaak, terwijl ik in mijn dwaasheid 
meen dat hij niet over zijn verstand beschikt?> 
 Ferdinand 
Maar u, die zoveel wil weten over Cupido, heeft u wel een idee van zijn effecten? 
 Isabella 

 In de Orlando furioso zijn Rodomonte en Mandricardo liefdesrivalen. Mandricardo komt daar als winnaar uit de bus.32
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Zijn dwaze bevliegingen ken ik en ik besef  wat die smiecht bij een degelijk persoon kan 
aanrichten, want vanaf  het moment dat ik u zag, heb ik zijn macht zozeer gevoeld dat ik 
vrees er nooit meer onderuit te komen. 
 Ferdinand 
Houdt u dan van mij, mijn geliefde?  
 Isabella 
<Wat nu, hij heeft mijn verliefdheid in de gaten? Hij is beslist niet gek!> 
 Ferdinand 
<Ze is waarachtig bij haar volle verstand!> 
 Isabella 
Begrijpt u wat ik zeg? O koning van Westfalen, ik hou van u als van krabben en garnalen! 
 Ferdinand 
En u, hoogedelachtbare prinses van Mongolië, ik ben dol op u als op een pas gezouten 
schol! 
 Isabella 
<Hij volgt mij na in mijn taalgebruik, wie noemt dit nog krankzinnigheid?> 
 Ferdinand 
<Als zij gek is, ben ik zelf  stapelgek.> 
 Isabella 
U zou mij zeker meer waarderen, indien u op de hoogte zou zijn van mijn afkomst en 
aanzienlijke familie. 
 Ferdinand 
U moet ook weten dat ik, ondanks deze gestichtskleding waarop het noodlot mij onlangs 
heeft getrakteerd, een edelman ben die zo welgesteld is dat hij zich makkelijk een hond 
en een kat kan permitteren. 
 Isabella 
Een schurk heeft mij geschaakt uit mijn geboortestreek en belandde met mij hier in 
Amsterdam, maar hij heeft me opgelicht en meteen ook alles wat ik bij me had, geroofd 
behalve mijn hart. Toen ik mijn rampspoed hier op straat zat te betreuren en de mensen 
toevallig mijn klachten hoorden, hebben ze mij als gekkin naar deze gesloten inrichting 
gebracht en ter beschikking van het gerecht gesteld. 
 Ferdinand 
En ik heb de pech dat ik een zeker heerschap aan mijn degen heb geregen, waarop ik ben 
gevlucht en me schuil houd in dit tehuis opdat ik mijn achtervolgers niet in handen val. 
Nu speel ik hier de zot, want daarmee bescherm ik mijn hals tegen de bijl van de beul. 
Want liever krijg ik klappen van Joris-Vaer dan van een ambtenaar die voor scherprechter 
speelt en die mij zonder een moment te aarzelen de kop afslaat. 
 Isabella 
Meent u dat? 
 Ferdinand 
Jazeker, en u, bent u bij uw volle verstand? 
 Isabella 
Zonder meer. 
 Ferdinand 
Is dat heus, mijn zonnetje? En wil je dat dan gebruiken door wat compassie te tonen 
voor mijn ellende? Zie hoe uitsluitend de liefde mijn hart en ziel regeert, want in de 
mening dat je je verstand kwijt was, kon ik niet anders dan van je houden ondanks dat je 
krankzinnig was. Overweeg of  ik niet in de war ben door toedoen van Cupido, aangezien 
ik je in deze toestand mijn geheim heb verklapt. 
 Isabella 
Als tegenprestatie voor je eerlijkheid kan ik je vertellen dat ik degene ben die ik zojuist 
heb geschetst en niet degene die je dacht te zijn. Ik heet Isabel en ben van adel, telg van 
een oude en alom bekende Gelderse familie van stand met veel vertakkingen in adellijke 
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kringen. Verder ben ik zeer gelukkig dat 
je van me hield toen ik zogenaamd gek 
was. Insgelijks hoop ik jou na deze 
verklaring te tonen (omdat je mij het 
geheim van je leven hebt ontsluierd) hoe 
dat mijn liefdevolle hart eerder jou 
toebehoort dan mij. Ja, dat ik totterdood 
steeds jou zal toebehoren. 
 Ferdinand 
Grote genade! Welk een geluk valt mij te 
beurt. Schone, van blijdschap val ik voor 
jou op de knieën, want je erken je voor 
altijd als mijn godin! 
 Isabella 
Sta op, die eer ben ik niet waardig. 
[afbeelding 1] 

Vijfde scène 
 Joris-Vaer, Isabella, Ferdinand 
 Joris-Vaer 
Jullie weeral bij elkaar! Verduveld, waar 
moet dit heen! Ik zweer dat ik jullie de 
nek zal breken! Vort, zeg ik jullie, naar 
binnen! Ziezo, hoe voelt dat? 
 Ferdinand 
Jij ouwe schurk, met je kattebakkes! Jij, 
afgeleefde lomperik met je rimpelkop! 
Kan je het soms niet verdragen dat 
mensen het goed met elkaar kunnen vinden? 
 Joris-Vaer 
Kop dicht, zeg ik, maar loop braaf  naar binnen of  anders zweer ik dat er geen luis nog 
op je kop of  huid in leven blijft, want die zal ik met deze stok verpletteren. Hé, Marten, 
Claesje hé, waar blijven jullie nou allebei? 
 Isabella 
Wat hebben we een pech dat hij ons net zag. 

Zesde scène 
 Marten, Claesje, Joris-Vaer, Ferdinand, Isabella 
 Marten 
Wat is hier nu weer aan het handje? Is er eentje vermoord? 
 Joris-Vaer 
Om dit paartje voortaan uit elkaar te halen, moet je de voeten van dit heerschap aan de 
ketting leggen en die dame de handen binden. 
 Isabella 
Wie niets heeft misdaan, waarvoor moet die dan gestraft worden? 
 Ferdinand 
Bind ook mijn handen evenals mijn voeten, maar laat mijn zusje lopen, want haar treft 
geen schuld. 
 Joris-Vaer 
Ik zweer je dat je eerste verzoek met spoed zal worden ingewilligd als je nog meer van die 
praatjes hebt. Vooruit jongens, neem haar mee en let er vooral op dat jullie hen 
gescheiden houden. Dus, hou hem extra goed in de gaten. 
 Ferdinand 
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Afb. 1. Ferdinand geknield, erkent Isabella als zijn 
godin. Lithografie van Nicolaas Wijnberg voor het 
Rotterdams Toneel, met tekstbijdrage van Rob 
Nieuwenhuys. 



