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VERANTWOORDING
Onder het hiernaast afgedrukte motto biedt het Bestuur van de
W.B.-Vereniging in het jaar waarin Willem Bilderdijk's tweehonderdste geboortedag (7-9-1756) wordt gevierd, de leden deze twee
luimige dichtwerkjes in hun oorspronkelijke spelling als najaarspremie aan. De toelichting en de aantekeningen werden verzorgd
door dr J. J. Mak; Pam G. Rueter versierde het omslag en maakte
de pentekeningen. De uitgave werd geheel gereedgemaakt in de
werkplaatsen van de Wereld-Bibliotheek to Amsterdam.

Ook Wijzen mag,
Een enklen dag,
Een dwaze gril ontsnappen.
(W. Bilderdijk Na eene voorlezing

op den eersten April)

RIDDER SOX
(Vertelling)

Terwijl de blonde God der dagen
Het land der Afrikanen zengt,
Ons daaglijks hier te Land een simpel kaartjen brengt,
En strenge wintermaand heur avonden verlengt,
Hier om den haard een kring geslagen!
Zit neer, toe, toe! straks koomt het avondmaal;
Mama begint de tafel reeds te dekken:
De tijd valt lang, wat hoeft men hem te rekken?
Men kort hem best door eenig oud verhaal,
Dat niet verveelt, al hoort men 't twintigmaal;
Daar is altijd toch leering uit te trekken.
Niet waar, Neef Hein? Wel nu, ik zal u dan
Van avond eens van Ridder Sox vertellen,
Een recht juweel, een parel van een man,
Die zelfs geen kind ('k laat staan, een mensch) zou kwellen,
En in den tijd, toen, zoo als ieder weet,
De Reuzen nog het land met tooverijen plaagden,
Tot bijstand van verdrukte Kristenmaagden,
Door heide en zand op avonturen reed.
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Dees Ridder trok, in 't harnas, op zijn paard,
Met schild en speer, en zoo'n ontzachlijk zwaard,
Als ze in dien tijd bij de oude Franken droegen,
Waarmee ze in eens een man door midden sloegen,
Naar Rome toe: ge weet waar Rome left?
Oom Steven, daar Neef Jan van plag te spreken,
Was daar geweest, en heeft me wel gezeid
Hoe verr' dat was: ik meen wel negen weken,
Of daar omtrent, van Utrecht; en de Paus
Is daar te zien, en laat zijn muilen kusschen.
Dat vindt ge vreemd? Zij zeggen 't ondertusschen,
En, liegt m'er bij, het liegen is de saus.
Nu kon men toen niet wel te Rome komen,
Dan door Parijs. Want zie, Parijs lag op den weg,
En — laat eens zien, dat ik niet kwalijk zeg! —
Zoo ongeveer te halfweg Romen.
Thands, hoor ik, loopt Parijs meer naar Marokko been;
Maar Fransch of Roomsch, dat was voor dezen een.
Althands hij zou naar Rome trekken,
En naderde Parijs. Daar was een Boerenmeid,
Een jeugdig ding, vol vuur en aartigheid,
En recht een stal om iemands lust te wekken.
Zij had een hoofd gelijk een vlasch, zoo blond,
Een tronie als een appeltjen, zoo rond;
Een mondtjen, (5 ge zoudt het met een stuiver
Bedekken; en twee oogjens als een git:
En op haar lijf was zij zoo schoon en zuiver
Gelijk een brand; en heel end'al in 't wit.
Een middeltjen! ge kost het zoo omspannen:
En voetjens, wis niet grooter dan mijn duim.
In 't kort, een meid, al vondt ge duizend mannen,
Zij bracht ze vast in een verliefde Luim.
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Dat meisjen nu droeg in een hengselmandtjen,
Dat ze in haar zij' gevat hield aan haar handtjen,
Een botertjen, zoo versch gekernd en frisch,
Dat dienen moest op een voornamen disch,
En eieren, die zij ter markt zou brengen,
In de andre hand een kan, daar karnemelk in was,
Die ze uit de beek een weinig aan wou lengen,
Waarom ze zich voor over boog in 't gras.
De Ridder zag haar juist in 't nederbukken,
En merkte een borst, zoo blank als verschgevallen sneeuw,
Gevoelde in eens zich hart en ziel verrukken,
En gaf van vreugd een onverwachten schreeuw.
Hij zat een poos verward in die beschouwing,
Toen fluks van 't paard, en, zonder wederhouwing,
Haar om den hals! „Mijn allerliefste dier,"
(Want in die eeuw gaf m'aan de schoonen
Geen andren naam dan die: elke eeuw heeft haar manier.)
