
Informatie bij The Ape, the Monkey and Baboon 

Componist 
Thomas Weelkes (1576-1623), werd geboren op het Engelse platteland, vermoedelijk 

als zoon van een dominee. Hij studeerde muziek in Oxford en werd organist aan de 

school Winchester College in Winchester. Daar componeerde hij een aantal van zijn 

beste madrigalen, die in twee bundels werden gepubliceerd. Weelkes was bevriend 

met Thomas Morley, die stierf in 1602. In datzelfde jaar werd Weelkes organist en 

leraar van het jongenskoor van Chichester Cathedral, waar hij qua gedrag een slechte 

reputatie opbouwde, als gevolg van een alcoholprobleem, maar als componist van 

koorstukken zeer succesvol bleef. Weelkes heeft meer kerkmuziek voor Anglicaanse 

diensten geschreven (met name voor evensong) dan elke andere belangrijke 

componist uit zijn tijd. 

Inhoud van de tekst 
De tijdgenoten van Weelkes begrepen al na de eerste twee regels: deze tekst is een 

satire. Drie soorten apen ontmoeten elkaar in Fryday Street. Friday Street was en is 

een straat in Londen, in de buurt van St Paul’s Cathedral. Op de hoek was destijds  

een beroemde en beruchte taveerne gevestigd, The Mermaid Tavern. Deze herberg 

was de stamkroeg van schrijvers, acteurs en andere artistieke types uit de 

entertainmentwereld. Die types worden in het lied ten tonele gevoerd als apen die een 

hoge dunk hebben van hun eigen kunsten. Apen kende men toen immers 

voornamelijk als kunstenmakers, die aangekleed en wel, met artiesten moesten 

optreden in arena’s, op jaarmarkten, of als exotisch huisdier van rijkelui. De apen die 

elkaar hier ontmoeten in de kroeg en ‘hun vasten breken’  (dus: beginnen te eten en 

drinken) staan voor de verschillende soorten stamgasten uit The Mermaid Tavern. 

Twee van hen zweren plechtig, in beschonken toestand, dat ze met z’n drieën veel 

gemeen hebben, maar de derde is het er niet mee eens. En dan beginnen ze tegen 

elkaar op te bieden wie de grootste schelm is met de meeste en beste kunstjes op z’n 

repertoire. Eentje noemt daarbij de naam Paris Garden. Dit was een beroemd park, in 

de Londense theater- en amusementswijk Southwark, waar beren werden gehouden en 

een arena was voor dierengevechten. Honden werden bijvoorbeeld opgehitst om een 

beer of stier aan te vallen. (Paris Garden, genoemd niet naar Parijs, maar naar ene 

graaf Robert de Paris die daar ooit had gewoond, bleef in de taal nog eeuwen een 

synoniem voor een toestand vol onrust en lawaai.)  

Uitspraak van minder bekende woorden 
baboon: baaboen 

solemnly: sollumlie  

quoth: kwooθ  

knavery: neevurrie 

shew = show (dus: sjoo) 

Vertaling 
The Ape, the Monkey and Baboon did meet,  

and breaking of their fast in Fryday Street,  

two of them swear together solemnly  

in their three natures was a sympathy, 



 

De mensaap (staartloze aap), de aap (kleine primaat met lange staart) en de baviaan 

kwamen elkaar tegen, en terwijl ze een consumptie nemen in Friday Street zweren 

twee van hen plechtig dat er een overeenkomst zit in de aard van alle drie.   

 

Nay, quoth Baboon, 

I do deny that Strain, 

I have more knavery in me 

than you twain. 

Nee, zei Baviaan, ik ontken die (gemeenschappelijke) karaktertrek.  

Ik heb meer schelmenstreken in me dan jullie twee.  

 

Why, quoth the ape, I have a horse at will, 

in Paris Garden for to ride on still, 

and there shew tricks.  

Tush, quoth the monkey,  

I for better tricks in great men's houses lie. 

Nou en, zei de mensaap, ik heb in Paris Garden een paard altijd tot mijn beschikking 

om op te rijden, en daar mijn kunsten te laten zien.  

Ach wat, zei de aap, ik verblijf in de huizen van de groten der aarde, vanwege betere 

kunsten.   

 

Nay, quoth Baboon, 

when men do know I come, 

for sport, from city, country 

they will run. 

Da’s niks, zei Baviaan, als mensen weten dat ik eraan kom, om amusement te bieden,  

dan komen ze aanrennen uit stad en land. (Maar grappig is dat dronken Baviaan 

misschien de dubbelzinnigheid niet in de gaten heeft: het kan ook betekenen: dan 

rennen ze weg uit stad en land).  

 

 

 