O ant iek ontwerp van meneer t je  
Methusalem! Ik verzeker je dat ik je voor 
straf  zal stoven in gloeiend pek, mocht het 
Fatum mij toestaan in mijn koninkrijk terug 
te keren. 
 Claesje 
Wel zotje, ken je dan de huisregel niet? 
Hoezo heb je hier ooit vrouwen bij 
mannen gezien? 
 Joris-Vaer 
Kom op, breng hem weg zonder gedoe! 
 Ferdinand 
Waar gaat dit heen? Of  was je van plan in 
de kroeg twee pintjes te laten tappen? 
 Claesje 
Kom mannetje, vooruit mars! 
 Isabella 
Breng je me dan ook weg?  
 Joris-Vaer 
Weg met allebei, maar hou ze gescheiden.  
 Alle vier af  

Zevende scène 
 Joris-Vaer alleen 
Het verbaast me helemaal niet dat deze 
gekkin die gek op haar verliefd doet 
worden, want zij zou een oud en 
verstandig man praktisch alleen met haar 
ogen verleiden. Ik weet het niet, die gekkin brengt mij ook van de wijs, mijn hersens 
malen alsof  er een molentje in mijn kop zat. Nou Cupido, wat betekent dit? Ben je soms 
ook gek en speel je soms bij de andere goden de rol van een betrouwbare god? Helaas, 
wie kan nog op zijn hoge jaren vertrouwen, want jij, boefje, spaart jong noch oud. En of  
iemand nou een grijze of  blonde kop heeft, altijd speelt de hartstocht in een mens de rol 
van huwelijksmakelaar. 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Afb. 2. Joris-Vaer beveelt de geketende Isabella 
weg te voeren. Lithografie van Nicolaas Wijnberg 
voor het Rotterdams Toneel, met tekstbijdrage van 
Rob Nieuwenhuys. 



Anachronismen in de Æneas-bewerking van Focquenbroch en Ulaeus 

FRANS WETZELS 

Vanaf  4 oktober tot en met 22 november 2014 konden jeugdige kijkers genieten van de 
serie ´Welkom bij de Romeinen´, die door de jeugdzender NPO Zapp op zaterdagavond 
werd uitgezonden.  Met een enorme sterrencast – Pierre Bokma en Carice van Houten 1

werkten er ook aan mee – probeerden de programmamakers iedereen, ja jong en oud, 
iets bij te brengen over het leven in de Romeinse tijd.  
 Een presentatrice ontving in de studio Romeinse gasten als Julius Caesar en 
keizer Augustus; zij zat in een kuipstoeltje en haar gasten namen plaats op een Ikea-bank, 
zij gekleed in een kort rokje en de gasten uit het Imperium Romanum in hun fraaie 
Romeinse outfit.  
 Het contrast was enorm, het geheel leek absurd, evenals de sketches die ze 
speelden. Niek Barendsen, schrijver en regisseur, verwoordde zijn werkwijze als volgt: ‘Ik 
probeer kortsluiting te creëren tussen de verschillende tijden, wat een komisch effect 
geeft.’ Volgens mij forceerde hij een kortsluiting met inderdaad een komisch resultaat. 
Zijn programma grossierde in anachronismen. 

Anachronismen 
Wat zijn anachronismen? Een kunstenaar gebruikt anachronismen als hij elementen 
invoegt die niet behoren tot de historische tijd waarin het toneelstuk of  het verhaal zich 
afspeelt. Dat doen Paul Scarron (1610-1660), Willem Godschalck van Focquenbroch 
(1640-1670) en Johannes Ulaeus (1640-1734) met opzet om een komisch effect te 
bereiken. Zo laat Scarron in Le Typhon ou la Gigantomachie  iemand zweren op de Koran 2

(Jure deux fois par l’Alcoran) terwijl dat heilige boek van de islam pas eeuwen later 
geschreven werd. Het regelmatig toepassen van anachronismen is een van de kenmerken 
van de burleske stijl, waarmee de auteur zijn lezers wil amuseren. 
 Wanneer iemand moet zweren op de Koran of  als de reuzen met Typhon gaan 
kegelen (jouer aux quilles), zijn dat geen verwijzingen naar typisch Franse gebruiken of  
toestanden. Maar dat is wel het geval als Bacchus meent dat nectar een drank voor zieken 
is, en dat gezonde mensen en goden ‘Vins de Bourgogne & d’Orleans’ drinken. Die 
verheerlijking van de Franse wijn past bij hun cultuur. Het is te vergelijken met 
Focquenbrochs werkwijze. Hij verwijst heel nadrukkelijk op een anachronistische manier 
naar het Amsterdam van zijn eigen tijd als hij in zijn bewerking van de Typhon, in vers 
99-100 opmerkt ‘dat ’t gelt toen vry meer weert was Als ’t nu wel doet hier t’Amsterdam’. 
Dit doet Focquenbroch iets minder opvallend in vs. 903 met de verwijzing naar het 
‘Papen-Brugsche Kackhuys’. Bij de Papenbrug over het Damrak stond in die tijd een 
groot openbaar toilet.  3

 In het vervolg beperk ik me tot de anachronismen uit De Æneas van Virgilius in sijn 
Sondaeghs-pack. Daarin merkt Focquenbroch op dat het ‘Steedeken van Roomen’ ruim 
eens zo groot als Amsterdam was (bk I, vs 31-32). Net zo min als Bacchus ooit Franse 
wijn geproefd heeft, kan de Romeinse dichter Publius Vergilius Maro (70 v. Chr. – 19 v. 

 De televisieserie ‘Welkom bij de Romeinen’ werd elke zaterdag uitgezonden van 4 oktober tot en met 22 november 1

om 19.25 uur, NPO Zapp op 3.
 Paul Scarron, Typhon ou la Gigantomachie, p. 10. Ik heb gebruik gemaakt van een exemplaar uit 1693, uitgegeven in 2

Amsterdam bij Abraham Wolfgang. 
 L. Laureys vergist zich in een voetnoot bij vs. 903 van zijn uitgave van Typhon of  de reusen-strijdt, Zutphen, 1978. Hij 3

meende dat hier de stad Papenburg in Neder-Saksen bedoeld was.
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Chr.) de grootte en omvang van Amsterdam gekend hebben. Ulaeus laat Æneas een 
eilandje vlakbij Troje vergelijken met Ens of  Urk (bk II, vs 56). Het moge duidelijk zijn 
dat de Griekse held en verteller die beide eilandjes in de voormalige Zuiderzee nooit 
gezien heeft. Veel Nederlanders weten dat Urk in de provincie Flevoland ligt, maar van 
Ens, dat daar vijftien kilometer vandaan ligt, hebben de meeste lezers nog nooit gehoord.  

Anachronismen met buitenlandse elementen 
Ik heb gespeurd naar anachronismen in De Æneas van Virgilius in sijn Sondaeghs-pack, zowel 
in het eerste (1669) als tweede boek (1678). Zoals bekend is het eerste van de hand van 
Focquenbroch en het tweede is door zijn vriend Johannes Ulaeus geschreven. Mijn 
interesse ging vooral uit naar typisch Nederlandse anachronismen, maar ook verwijzingen 
naar het buitenland, zoals naar Denemarken, Groenland, Frankrijk en Spanje kregen mijn 
aandacht, al zal ik er hier slechts enkele vermelden. Soms ga je twijfelen aan een 
anachronisme. Zo heb ik me afgevraagd of  boekweit in de oudheid al bekend was. Het is 
een gewas dat op schrale zandgrond in heel Europa voorkomt en dat uit Azië afkomstig 
is. Zouden de Grieken en Romeinen er ook al koeken van gebakken hebben? Ulaeus 
schrijft dat in het maanlicht het glad geschuurde schild en de helm glimmen als ‘Boeck-
Weyten Koecken’ (bk II, vs 1379). Ik denk dat Ulaeus het wel als een anachronisme 
bedoeld heeft.  
 Zeker niet typisch Nederlands is het volkssprookje van Luilekkerland, dat in 
West-Europa tijdens de Middeleeuwen ontstaan is en nog in diverse landen verteld 
wordt, maar dan is de naam van het land Cocanje. Bij Focquenbroch duikt het op als een 
‘luy-lecker-landt’ (bk I, vs 64).  