„'k Heb in mijn mantelzak nog twintig gouden kronen,
„bat's al mijn geld: die allen zijn voor u — !
„Wat zegt ge er van?" Het meisjen keek wat nuuw:
Wat zou ze doen? het geld was in die daden
Een goede waar, en maklyk mee to dragen.
Ze grimlacht eens, en krijgt een kleur. ,,,Mijnheer,
,,,(Dus stamelt ze uit) ge doet me heel veel eer."'
Sox andwoordt niet, maar pakt haar in de kluiven,
En smijt ze omverr', en valt er over heen,
Gooit onbesuisd haar gantsche vracht door een,
Den boel aan gruis. En — wip! zijn paard aan 't schuiven,
Dat van dien val en van 't geraas verschrikt,
In vollen ren het slagveld ging begeven,
Waar teekens van des Ridders daden bleven;
En eindlijk met den toom in zeker bosch verstrikt,
9

Een monnik vond, die zonder 't minste knagen,
Zich van het beest naar zijn konvent deed dragen,
En 't voort verkocht, en toen ten dankbetoon,
Drie missen zei ter eer' van zijn Patroon.
Het meisj' in 't eind, geknuffeld uit den treuren,
Rijst over end, en geeft haar boezem lucht,
Bekijkt haar rok, dien ze op had hooren scheuren,
Herplooit haar doek, en meesmuilt met een zucht,
En zegt op 't laatst: ,,,Waar zijn mijn twintig kronen?"'
De Ridder gantsch verbijsterd op dien stond,
In 't hart beklemd, en gloeiende om zijn konen,
Ziet om, en zoekt en paard en geld in 't rond,
En vindt het niet. Hij spart zijn oogen open,
Ziet in 't verschiet nog even met een zwenk
Zijn Appelgraauw uit al zijn best aan 't loopen,
En 't monnikskleed, en tiert als van der Trenk,
Hij is 't vast kwijt? Hij wil zich-zelv' verschonen;
Maar neen, och neen, verschooning baat hier niet;
De meid eischt splint, of dreigt hem straks te toonen,
Dat in het land nog deugdzaam recht geschiedt.
Wat zal hij doen? Hij poogt haar neer te zetten,
Doch wat hij zegt, het raakt haar niet aan 't hart,
Zij built van spijt, en eer hij 't kan beletten,
Vliegt zij naar 't Hof van Koning Dagobert.
Daar schreeuwt zij wraak, en bijstand, en erbarming.
,,,Een Paladijn, verplicht tot elks bescherming,
,,,Heeft (zegt zij) mij geplonderd en verkracht,
,,,En, boven dien, nog om mijn loon gebracht."'
De wijze Vorst hoort haar weemoedig klagen,
En andwoordt straks na luttel ondervragen:
„'t Raakt maagdenkracht, zoo veel ik word gewaar.
„Ga naar mijn vrouw, en breng uw klachten daar.
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„Dat casus is een casus muliebris,
„Voor ons geslacht altijd implicitus tenebris.
„Renvoi aan haar, indien gij recht begeert;
„Maar nihil hic: bij mij zijt gij verkeerd.”
De schoone neigt, ze heeft hier niets te maken.
Zij koomt te rug met twee beschaamde kaken,
Bedenkt zich wat, en vliegt met dollen kop
Zoo regelrecht den tweeden Hof trap op,
Naar Bertha toe, die met de vroome vrouwen
Van heuren Raad juist vierschaar zat te houwen.
Zij, schoon meegaande omtrent elk ander feit,
Was vreeslijk streng op 't punt der eerbaarheid.
De Ridder kwam, blootshoofds en zonder spooren,
Ontgord, beschaamd, en met een bleek gelaat,
Zijn aanklacht voor dat hoog Gerechtshof hooren,
En, vrank van hart, bekende hij de daad.
„Hij was op weg verwonnen van den duivel,
„En had het feit, het gruwzaam feit, gepleegd,
„De meid ontzet van maagdom, geld, en zuivel,
„En wist ook wel hoe zwaar dit misdrijf weegt.
„Hij had en wet en Ridderplicht geschonden,
„Zijn lijf verbeurd ter exemplaire straf:
„En wist geen reen die hem verschoonen konden,
„Dus wachtte hij zijn vonnis knielend af."
Sox was zoo welgemaakt in d'eersten bloei der dagen,
Zoo fris van bloed, zoo fors van lijf en leen,
Dat Bertha-zelv, en heel heur Raad met een
Hem niet dan met een oog vol gunst en weemoed zagen;
En dat niet een het oordeel spreken kon,
Dan wie het tranenvocht langs oog en boezem ron.