Verwijzingen naar het buitenland, vooral naar Frankrijk 
Heel vaak verwijst Focquenbroch in De Æneas van Virgilius in sijn Sondaeghs-pack naar 
Frankrijk en dan niet alleen naar de eerder genoemde Franse wijnen. De Franse 
kookkunst zou in het oude Carthago al bekend zijn geweest, getuige het volgende 
heerlijke anachronisme (bk I, vs 65-68): 

  De meeste Fransche koockeragies, 
  Als van poulet gefricasseert, 
  En hondert andere pottagies, 
  Die zyn daer eerst gepractiseert.  

Zelfs in het woordgebruik kiest de dichter voor woorden die aan het Frans ontleend zijn: 
gefricasseert en gepractiseert; poulet, pottagies en het leensuffix –agie achter koocker. 
Vaak gebruikt hij Franse woorden waar het volgens mij niet nodig is. Waarom worden de 
Trojanen ‘dees Messieurs’ (vs 125) genoemd? En waarom heet Æneas plotseling 
Monseigneur? 
Het favoriete scheldwoord in beide boeken is canaille of  kanalje (sterker nog lomp 
canaille). Dat scheldwoord was in de zestiende eeuw overgenomen uit het Frans, dat het 
op zijn beurt aan het Italiaanse ‘canaglia’ ontleende, waarin het een troep honden 
betekende. Volgens mij is het scheldwoord ‘Cojôns’ (bk II, vs 1162) eveneens aan het 
Frans ontleend: cochons zijn varkens (terwijl men hierbij ook de neiging heeft om aan 
het Spaanse ‘Cojones’ (teelballen, balzakken, ballen) te denken). 
 Juno weet Æolus (ook als Eolus gespeld), de god der stormen en winden, over te 
halen om de vier winden los te laten op de schepen van de Trojanen en zij belooft hem 
als geschenk Deyopea, een van haar ‘staetjuffrouwen’. Het is een meisje als een 
kermispop en zij is niet alleen mooi en handig, maar spreekt ook diverse talen: Frans, 
Italiaans en wat Spaans (bk 1, vs 293-295).  
 Priamus liet in zijn koninklijke zalen Spaanse, Franse en ‘Rijnsche’ wijn schenken 
(bk II, vs 1400). Diezelfde drie wijnsoorten komen ook op tafel bij het gastmaal dat Dido 
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ter ere van Æneas laat aanrichten. Om zijn tong wat los te maken, geeft Dido de 
gevangen genomen woordvoerder van de Trojanen een ‘minglen (mingel = 1 liter) 
Luycks’ bier te drinken (bk I, vs 1950). Bovendien wordt er wel eens seck (bk I, vs 654) 
geschonken, maar de dichter vermeldt niet uit welke streek of  uit welk land. Dat doet hij 
wel als hij de geredde schatten uit Priamus’ hof  opsomt, onder andere een Franse 
zonnewijzer en een Hollands wafelijzer. Dido vindt dat wafelijzer de interessantste schat 
die ze in ontvangst mag nemen, zelfs mooier dan de sluier van Helena. Ik kom op dat 
wafelijzer nog terug.  
 Sommige landen worden slechts een of  twee keer vermeld, bijvoorbeeld 
Groenland. Een van de Grieken in de buik van het houten paard had op een Groenlands 
schip gediend (bk II, vs 756). De kunst van het in zakken binden van de wind zouden de 
Lappen en Finnen beheersen, maar Æolus kan nog beter de winden bedwingen (bk I, vs 
236). Kennelijk hadden de Denen niet alleen ossen, maar ook harde koppen. Zelfs de 
‘hart gekopste Deen’ zou in tranen smelten bij het droevige verhaal van Æneas (bk II, vs 
20 en 612). Van Engeland vermeldt Ulaeus de brand in Londen (bk II, vs 1276). 
 De inwoners van Westfalen moeten het 
vanwege hun boers gedrag ontgelden. Zo worden ze 
‘dorpersse Westfaelingen’ genoemd en Æneas 
benadrukt tegenover koningin Dido dat hij en zijn 
maten niet uit Westfalen zijn gevlucht maar uit Troje 
(bk I, vs 1250). Ook de Turken hebben een slecht 
imago: ze worden zelfs gelijkgesteld aan ‘heydens’, 
die laatsten zijn soms zigeuners of  landlopers, maar 
meestal niet-christenen. Sommige mensen zijn ‘soo 
bars als Turcken of  Chineesen’ (bk I, vs 1035). De 
Trojaanse schipbreukelingen weten niet waar ze 
terecht zijn gekomen. Bij ‘Turcken, Heydens of  
Crowaten’? (bk I, vs 1131). 

Verwijzingen naar Nederland 
Twee verwijzingen naar Nederland zijn al ter sprake 
gekomen: de grootte van Amsterdam en de eilandjes 
Urk en Ens. Focquenbroch onderstreept vaak dat 
het hier om een Amsterdamse toestand gaat. Zo 
bezingt de auctoriële verteller de rijkdom van de 
stad Carthago: 

 Het goud dat ley daer langs de straeten: 
 Gelijk hier aen den Dam het slijck. (bk I, vs 
59-60) 

In die rijke stad had koningin Dido een kerk laten 
bouwen ‘Die men toen rijcker placht te houwen / 
Dan hier wel onse nieuwe is.’ (bk I, vs 1534-1535). 
De kerk in Carthago zou indrukwekkender zijn dat 
de Nieuwe Kerk te Amsterdam en als bewijs 
vermeldt hij de grote koperen trappen en de 
grendels van de deuren. Immers 

 Die waeren soo massief, en dick, 
 Dat ’er veel luy sijn, die gelooven, 
 Dat sy, na gissingh, op een prick, 
 Die ysre spil heel wel geleecken, 
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Afb. 1. Montelbaanstoren. 

  



 Die in den Haegh, op ’t binnen-hof, 
 Vaeck als wat wonders word bekeecken, 
 Van meenigh dick-gekopte Mof. (bk I, vs 1545-1551) 

Ik weet niets af  van die ijzeren spil op het Haagse binnenhof, maar tijdgenoten zullen 
zeker geweten hebben hoe fors dat ding was. In ieder geval was dat een 
bezienswaardigheid zoals de Montelbaanstoren in Amsterdam. Hadden de Grieken het 
hof  van Priamus niet verwoest, het zou nu nog staan pronken ‘Gelijck de Monckel-
baense Tooren / Op ’t hoeckje vande oude Schans’ (bk II, vs 171-172).  
 Soms bekruipt mij het gevoel dat de bouwactiviteiten in Carthago grote 
overeenkomsten vertonen met die in Amsterdam in de Gouden Eeuw. ‘Daer siet men 
groote steenen rollen, / Hier heyt men masten in de grondt, / Gints ruckt men dapper 
aen katrollen’ (bk I, vs 1424-1426). Volgens mij hoefde men in Carthago geen palen in de 
grond te heien. En welke gebouwen verrijzen in die prachtige stad? Een raadhuis en een 
hof, een schouwburg en een kerk, pakhuizen, een kaatsbaan en een ‘kakhuys’ (bk I, vs 
1431-1438). Ook in de beschrijving van de stad Troje zitten soms verwijzingen naar 
Nederlandse steden waar dijken en dammen bescherming bieden tegen een springvloed 
(bk II, vs 1429-1430). Legden de Trojanen ooit dijken en dammen aan?  
 Tot de geredde goederen van Priamus hoorde een Hollands wafelijzer, dat aan 
koningin Dido aangeboden werd. Dat apparaat was afkomstig uit een kroeg in de ‘Servet-
Steegh’. Nu kunnen er in ons land diverse Servetstegen aangetroffen worden, maar ik 
ben er zeker van dat Focquenbroch hier een Amsterdamse steeg op het oog heeft, en wel 
een zijstraat van de Oudezijds Voorburgwal. Zestig jaar na het verschijnen van De Æneas 
van Virgilius in sijn Sondaeghs-pack merkt Jacob Campo Weyerman over de Servetsteeg op 
dat die alom berucht was vanwege de slechte kwaliteit van de daar gevestigde eethuisjes.  4

Literatuur, lectuur en liedjes 
Zoals al eerder opgemerkt, beloofde Juno dat zij Æolus de schone Deyopea zou 
schenken, als hij de vier winden op de Trojaanse schepen zou loslaten. Dat meisje sprak 
niet alleen veel talen maar had ook het ‘boeck van Kats soo doorleesen, / Dat zy ’t schier 
seyd van achtren op.’ (bk I, vs 279-280) Welk boek van Vadertje Kats bedoeld is, vertelt 
Dido niet. Misschien gaat het om de Trou-ringh (1637). Focquenbroch geeft in een 
tussenzin zijn reactie op vechten en ruzies. Daarin verwijst hij naar Jan Vos (ca. 
1610-1667), zeer waarschijnlijk naar diens treurspel Aran en Titus, of  wraak en weerwraak 
(1641).        

 (Want yemand die sigh pooght te wreecken,  
 Die sal, na ’t seggen van Jan Vos,  
 In noot geen waepen-tuygh ontbreecken,  
 Want gramschap maeckt de handen los) (bk I, vs 553-556) 

Ook de dichter Publius Vergilius Maro wordt in De Æneas vermeld. Als de Grieken uit 
het houten paard langs een touw naar beneden glijden, gaat er wel eens iets mis en dat 
leidt tot vloeken en vechten. Ulysses grijpt op zo’n moment in want anders hadden de 
vechtersbazen ‘al de Boecken, / Van onse Maro wel verbruyt’ (bk II, vs 763-764). Er 
schijnt een register te zijn van de geschenken die de Trojanen koningin Dido aanboden. 
In een tussenzin, dus tussen haakjes, merkt de auctoriële verteller op: ‘(Waer aen Mijn 
Heer Virgilius / My hier ter reghter tijt doet dencken)’. 
 Een literair anachronisme vond ik in een gesprek tussen Venus en haar zoon 
Æneas, waarin zij beweert dat de historie van Dido zich leent om er ‘een Roman uyt’ te 
maken. De term roman dateert pas van veel later.  

 Jacob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer, Amsterdam, p. 11.4
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 Dido beweert dat ze uitstekend geïnformeerd is over de Trojaanse oorlog, want 
‘Wy hebben weecklijcks twee Couranten’ (bk I, vs 2244) waardoor zij tijdingen krijgen 
van alle kanten van de wereld.  
 Het is nog prachtig weer als de Trojanen langs het strand van Sicilië varen. De 
matrozen roken een pijpje en zingen het Wilhelmus van Nassouwe en van ‘Malaccen op 
de rêe’ (bk I, vs 140). In de Nederlandse Liederenbank vond ik ‘Een nieu Liet, van 
Malacca’ met de beginregel ‘Ghy wispelturig Matroos’. Dat matrozen er lustig op 
losdampen is een duidelijk anachronisme, maar dat vrouwen een pijpje opsteken was vast 
minder gebruikelijk. Dido laat voor de gasten ‘Toback’ aanrukken en steekt voor de grap 
ook een pijpje op. Ze wordt er kotsmisselijk van en dreigt flauw te vallen. Gelukkig 
brengt de drank haar weer op de been.  

Goden, tempels en kerken 
Tot slot wil ik nog aandacht schenken aan de merkwaardige godenwereld die we 
aantreffen in De Æneas van Virgilius in sijn Sondaeghs-pack, zowel in het eerste als tweede 
boek. We worden geconfronteerd met diverse klassieke goden als Jupiter, Juno, Pluto en 
Venus, maar ook met duivels en met bijbelse figuren als Job. In Troje staan tempels en 
kerken, en de duivel (ook droes of  drommel) is in die stad en in de onderwereld actief. 
Dat zijn natuurlijk ook anachronismen en ze zijn er opzettelijk ingebracht.  
 De goden worden vermenselijkt. Zo verblijven ze ook wel eens in Troje in het 
‘Heere Logement der Goôn’ (bk II, vs 662) waar zij ‘poyen’ (zuipen) en dansen. De ik-
verteller vraagt zich in zijn inleiding af  of  die ‘ouwerwetse Gooden’ soms ook eens gek 
en kwaad doen waar het niet nodig is: ‘Ick doght, zy waeren sonder gal’ (bk I, vs 48). Een 
teveel aan gele gal veroorzaakte volgens de vochtenleer van Galenus snelle 
opvliegendheid; het cholerische type zit 
vol toorn en wrok. Zo blijft Juno nog 
steeds boos over Paris’ oordeel, omdat hij 
Venus’ schoonheid verkoos boven die van 
Minerva en van haar, de koningin der 
goden. Juno’s wrok groeide bovendien 
door een gerucht dat de ronde deed over 
haar lange ‘mammen’ (borsten) en dat 
haar navel nogal onfris was (bk I, vs 
108-109). Enkele versregels verder zit 
Juno van toorn op haar nagels te bijten!   
 Heel opvallend is de vermenging 
van de Griekse en Romeinse godenwereld 
met allerlei christelijke symbolen. Æneas 
spreekt over de woeste zee als dat 
‘Onchristlijck Element’ (bk I, vs 2379) en 
wanneer hij Venus voor haar hulp 
bedankt, wenst hij dat de hemel haar 
daarvoor mag belonen. In het Sinte-
Maartensliedje zingen de kinderen: ‘God 
zal u lonen met honderduizend kronen’; 
Focquenbroch houdt het op: den heemel 
moet ’t u loonen (bk I, vs 2402). Op 
Jupiters besluit dat er in Rome, de stad 
van Æneas’ kleinzoon, vrede zal heersen, 
roept Venus: ‘driemaal Amen!’ (bk I, vs 
1003). 
 Uit angst voor de Griekse 
soldaten die haar zoeken, verschuilt 
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Afb. 2. Afbeelding van Pallas, gemaakt door Lucas 
van Leyden. 