De klageres viel in een hoek aan 't schreien,
Niet om haar leed, maar om zijn lijfsverlies,
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En als men hem ter dood dacht heen te leien,
Riep zelfs een Ier: „G—m! 't is harshness that he dies!"
De Koningin liet haar gestrengheid varen,
En daar heur hart zich gants voor hem bewoog,
Bracht zij den Raad kortbondig onder 't oog:
Men kon hem nog wellicht in 't leven sparen,
Indien hij slechts verstands genoeg bezat.
,,,,Want (sprak ze) elk weet, dat onze aaloude Wetten
,,,,(Waar van tot nog geen mensch het voorrecht had)
,,,,Bevrijding van bepaalde doodstraf zetten,
,,,,Voor d' eersten die zijn rechters kenbaar maakt,
,„,W aar naar een vrouw voor alle dingen haakt.
,,,,Met dit verstand, dat hij de zaak verklare,
,,,,Zoo ze is, en geen van ons beschaame noch bezware.'"'
Dit middel is nog naauwlijks voorgesteld,
Of 't wint elks stem, en word aan Sox gemeld.
Vrouw Bertha, die hem tijds genoeg wil schenken,
Geeft hem terstond een week tot zijn bedenken.
Hij neemt dit aan; legt cautie Juratoir
Voor Bertha af, dat hij na zeven dagen,
Zich wederom zal stellen in 't verhoor;
Bedankt den Raad, vertrekt geheel verslagen,
En denkt wel duizendmaal, hoe red ik mij hier door?
„Hoe (roept hij al), hoe laat het zich ontdekken,
„Wat ieder vrouw altijd en boven al begeert?
„En zonder haar of schaamte of spijt te wekken?
„Dat mocht de droes! mij is het te geleerd.
„De Koningin met al haar Raadsheerressen
„Had zekerlijk mij beter dienst gedaan,
„Met kort en goed mijn kop maar af te ketsen,
„Dan op dien koop mij nog quansuis te ontslaan."
Zoo mompelt hij, en pruttelt in zich-zelven,
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Vermoeit zich met een rustloos overleg,
En om 't geheim, zoo mooglijk, op te delven,
Ontmoet hij vrouw noch vrijster bij den weg,
Of houdt ze staan, en vraagt aan jong en ouden,
Waar of zij toch ter waereld meest van houden?
Maar ach! niet eene, aan wie hij zich vervoegt,
Wier antwoord hem in 't minste vergenoegt.
De eene is voor dit, en de andre voor iets anders:
Geen twee gelijk. Niet eene kwam ter zaak!
Een menigte stond hem niet eens te spraak.
Sox wenschte zich voor duizend Salamanders.
Nu had de zon, met schittrend goud gehuld
Reeds zevenmaal de morgenkim verguld,
Als hij van yen' uit een der groene dalen,
Belommerd van abeel en beukenblaan,
Jets onverwachts zich in het oog zag stralen,
Waar op hij straks gereed stond of te gaan.
Het was een kring van danssende Najaden,
Elk schoon om 't zeerst, en vol aanloklijkheen.
Heur losse zwier, en luchtige gewaden
Verrieden hem al wat verborgen scheen.
Het koeltjen, dat heur blanke schouders streelde,
En langs heur borst met vlecht en lokken speelde,
Gaf nieuwen glans en leven aan dat schoon,
Heur voetstap scheen langs 't grazig veld te zweven,
Maar zonder grond en in de lucht geheven;
En ieder pas bracht meer volmaakts ten toon.
Sox nadert Naar; hij hoopt op die godinnen
De ontknooping van zijn raadsel te verwinnen,
En vleit zich reeds; maar in een oogenblik
Is alles weg! en hij — verstijfd van schrik.
De dag liep om. De nacht begon te dalen.
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Hij zag niets meer dan slechts een stokoud wijf,
Zoo zwart als roet, zoo dor als eierschalen,
Verdroogd, gekromd, en als een hout zoo stijf,
Van ouderdom bijna tot een gekrompen,
En 't bovenlijf gebogen op een kruk,
Kroop ze erger dan een slak, op doorgesleten klompen,
En scheen een rechte boo van dreigend ongeluk.
Haar tandelooze mond was tot het oor gespleten;
Haar kromme, spitse neus stiet aan Naar spitse kin;
Een grijswit hair drie vier scheen op heur hoofd vergeten;
En 't rood en tranend oog hield klompen gomstof in.