Helena zich in de ‘Predick-stoel’ van Vesta’s tempel (bk II, vs. 1626). De Griekse 
plunderaars hebben het ook op de fraaie beelden voorzien: vrijbuiten levert buit op. Ze 
droegen zelfs het beeld van Pallas uit haar tempel en ‘vatten ’t Meysje by haer kooten’ (bk 
II, vs 471). Pallas Athena drukte met bebloede handen ‘haer lieffelijcke Roose-krans’ 
tegen zich aan. In katholieke kerken staan vaak beelden van Maria met de rozenkrans en 
er is zelfs een feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober. Dat 
feest werd ingesteld na de overwinning op de Turken in de slag bij Lepanto (1571). Het 
blijft een vreemde combinatie Pallas met een rozenkrans. De dichter vergat niet haar 
vaste attributen te vermelden: de uil, die bij dat ruw geweld zijn linker vleugel brak, en de 
lans. 
 Er zijn ook andere verwijzingen naar katholieke rituelen zoals het bidden van een 
weesgegroetje (‘een Ave lezen’) of  het paternoster, en de getijden lezen (‘mompelt sijn 
gety’). Misschien moeten we het vieren van de Vastenavond ook wel tot die katholieke 
gebruiken rekenen. Na het binnenhalen van het houten paard – ze hebben er flink aan 
moeten trekken, zoals in Amersfoort aan de ‘key der keyen’ – is Troje in feeststemming. 
De kroegen zitten stampvol en de stad was ‘soo vol sotten als of  het Vasten-Avond’ was 
(bk II, vs 692). 
Ulaeus sluit zijn boek af  met een verwijzing naar de Quakers: de Trojanen moesten net 
als de Quakers het ‘dryven van ons geest’ volgen. In enkele dichtregels maakt de dichter 
een sprong van een christelijke groepering, door George Fox gesticht in 1649, naar de 
lichtdrager Lucifer die met de morgenster de heilige berg Ida beklimt. De nacht is voorbij 
en Lucifer ‘begon sijn naers, / Alree ter bedden uyt te lichten, / En klom op Ida met sijn 
kaers’. (bk II vs 2289-2291)  

Focquenbroch en Ulaeus hebben in hun bewerking van de Æneas van Virgilius een 
overdosis aan anachronismen gebruikt. Misschien verwachten ze net zoals de makers van 
de tv-serie ‘Welkom bij de Romeinen’ telkens lachsalvo’s. Misschien lukte dat in de 
zeventiende eeuw, maar of  de huidige lezer erom moet glimlachen, betwijfel ik. 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De Min als musical. Terugblik op een schoolproductie. 

 GERARD SCHELVIS 

De uitvoering in 1991 door het Leidse Bonaventuracollege van mijn musical De zoon van 
Al Capone betekende het begin van een mooie traditie. De muziek was van George 
Gershwin en het libretto was een spannend verhaal. Het speelde zich af  op een school 
die werd geteisterd door moordende bezuinigingen (toen al actueel) en machinaties van 
de maffia. De musical was een groot succes, zodat ook in het volgende schooljaar de 
schouwburg werd bestormd door een menigte enthousiaste leerlingen en docenten.  
Daardoor kreeg ik als tekstschrijver volledig de vrije hand en ik zag mijn kans schoon om 
niet alleen belangstelling te wekken voor de dramatische kunst, maar stiekem ook voor de 
oudere Nederlandse letterkunde. Er waren genoeg blijspelen uit vroeger tijd voorhanden 
die een omwerking tot musical zouden overleven. Bredero, Hooft en Langendijk lagen als 
keuze voor de hand, maar tijdens mijn studietijd raakte ik stevig gecharmeerd van het 
werk van Focquenbroch, vooral van diens Min in het Lazarushuis. Het ging erom een 
productie verwezenlijken met zo veel mogelijk deelnemers: acteurs, zangers, dansers, 
musici, technici en andere medewerkers. Dat was trouwens de doelstelling van 
schoolopvoeringen. 
Het schrijven ging – met alle respect voor of  geheel in de geest van Focquenbroch – 
gepaard met weinig eerbied voor de oorspronkelijke tekst. Weliswaar werden handelingen 
en dialogen op de voet gevolgd, maar in de moderne prozaversie verschenen 
onbeschaamd veel anachronistische verwijzingen en bedenkelijke scholierengrappen. 
Niets was te dol voor een verhaal dat zich ten slotte afspeelde binnen de muren van een 
dolhuis. Het moest een krankzinnige kunstuiting worden. Dat was voor ons, het 
docententeam, een serieus uitgangspunt.  
Er werd dan ook ernstig nagedacht over muziek, zang en dans. De liedteksten moesten 
de strekking van het stuk uitdragen. Vandaar teksten met als titel: Gek zijn is zo gek nog 
niet, De liefde is een gekte, Gek op een gek, Dol op de kolder en uiteindelijk Genezen. Een 
muzikaal driemanschap voorzag deze liederen van bizarre melodieën en arrangementen 
die de orkestleden dikwijls tot wanhoop wisten te brengen.  
Om recht te doen aan het te verwachten grote aanbod van acteurs voegden we zelfs een 
nieuw onderdeel toe aan het oorspronkelijke verhaal. Bekend was dat in het zeventiende-
eeuwse gesticht te Amsterdam geregeld een ‘dolhuiskermis’ werd georganiseerd, waarbij 
belangstellende burgers zich tegen betaling konden vergapen aan de ingezetenen van het 
lazarushuis. Bij professionele vertoningen van de Min in het verre verleden schijnt daar 
wel eens gebruik van te zijn gemaakt. Aan ons verschafte dit gegeven ongekende 
mogelijkheden. Vlak na de pauze verschenen er geketend of  in dwangbuis ten tonele: een 
seksmaniak, een kannibaal, een monofreen (een duo met één gemeenschappelijke 
persoonlijkheid), een oermens, een heel ensemble van uitzinnige vrouwspersonen en 
iemand met een bescheiden minderwaardigheidscomplex. Helaas moest de 
dolhuisdirectie mededelen dat de demonstratie met de pyromaan op last van de 
brandweer uit het programma was verwijderd.  

De voorbereidingen 
De aanmelding liep storm en de audities liepen voorspoedig, maar leverden niet 
onmiddellijk de ideale rolbezetting op. Er was een tekort aan jongens, potentiële 
hoofdrolspelers konden in het geheel niet zingen en een goede Ferdinand, die de 
komische hoofdrol zou kunnen vertolken, wilde zich maar niet aandienen. Rijkelijk laat 
werd hij per ongeluk tijdens een pauze in de schoolgang ontdekt en met fluweelzachte 
dwang bij het proces betrokken. Verder besloten we sommige niet-muzikale acteurs te 
voorzien van een zingende stand-in, dit flagrant in strijd met de wetten van de musical. 
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Gezien hun gunstige invloed op de vorige productie werden enkele docenten aan het 
toneelgezelschap toegevoegd, iets wat zowel door acterende leerlingen als door 
toeschouwers merkbaar op prijs werd gesteld.  
Tijdens de repetities bleek dat de moderne, vereenvoudigde en gevulgariseerde tekst nog 
wel wat uitleg aan de acteurs vereiste. Dat was echter koren op de molen en een kolfje 
naar de hand van ons, schoolmeesters. Voorts ontstonden er soms boeiende discussies 
over het wezen van krankzinnigheid, meestal naar aanleiding van al te dolle interpretaties 
van het begrip gekte.  
De secties muziek, zang, dans en toneel repeteerden lange tijd apart, maar tijdens een 
repetitieweekeinde werden alle disciplines samengevoegd. Dat leverde de nodige 
aanpassingsproblemen op. De acteurs, die gaandeweg een hecht en gezellig clubje waren 
gaan vormen, voelden zich ontheemd in de massale en strakke aanpak van het grote 
geheel. Ze moesten lang wachten voor ze op afroep in actie mochten komen. Dat was 
vervelend, maar kwam sommige, minder tekstvaste broeders en zusters eigenlijk wel 
goed uit. De repetitiezondag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de enige 
pizzeria in de stad die capaciteit en geduld genoeg had voor een kleine zeventig 
hongerige scholieren. Als dank werd na afloop de meezinger van de musical ten gehore 
gebracht: ‘De vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden, maar beste vriend, kom 
niet aan mijn vriendin’. 

De uitvoering 
Toen brak de dag aan waarop het eindelijk dan zo ver was. Het bijgeloof  wil dat op een 
slechte generale repetitie een goede voorstelling volgt. Maar dankzij een weekeind van 
duchtig ploeteren was de generale repetitie beter gegaan dan het theaterbijgeloof  wil. Ik 
herinner me nog vaag dat ik in de artiestenfoyer snel nog wat tweede correctie 
eindexamenwerk zat na te kijken, terwijl iedereen op het toneel al druk bezig was met 
prettigere aangelegenheden.  
De twee avonden verliepen natuurlijk niet geheel vlekkeloos, maar kleine mankementen 
werden door het publiek niet opgemerkt of  zorgden voor extra hilariteit c.q. medeleven. 
Het applaus was snoeihard en werd nog versterkt door goedkeurend gejoel en gefluit.  
Persoonlijk had ik graag meer meesterwerken creatief  verminkt tot musicals, maar de 
smaak van de leerlingen en jongere collega’s hielden dit procedé beperkt tot een musical 
die gebaseerd was op Marieken van Nieuweghen, Het wederzijds huwelijksbedrog en een waaraan 
Titaantjes van Nescio ten grondslag lag. Voor het overige legde de Nederlandse literatuur 
het af  tegen titels als Grease, Footloose, Blues Brothers, Fame, Hair en Moulin Rouge. Carte 
blanche kreeg ik nog één keer, vlak voor mijn pensioen. Zonder aarzelen koos de 
operaliefhebber in mij voor Don Giovanni. Die musical zorgde met een aantal vertaalde en 
aangepaste opera-aria’s en een alternatieve afloop voor een uitermate gedenkwaardig 
afscheid waar ik niet zonder ontroering op terug kan kijken. 
Maar minstens even tevreden kijk ik terug op de uitvoering van de Min, in het besef  de 
Nederlandse literatuur daarmee een bescheiden dienst te hebben bewezen. Op 
literatuurlijsten voor het eindexamen verscheen in de volgende twee of  drie schooljaren 
opmerkelijk vaak de Min in het Lazarushuis van Willlem Godschalck van Focquenbroch. 
Sommige abituriënten hadden zich zelfs aan de zeventiende-eeuwse tekst gewaagd.  

De Min is als musical ook elders gespeeld, in 2005 op het Christelijk College De Populier 
te Den Haag, in 2009 op de Scholengemeenschap Sint Ursula te Leudal en in hetzelfde 
jaar door leden van Studentenvereniging L.A.N.X. te Amsterdam. Tekst en muziek zijn 
sinds 2005 verkrijgbaar bij Uitgeverij Vink te Alkmaar.  
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Afb. 1 en 2. Sfeerimpressie. Het ballet en de vrouwenafdeling. 

Fumus 12 (2014) 
 34



Afb. 3 en 4. Sfeerimpressie. Amsterdam, slotscène. 
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Libretto van de Min in het Lazarushuis. Tekstfragment van Gerard Schelvis 

EERSTE BEDRIJF BEGIN EN OUVERTURE 

 Als het doek is opgegaan, zien we een stadstafereeltje: enkele dansers dansen op de muziek van 
één instrument (draailier, doedelzak bijvoorbeeld) en er zijn enkele toeschouwers. Op een gegeven moment 
komt er een viertal mannen op dat een grote zak met zich meevoert. In de zak is een heftige beweging 
waar te nemen. De mannen zetten de zak met veel moeite op de grond waarna de zak kans ziet, zich 
een stukje van hen te verwijderen. Er ontstaat een worsteling. Mooi zou zijn, als uit de zak handen en 
voeten los zouden kunnen breken, zodat een nog spectaculairder vluchtpoging te zien zal zijn. 
Uiteindelijk hebben de vier de zak in bedwang en wordt hij voorzichtig opengemaakt. Degene die in de 
zak zat, wordt stevig vastgehouden, maar blijft zich verzetten.  
 Op komt een vijfde persoon, met een dwangbuis bij zich. De gevangene krijgt de dwangbuis aan. 
Als dat gebeurd is, verdwijnen de vier mannen, de vijfde blijft hem vasthouden. 
  Vervolgens komen ballet- en koorleden op, verkleed als patiënten van het lazarushuis, en wordt 
het beginlied gezongen. 

Refrein: 
  Gek zijn is zo gek nog niet; 
  Het maakt je veilig voor verdriet. 
  Krankjorum zijn en kierewiet 
  Is echt zo gek nog niet. 
   
  Wij zijn getikt door Tante Lot 
  En impel, stimpel, stapelzot. 
  Wij zijn halfgaar en niet goed snik. 
  Wij hebben kuren en een tic. 
  Wij zijn verdwaasd, getourmenteerd, 
  Gederangeerd en getroebleerd; 
  Wij zijn mesjokke, idioot 
  Maar zielsgelukkig als malloot. 

  Een molen sloeg ons met zijn wiek, 
  Dus zijn we zot en geestesziek. 
  We zijn ontzind en abnormaal 
  En schizofreen, ik allemaal… 
  We zijn mal, dol en monomaan, 
  Maar lijden niet aan onze waan 
  Want onze abnormaliteit 
  Behoedt ons voor veel narigheid. 

  Wij hebben onze grootheid, onze trots: 
  Wij zijn krankzinnig, krankjorum, knetter en knots! 