Een saaienlap, die eens een vuurmandskleed moest heeten,
Bedekte half en half heur schrompeligen huid,
En door dat muf verdek, wel half van een gereten,
Stak de arm nog, enkel pees, met scherpe knokkels uit.
Dit beeld, volmaakt een beeld om van te grijzen,
Deed Ridder Sox het hair te berge rijzen.
Zij klampt hem straks, op een gemeenen toon,
Aan boord, en zegt: ,,,Wat scheelt er aan, mijn noon?
,,,Ik kan 't wel zien, gij steekt in groote kwelling.
,,,Waar hapert het? Licht weet ik wel herstelling.
,,,teen mensch op aard, of ieder heeft zijn kruis:
,,,Dat is ons lot, en koomt een ieder t' huis,
,,,Maar troost verlicht, en 'k kan u mooglijk raden.
,,,'k Heb niet voor niet zoo'n tachtig jaar beleefd.
,,,'k Heb wat gezien, mijn kind! en meer dan look gebraden,
,,,En 'k heb er wel gekend, die goeden raad versmaadden,
,,,Maar niemand, die daar bij zich wel bevonden heeft."'
De Ridder zegt: „Helaas, mijn Bestemoeder!
„Ik ben ten einde raad en zoek er vruchtloos naar.
„'k Vraag al wat leeft om raad, en vind mij nog niet vroeder,
„En morgen staat 't schavot onfeilbaar voor mij klaar,
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„Zoo ik aan Berthaas Hof niet kenbaar weet te maken,
„Waar vrouwen boven al naar haken.”
,,,Is 't anders niet (sprak de oude totebel),
,,,Zoo heb geen zorg: dan staan uw zaken wel.
,,,Wijl 's Hemels hand u tot mij heeft gezonden,
,,,Zoo stel voor vast, dat dit uw redding is.
,,,Verlicht uw hart vrij honderdduizend ponder',
,,,Zet al uw angst, met al uw droefenis,
,,,Maar bij u neer, en trek gerust ten Hove.
,,,'k Wil mee op reis, wij zullen samen gaan,
,,,En 'k doe u onder weg dat groot geheim verstaan.
,,,Zie daar mijn hand, en 't geen ik u belove!
,,,Maar zweer gij mij, als ik uw leven red,
,,,Dat gij mij niet zult handlen als een slet,
,,,Maar dezen dienst rechtmatig zult vergelden,
,,,En schenken mij, die weldaad ten gevall',
,,,Het geen ik dan van u begeeren zal,
,,,En op zijn tijd behoorlijk melden.
,,,Ondankbaarheid is een onheblijk ding.
,,,Kniel hier in 't zand, doe op uw Ridderkling
,,,Den eed vooraf, en druk op deze handen
,,,Een kuischen kus, tot vaster onderpanden."'
De goede Sox zweert aanstonds zoo 't behoort,
En pijnigt zich dat hij zijn lach weerhoude.
,,,Lack niet, de zaak is ernstig,"' sprak onze oude,
En op den stond gaan zij te samen voort.
Haast kwamen ze, in gezelschap van elkander,
Aan 't Raadspaleis, waar Berthaas Hofgezin,
Nieuwsgierig, zoo 't betaamt (daar steekt geen misdrijf in),
Waar Roededrager, Bode, en Ruiterwacht, en Pander,
Deurwaarder, Exploicteur, Sergeant, en Boiltefeu,
Conchierge, Drost, Fiscaal, le Grand-baillif du Lieu,
17

En allerhande soort van Klerken, daar gevonden,
Van brandend ongeduld, op heete kolen stonden,
Verlangend, hoe de man het voorstel zou verstaan,
En of hij vrij naar huis zou gaan?
Dit laatste dacht geen mensch. Wie zou dat ook verwachten,
En 't vrouwelijk geheim niet onuitvorschbaar achten?
Zij kwamen dan. De Raad vergaárt terstond.
De Koningin zit neder, en in 't rond
De Dames volgens rang. Men roept den Ridder binnen,
En elk schiet toe met ongeruste zinnen.
Hij buigt zich straks, treedt voor, en vangt dus aan:
„Mevrouwen, 'k stel mij weer aan uw bevelen:
„'k Weet uw geheim, in spijt van die 't verheelen,
„En zal u thands mijn andwoord doen verstaan."
Hier boog hij weer, en na een kort verpozen,
Hervatte hij, met een innemend blozen:
„Het geen u 't meest alom en t' alien tijd
„Ter harte gaat, zoo velen als gij zijt,
„Is altijd niet, veel minnaars te behagen,
„Nock ook den prijs van schoonheid weg te dragen.