Eerste toneel 

 (Ferdinand, Valerius) 

 (Valerius is reeds een tijdje op het toneel, heeft duidelijk staan wachten en uitkijken naar 
iemand. Dan komt Ferdinand op, verkleed als blinde. Hij vraagt Valerius om een aalmoes. Valerius 
rukt de doek voor de ogen van Ferdinand vandaan, waarop deze met zijn stok Valerius bedreigt) 
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FERDINAND: Is het nou helemaal in je bol geslagen? Mij zo te laten schrikken. Ik had 
wel dood kunnen blijven. 
VALERIUS: Ja, zo zie je er wel uit. Als een lijk dat ze het graf  hebben uitgejaagd. 
Waarom heb je je zo toegetakeld? 
FERDINAND: Doodsangst. Ik word er nog gek van. Valerius, je moet me helpen. Je 
moet mijn leven redden. 
VALERIUS: Als ik je daar een plezier mee kan doen. Maar wat is er nou? 
FERDINAND: Valerius, je bent mijn beste vriend. We waren altijd als twee broers. 
Luister, ik heb... 
VALERIUS: Ja? 
FERDINAND: Ik heb helaas... 
VALERIUS: Zeer interessant, ga door. 
FERDINAND: Iemand... 
VALERIUS: Ja, ga door. We zijn er bijna. 
FERDINAND: Ik heb iemand... 
VALERIUS: Je hebt iemand. Da's fijn. Maar hoe vaak al heb je niet iemand gehad. Kom 
je me nu weer lastig vallen met een nieuw liefdesavontuur? Denk je nou heus dat ik na 
een honderdste keer nog steeds brand van nieuwsgierigheid naar je nieuwste verovering? 
Man, ik ben het spuugzat. Ik ben mijn ergernis over jouw versierdersijdelheid en jouw 
snoeverijen over seksuele heldendaden en huzarenstukjes nog niet helemaal vergeten of  
jij duikt alweer op en zegt: "Valerius, ik heb iemand... 
FERDINAND: Vermoord. 
VALERIUS: Vermoord. Goed. Maakt niet uit, voor mijn part heb je iemand (luid) 
vermoord??!! 
FERDINAND: Sst!  
VALERIUS: Heb jij iemand vermoord?? 
FERDINAND: Stil toch. Niet iedereen hoeft het te weten. 
VALERIUS: O, je wou het nog even stil houden. Vertel nou maar wat er gebeurd is, want 
ik geloof  je nog niet helemaal. 
FERDINAND: Valerius, ze zitten me op de hielen. Ik voel het. 
VALERIUS: Wie heb je vermoord? Zeg op! 
FERDINAND: Ik heb een zekere Reinoud uit Den Haag aan mijn rapier geregen. 
VALERIUS: Wat? Reinoud? Wat een ramp! 
FERDINAND: Dus jij kent hem ook al? Wat is het dan voor iemand? Hij schijnt heel 
veel vrienden te hebben. 
VALERIUS: Als er één Hagenaar het niet verdiende om door een heethoofd doorstoken 
te worden, dan was hij het wel. Hij had inderdaad veel vrienden. 
FERDINAND: Hij heeft veel vrienden. 
VALERIUS: Hoezo? Hij leeft toch niet meer? 
FERDINAND: Nee, maar zijn vrienden wel. 
VALERIUS: We mogen hopen dat die vrienden je niet vinden. Maar vertel vlug: hoe 
kwam je ertoe om zo iemand om zeep te brengen? 
FERDINAND: Ik had de avond en een deel van de nacht bij een dame doorgebracht... 
VALERIUS: Als ik het niet dacht... 
FERDINAND: en verliet haar huis. Zij liet me uit en op dat moment bemerkten we, dat 
we door drie kerels werden bespied. Mijn vriendin vluchtte het huis in en ik, ik ging 
eropaf. Binnen de kortste keren had ik het aan de stok met drie heren. Voor ik het wist, 
had ik er eentje gespietst. Ik had gehoord dat hij Reinoud werd genoemd, maar kende zo 
iemand alleen van horen zeggen. De anderen vluchtten en ik ben meteen naar 
Amsterdam gereisd. 
VALERIUS: Mooie boel. Jij moet ook altijd en eeuwig je mannelijkheid bewijzen, hè. 
Had je nog te weinig indruk gemaakt op je vriendinnetje? Maar ter zake: we moeten je 
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verstoppen. Laat me denken. Je kunt je nou wel hier ergens verbergen, maar als ze echt 
gaan zoeken... En om je nou op te sluiten op een donkere zolder of  in een natte kelder... 
Ik heb het! Denk je dat je in staat bent om gek te worden? 
FERDINAND: Man, ik ben al uitzinnig van angst. 
VALERIUS: Je moet doen alsof  je kierewiet bent. We hebben hier in de stad een gasthuis 
waar gekken worden verpleegd. Als je het aandurft, en als je je als een gek kunt 
aanstellen, dan ben je volgens mij in dat Lazarushuis voorlopig buiten gevaar. 
FERDINAND: Een gek plan, maar lang niet gek, als je begrijpt wat ik bedoel.  
VALERIUS: Volgens mij moet je wel enigszins geschuffeld zijn om een onschuldige 
Hagenees om te leggen.  
FERDINAND: Ik was verliefd en jaloers. 
VALERIUS: Ja, daarom juist. Liefde is een gekte. 

 (zij zingen) 

 refr. De liefde is een gekte, 
  De liefde maakt je gek. 
  De liefde is een ziekte, 
  Een kwaal en een gebrek. 
  Er zijn geen medicijnen, 
  Geen therapie, geen kuur, 
  Dus lijd je helse pijnen 
  Verteert in liefdesvuur.  
  De liefde is een gekte, 
  De liefde maakt je gek. 
  Dus krijg daarom maar die verrekte 
  Kwaal niet op je nek. 

  Je denkt: ze is wel sexy 
  En hebt zo een infectie; 
  Belandt na een injectie 
  Op een heel ander bed. 
  Je laat je opereren, 
  Binnenstebuiten keren, 
  Maar bij 't revalideren 
  Ben je al weer besmet. 

  Je denkt slechts te beminnen, 
  Maar bent al buiten zinnen 
  Belandt daarna daarbinnen 
  Waar heel de mikmak maalt. 
  Dan kijken psychologen 
  Je heel diep in de ogen 
  Waarna je een vermogen 
  Voor zielenhulp betaalt. 

  Als lijf  en geest bederven, 
  Dan zul je spoedig sterven 
  En wie zal van je erven? 
  De oorzaak van je kwaal! 
  En koud onder de zoden 
  Sterf  jij nog duizend doden: 
  Dan gaat wie jij vergoodde 
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  Met Heintje aan de haal. 

VALERIUS: Dat is dan geregeld. Ik ga je nu als gek afleveren bij de regent van het 
lazarushuis en je blijft daar totdat alle gevaar geweken is. 
FERDINAND: Prima idee. Ik ga zo mijn best doen om gek te lijken dat ik er zelf  in zal 
gaan geloven. Ik weet zeker dat ik als zot geen gek figuur zal slaan. 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Zicht op het Hospital dels Folls te Valencia. Een vluchtige impressie van het gekkenhuis  

NIELS VERWERS 

Een weekendje Valencia werd mij en mijn collega’s aangeboden als dank voor de prettige 
samenwerking door onze leidinggevende. Hij heeft inmiddels het bedrijf  verlaten voor 
een welverdiend pensioen. Men kan het slechter treffen qua bedankje. Persoonlijk was ik 
nog nooit op het vasteland van Spanje geweest en was het enige dat Valencia bij me 
opriep: EL CID. In vervlogen dagen heb ik namelijk te Leiden een jaar gespendeerd aan 
de organisatie van de introductieweek met diezelfde naam. Op mijn hotelkamer checkte 
ik vluchtig mijn mail en trof  een mailwisseling aan binnen het bestuur van onze stichting 
Focquenbroch. Toen ik reageerde met het bericht dat ik in Valencia vertoefde, kreeg ik 
het vriendelijke verzoek van Karel Bostoen om eens bij het Hospital dels Folls te gaan 
kijken. Dat is immers de plek van handeling van Lope de Vega’s Los locos de Valencia, een 
blijspel dat door Focquenbroch in het Nederlands is bewerkt. 
Toeval bestaat niet en dus bleek zo’n uitstapje inpaspaar in ons programma en op een 
zonnige zondagmorgen wandelden wij in tien minuten van het hotel naar het voormalige 
gekkenhuis. Sinds 1979 is alhier de Biblioteca Publica gehuisvest, maar die was natuurlijk in 
het weekend gesloten. 