„Maar, jong of oud, verhit of koel van bloed, —
„Maar, zacht van aart, of hoog en fier van moed,
„Het zij dan maagd, of vrouw, of weeilw, of vrijster,
„'t Zij bruin of blond, aanvallig of mismaakt,
„Het is een trek, die in u alien blaakt;
„En dat 's alleen, ben ik het spoor niet bijster,

„Meestres te zijn, zoo in als buiten's huis.
„Dit 's mijn begrip! En mocht ik mij vergissen,
„Men spreke slechts en toon' mij mijn abuis!
„Zie daar mijn hoofd! ik zal het willig missen."
Zoo als hij zweeg, verstond de gantsche kring,
Dat hij het wit volkomen had beschoten,
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Men spreekt hem vrij, en geen Vergadering
Die zoo vernoegd als deze scheen besloten.
Sox kust de hand der goede Koningin,
Doch op dat punt kroop ons verschrompeld grootjen,
Zoo vuil zij was, de voile Raadzaal in,
En schreeuwde om recht, en drong door al dat zoodtjen
Tot aan den voet des throons, waar ze aamloos neergeknield,
Der Koningin dees redevoering hield.
,,,O Koningin, '6 schoonheid, van wier lippen
,,,Nooit uitspraak werd gehoord dan strenge billijkheid,
,,,Wier geest onvatbaar is voor valsche wanbegrippen,
,,,En in 't verwikkeldst pleit de waarheid onderscheidt.
,,,Gij, wier gevoelig hart steeds open staat voor 't klagen,
,,,Van de ongelukkigen, die recht en bijstand vragen.
,,,Dees Paladijn is aan mijn kundigheen
,,,'t Geheim verplicht dat hem behoudt in 't leven.
,,,Ik leerde 't hem; hij leeft door mij alleen,
,,,En heeft mij ook en woord en eed gegeven,
,,,Dat ik van hem dat geen verkrijgen zou,
,,,Dat ik begeer. Ik heb zijn riddertrouw.
,,,Ik wacht dan nu geen uitvlucht of verschooning,
,,,Maar vraag mijn recht! Men geev' mij mijn belooning."'
„'t Is alles waar (zegt Sox), ik stem 't volkomen toe;
„Men heeft mij nooit tot nog een weldaad zien vergeten.
„Naar welk een mooglijkheid dat ik dien eisch voldoe.
„'k Ben alles, alles kwijt, wat 'k immer heb bezeten.
„'k Had twintig kronen gelds, een mantelzak en paard
„Dat was mijn gantsche schat op aard.
„Een munnik, dien de droes daar juist op 't mat deed komen,
„Als ik de boerenmeid in de armen had genomen,
„Ging met dat alles door; de hemel weet, waar heen!
„'k Heb nu geen enkle duit, en, hoe oprecht ik 't meen,
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„Hoe dankbaar ik haar blijf zoo lang ik aam zal halen,
„Ik kan volstrekt haar diensten niet betalen.”
De Koningin nam bier het woord, en sprak:
,,,,Is 't om uw goud, uw paard, en mantelzak?
,,,,Die zult ge straks volkomen weer ontfangen,
,,,,En 'k zal den dief voor 't klooster op doen hangen.
,,,,haar, weder in uw eigendom hersteld,
,,,,Zoo geef de meid de twintig kronen geld,
,,,,Het koomt haar toe voor hoon, geweld, en schade:
,,,,En sta uw paard dan of aan deze Best.
,,,,Wat u betreft, vertrek gij met de rest,
En dank dan nog het Hof voor zijn genade.'"'
,,,Ik dank daarvoor (hernam het oude vel).
,,,Die deelpartij is op zich-zelve wel;
,,,haar 't is geen paard dat ik van hem verlange.
,,,'k Wil niets van hem, dan hem, hemzelv'-alleen.
,,,Ik ben verliefd op zijn hoedanigheen,
,,,Gun, dat ik hem tot mijn gemaal ontfange,
,,,En dat ons de Echt nog dezen nacht vereen."'
Op deze taal, die niemand ooit kon wachten,
Stond Sox op eens verbijsterd van gedachten.
Keek nuchtren op, en wist niet, hoe hij 't had,
En of hij nog zijn zinnen wel bezat?
Voorts vest hij 't oog op 't akelig spectakel,
Dat voor hem stond, en heur uitheemsch getakel,
Springt van den schrik drie schreden achter uit,
En geeft een schreeuw die door de Hofzaal stuit,
En zegent zich en kruist zich zevenmalen.
„Och! (roept hij uit) wat heb ik toch gedaan,
„Met wat voor vloek mijn schuldig hoofd belaan,
„Dat ik dees smaad mij op den hals moest halen!
„Uw Majesteit, is dit haar vast besluit,
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„Trouw me eerder aan des Duivels grootmoer uit,
„Dan aan zoo'n hex! Veel liever nooit geboren!
„Het wijf is zot, heeft heur verstand verloren.”
De Best hernam met veel aandoenlijkheid:
,,,Ik word versmaad, dat ziet uw Majesteit.
,„Ondankbare! ach! — Helaas, zoo zijn de mannen!
„,Maar 't zal hem licht dien afkeer doen verbannen:
,,,Hij zal welhaast uit andere oogen zien,
,,,En doen mij 't recht, dat ik zoo wel verdien.
,,,Ik bid hem aan, en zal hem nooit verlaten;
,,,'k Heb hem te lief, om mij te kunnen haten:
,,,Het hart is 't al. En, schoon mij dan misschien
,,,Dat jeugdig waas van 't schoon begint te ontvlien,
,,,'k Zal des te meer in trouw en teerheid winnen.
,,,Als 't oordeel rijpt, dan leert men recht beminnen;
,,,En Salomo heeft wel te recht gezeid:
,,,Verstand is meer dan oogbevalligheid.
,,,'k Ben arm, 't is waar: maar kan dat iets beteekenen?
,,,Is de armoe ons tot schande toe te rekenen?
,,,'t Genoegen is aan geenen schat verpand,
,,,En slaapt juist op geen Vorsten ledikant.
,,,Gij -zelv, Mevrouw, in dees vergulde woning,
,,,Wanneer ge op 't dons u neerlegt naast den Koning,
„,Heeft dan de rust, heeft dan de Huwlijkskoets
,,,Voor u meer heils? voor andren minder zoets?
,,,Gij weet, Mevrouw, indien bier Schrijvers gelden,
,,,Wat de oude blak ons van Filemon melden!
,,,Die, arm en oud, met zijn getrouwe hulp,
,,,Een koningsgoed verachtte voor zijn stulp,
,,,En honderd jaar zijn grijze Baucis streelde.
,,,Der ouden kwaal, het geemlijk zelfverdriet,
,,,Zet zijnen voet in onze stroohut niet,
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„,En de ondeugd huist alleen maar bij de weelde.
,,,Wij leven sal; wij zijn in onzen stand
,,,De ware steun, en de eer van 't vaderland;
,,,Wij schaffen u kloekvuistige Soldaten;
,,,En zijn meer waard voor uw ontvolkte staten,
,,,Dan al die stoet van Jonkers, prat op rang,
,,,Voor de overwinst van eigen kinders bang.
,,,En mogelijk dat eens de tijd zal dagen,
,,,Dat we u en hen uit heel het Land verjagen,
,,,En elk die slechts een broek betalen kan,
,,,Een muskadijn moet wezen, of Tijran.
,,,Dat schijnt nu vreemd; maar slaat men eens aan 't hollen;
,,,Wie weet hoe raar een dubbeltjen kan rollen?
,,,Althands, met mij zal hij gelukkig zijn.
,,,En schoon ik ook wat op mijn dagen schijn',
,,,Indien het lot mijn eerbren mingenuchten
,,,Het heil ontzegt van spruiten uit mijn schoot,
,,,De bloesem is zoo geurig als de vruchten,
,,,En 'k zal voor 't minst dien plukken tot mijn dood.
,,,Dock hoe 't ook zij, Custodiantur Pacta,
,,,Zegt ons 't Decreet in de Afrikaner Acta,
,,,En 't gants beding wierd van mijn kant volbracht:
,,,Ook is zijn eed van onverbreekbre kracht,
,,,En met geen schijn van reden in to halen.
,,,Men zie daar van der Pausen Decretalen,
,,,Hoc titulo, capittel drie en acht.”'
Het wijfjen, dus zoetvloeiende aan het kouten,
Nam in den Raad de harten voor zich in.
Men schonk vriend Sox aan heur verdorde bouten,
En, of hij gruwt van zulk een gemalin,
De band zijns eeds verstrekt in plaats van min.
Toen kon hij zich niet van den plicht bevrijden,
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Om ze in zijn arm op 't paard naar huis te rijden,
Haar huis of hol, waar nog den zelfden nacht
Het zakelijkst van 't huwlijk moest volbracht.
De Ridder rnoet. Hij neemt haar dan in de armen,
En stijgt er mee op zijn herkregen ros.