Het Hospital dels Folls is herkenbaar aan zijn kruisvorm. Het is gesticht in 1409 en 
functioneerde als krankzinnigengesticht tot 1960. Het zag er kloosterachtig uit. Een 
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enkele poort met Mariabeeld staat nog overeind. Vanaf  de buitenkant valt direct op dat 
op de begane grond alle ramen voorzien zijn van tralies. 
 

Er hangt een vredige sfeer. Natuurlijk omdat het zondag en stil is, maar ondanks de 
nodige voorbijgangers en een museum dat tegenwoordig naast het Hospital gevestigd is, 
getuigt deze plek van een serene rust.  
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Op historische kaarten (met zuidwaartse oriëntatie) zien we het Hospital aan de rand van 
de stad liggen.  
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Op de volgende tekening (nr. 3) tref  ik ineens een soort van tweede kruisvormig gebouw 
aan. Zou er een tweede klooster gestaan hebben? Wanneer ik de eerst getoonde 
(lucht)foto bekijk, lijkt er buiten een soort ‘tekening’ op de grond te zijn, waarop in 
werkelijkheid de steunpilaren van een oud gebouw overeind staan (zie ook mijn laatste 
foto, verder hieronder). Meer is er op het grondplan niet zichtbaar, omdat daar 
tegenwoordig het hiervoor reeds vermelde museum (Museo Valenciano de la Ilustración 
Moderna) is verrezen. 
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Helaas heb ik niet binnen kunnen kijken en moest ik me enkel behelpen met wat ik op 
internet kon vinden aan plaatjes om een indruk te krijgen van het interieur. Op de 
website van de bibliotheek staan oude foto’s van het (redelijk) recente interieur. Deze 
spreken voor zich. Foto’s nrs 4, 5 en 6 geven een indruk van de catalogusruimte sinds 
1979. Nrs. 8, 9 en 10 geven een indruk van de hospitaalruimte. Kennelijk hadden de 
patiënten vanuit hun bed zicht op het altaar van de kapel. Zo konden ze de mis bijwonen. 
Eenzelfde indeling zien we in de beroemde Hospices de Beaune en dichter bij huis, het 
Caeciliagasthuis te Leiden.  
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In hoeverre ik iets heb gezien van het Hospital dels Folls uit de dagen van Lope de Vega, is 
onbekend. Maar dat het een prachtige plek is in Valencia, is zeker. Mocht u de kans 
krijgen om Valencia te bezoeken, dan is de Bibliotheca Publica, zelfs op een zonnige 
zondagmorgen, een absolute aanrader!  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Signaleringen Willem Godschalck van Focquenbroch 2013-2014 

ELLY GROENENBOOM-DRAAI 

* Niet alleen onder vakgenoten maar tevens in bredere kring, zoals in poëzieclubjes, blijken de 
gedichten van Focquenbroch nog altijd aantrekkelijk. Wel meldt men ons vanuit die groeperingen 
dat ze niet altijd even gemakkelijk te begrijpen zijn, een gevolg natuurlijk van de zeventiende-
eeuwse taal waarin ze zijn geschreven én van onvoldoende bekendheid met de toenmalige 
omstandigheden. Als Stichting Focquenbroch worden we daardoor gesterkt in de overtuiging dat 
wij nuttig werk verrichten met het beter toegankelijk maken en ontsluiten van het œuvre van deze 
bijzondere dichter. 

* Mede dankzij de begaafde dichter/schrijver, acteur en regisseur Ramsey Nasr is Focquenbrochs 
poëzie in de afgelopen jaren opnieuw onder de aandacht gebracht. Hij declameerde de gedichten 
niet alleen (7 cd-box Hier komt de poëzie!), maar bracht er, samen met zijn broer Shariff  Nasr, ook 
één in beeld. Vlak voor zijn aftreden als Dichter des Vaderlands, op 25 januari 2013, presenteerde 
Nasr namelijk Dichter Draagt Voor: eenentwintig verfilmde gedichten. Deze poëzieclips beleefden hun 
première tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam 2013. De gedichten zijn ook in 
boekvorm verschenen. Deze bundel bevat, naast de 21 teksten, ook 21 QR-codes, die direct 
doorlinken naar de verfilmingen zelf. Eén van de verzen is Focquenbrochs ‘Gedachten op mijn 
kamer’, ook te zien en te beluisteren via http://dichterdraagtvoor.nl/videos/gedachten-op-mijn-
kamer en via Youtube.  

* In het kader van de alom in den lande losgebarsten Zwarte Pieten-discussie lijkt er ook 
aandacht te komen voor Focquenbrochs houding tijdens zijn verblijf  in het huidige Ghana jegens 
de zwarte medemens en de slavernij. Enkele 5-havo-leerlingen berichtten ons namelijk over hun 
plan daar een profielwerkstuk over te maken en daarin onder meer de vraag te beantwoorden in 
hoeverre Focquenbrochs toenmalige zienswijze te veroordelen was. Het zou al te gemakkelijk 
vallen om die vraag zelf  meteen af  te branden. We beschouwen die integendeel als teken van 
duurzame belangstelling voor het werk van de zeventiende-eeuwse dichter! Voor de Stichting is 
het een prikkel om nader onderzoek te doen naar deze kwestie, en de bevindingen ervan wellicht 
in 2015 wereldkundig te maken via Fumus 13. 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Erratum bij Langendijks De Eneas van Virgilius in zyn Zondags Pak 

Bij het artikel van Frans Wetzels over Langendijks burleske De Eneas van Virgilius in zyn Zondags 
Pak in Fumus 2013 is per abuis de prent Dido´s dood van Simon Fokke (1712-1784), naar een 
tekening van Cornelis Troost, niet ingevoegd. Daarom verschijnt hier met enige vertraging alsnog 
de bewuste gravure. 
Dido’s droevig levenseinde inspireerde Cornelis Troost tot een tekening die later door Simon 
Fokke gebruikt zou worden voor een ets – als affiche? – voor het treurspel Didoos doodt, waarvan 
de opvoering op 1 januari 1758 zou plaatsvinden, zoals blijkt uit het aanplakbiljet links tegen de 
muur van de trap. Op de stapel hout sterft Dido en op de voorgrond ligt haar zus Anna in zwijm, 
die men met een reukflesje bij kennis probeert te brengen. Enkele saillante details: Dido houdt 
een trouwbelofte in de hand; Dido’s tas en sleutels hangen keurig aan de stoel; op de achtergrond 
staat Eneas’ vloot; Cupido pist het vuur uit; Dido’s levensdraad wordt doorgeknipt in plaats van 
haar vlechten. 

   

Dido’s dood, ets van Simon Fokke. Rijksmuseum, collectie/RP-P-1938-1050  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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) 
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