De schaamte en spijt verwekt hem blos op blos;
Zijn houding is een voorwerp van erbarmen.
Wel honderdmaal voelt hij een boozen trek,
Die heimelijk zijn boezem koomt bekruipen,
Om haar van 't paard te smijten in den drek,
Of ze onvoorziens in 't water te verzuipen.
Hij liet het toch: de wet der Ridderschap
Stond in dien tijd op veel te hoogen trap
Van heiligheid, en had het niet geleden.
Zijn Ega, dus wat met hem voortgereden,
Vangt een gesprek, vrij onderhoudend, aan,
En haalt daar in de lang verstorven helden
Van zijn geslacht, beroemd in de oorlogsvelden
Of 't kabinet, en hun voornaamste dawn,
Met oordeel op: vertelt hem de historie
Van 't groote kruis van Keizer Constantijn,
Van Helena, roemruchtiger memorie,
Van Elius, van Bertha en Pepijn,
Van Ursen en zijn broeder Valentijn,
En wat er meer vermaarde gesten zijn,
Te veel, te groot, om alles te beschrijven,
Inzonderheid van Clovis krijgsbedrijven,
En hoe die Prins, door gramschap aangespoord,
Drie vorsten van zijn vrienden had vermoord;
Hoe dit vergrijp zijn teer geweten prangde;
En hoe hij daar vergeving van erlangde.
Zij had de Duif van sint Remy gezien,
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En de oliekruik met olie bovendien,
Met Arons kruik uit eene olijf gedropen,
Waar mee die vorst gezalfd went bij zijn doopen,
En die de Duif hem uit den Hemel bracht,
Om dienst te doen voor heel zijn nageslacht.
Zij wist dit al lieftallig voort te brengen,
En, op zijn pas, met trekken van verstand,
Gevoel, en smaak, en kwikjens te doormengen,
Die, zonder iets te schaden aan 't verband,
Den hoorder in zijn aandacht bezig hielden,
En 't onderhoud met zeker vuur bezielden,
't Geen Sox, die een gevoelig harte droeg,
Met open mond deed luistren naar heur preken:
Geheel verrukt, als hij haar hoorde spreken,
En walgensvol, als hij er 't oog op sloeg.
Het vreemde paar kwam eindlijk aan heur woning.
Dit was op nieuw geen strelende vertooning:
Een bank of twee, een slaapbak voor den nacht,
\Vat aardewerk, — was daar de gantsche pracht;
Het dak was stroo; gescheurd en vuil de wanden.
Zij binds terstond een schortjen voor heur schoot,
Stroopt de armen op, en met heur zwarte handen,
Bereidt zij 't maal voor haren Echtgenoot.
Twee brokken plank op ongelijke voeten,
Zie daar den disch, waar van zij spijzen moeten.
Een tegelscherf, die onder 't voetstuk past,
Verhelpt de kwaal, en zet de tafel vast.
Zij zitten neer. Het geen men op moest dragen,
Was juist niet veel: zij brengt het vaardig op.
De Bruigom zucht, en zwijgt, en krabt den kop,
En houdt het oog bestendig neergeslagen.
Zij middlerwijl vervrolijkt dezen disch
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Met zoute scherts, die altijd moet behagen,
Vol geestigheen en ongemeene slagen,
En dat vernuft, dat zoo innemend is,
En voor die 't mist zich vruchtloos na laat jagen.
Dit smaakt hem toch. Hij grimlacht nu en dan,
En denkt somwijl er nog al beter van;
Ja zelfs, misschien als hij haar meer leert kennen,
clan 't lelijk vel nog al te zullen wennen.
't Wordt eindlijk laat: de maaltijd is gedaan;
Zij noodt hem nu, met haar naar bed te gaan.
Nu wordt het ernst! de wanhoop en verwoedheid
Vervult hem in dit uiterst tijdgewricht:
Hij wenscht den dood, vervloekt des levens zoetheid;
Maar denkt met een aan eed en Ridderplicht.
Hij legt zich neer, al vindt hij 't nog zoo vreeslijk:
Zij heeft zijn woord; het kwaad is ongeneeslijk.
Het was geen stuk van een vermuf ten deken,
Waar overal het bedstroo door kwam steken,
Vol gaten, vuil, doorgeten van de mot,
En mooglijk meer dan voor de helft verrot:
Het was geen lap van een doormorsig laken,
Met alle kleur van flenters opgezet.
Dat dienen moest tot deksel van het bed,
En waar in meer dan duizend vlooien staken,
't Geen onzen Held zoo vreeslijk tegenstond: —
Neen, 't was de plicht van 't heilig Echtverbond,
Waar 't bloot besef zijn boezem van deed rillen.
„Zou (dacht hij al) de wet 't onmooglijk' willen?
„De Hemel geeft met onweerstaanbre kracht,
„Zoo Rome leert, den wil en ook de macht.
„Maar 'k voel mij bier en wil en macht ontbreken:
„Mijn vrouw is wel innemend in heur spreken;
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„Ik vind heur geest, heur hart voortrefflijk goed;
„Zij heeft verstand, een juist en bondig oordeel;
„Maar, hart, verstand, wat geeft dat toch voor voordeel,
„Wanneer m' in 't bed zijn krachten toonen moet?
„Als jeugd en lust ons bloed niet op doen bruizen,
„Wat zegt het dan, zijn plichten uit to pluizen?”
Dus peinst hij voort, en smijt zich als een steen
Aan 't eind der krib, ter zij' van zijn Heleen,
En veinst terstond, dat de oogen hem beschieten;
Doch wat hij veinst, hij kan geen rust genieten.
Het bestjen toen, spreekt hem op 't tederst aan,
En strookt hem vast, en toont zich aangedaan.
,,,Mijn Sox, mijn Sox! hoe! gaat gij liggen slapen?
,,,Mijn bruidegom, voor mij alleen geschapen!
,,,Mijn heul, mijn troost! herken uws Egaas stem!
,,,Koom aan mijn borst, waar ik u vast aan klemm'!
,,,Voltooi, voltooi, mijn dierbre Harteroover,
„,Liw zegepraal! Ik geef mij aan u over.
,,,Doe, doe 't u ook aan mijn ontstoken vlam,
,,,Die heel mijn ziel voor u gevangen nam!
,,,De schuchtre stem der schaamte wordt verdrongen
,,,Door een gevoel, aan allen band ontsprongen:
,,,Mijn zinnen zijn mij meester! Ach! ik sterf!
,,,Dat ik van u slechts eenen kus verwerv'!
„Ja, 'k sterf! helaas! waar toe liet ik mij brengen?
,,,Ik voel mijn bloed mijn ingewand verzengen!
,,,Ik smelt, helaas! ik zwijm! ik brand! ik blaak!
,,,'k Word weggerukt in nooitgevoeld vermaak!
,,,Ik kan niet meer! — Gij last mij dus versmachten!
,,,Ach, moest ik dit van Ridder Sox verwachten!
,,,Is dit uw hart? Kunt gij 't verwijt weerstaan,
,,,Dat ge uwe gaa in 't bruidsbed liet vergaan?"'
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Sox had een cart, toegeeflijk voor de vrouwen,
Me8warig, braaf, gemoedlijk, en oprecht:
Hij had reeds half zijn hart aan haar gehecht:
Hij wierd geroerd; dit kon hij niet weerhouwen.
„Ach, wist gij slechts (dus zegt hij haar), Mevrouw,
„Hoe gaarne ik u voldoening schenken wou.
„Maar wat, helaas! wat kan ik hier verrichten?
„De wil moet wel voor 't onvermogen zwichten." —
,„Wat (zei de Best), wat is er dat een man,
,,,Van uw gestel, en jeugd, en moed, en krachten,
,,,Niet, zoo hij wil, te boven komen kan,
,,,Als de eer hem spoort tot roemrijk plichtbetrachten?
,,,Bedenk, hoe hoog bij Berthaas talrijk hof
,,,Dit meesterstuk zal dijen tot uw lof!
,,,Gij vindt mij Licht niet veel aantreklijkheden,
,,,Wat rimplig, ja, wat walglijk aan mijn leden,
,,,Maar dat zegt niets: een Held vervult zijn plicht,
,,,Hou slechts uw neus en bei uw oogen dicht."'
De Ridder, dus ontstoken door de glorie,
Besloot in 't eind te staan naar die victorie.
Hij valt aan 't werk, en, door den roem geleid,
Vergadert hij zijn gantsche dapperheid;
Trotseert het lot, en vindt dat de ongewoonheid
Een prikkel heeft, zoo wel als jeugd en schoonheid.
Hij sluit het oog, en gaat den plicht voldoen.
,,,Het is genoeg (hernam zijn Ega toen)
,,,'k Mocht thands in u mijn vollen wensch beoogen,
,,,En ge onderwerpt uw hart aan mijn vermogen.
,,,Ik stelde daar mijne eer, mijn glorie in.
,,,Ik had gelijk, thands kunt gij 't zelf betoogen:
,,,Meestres te zijn, is steeds der vrouwen zin,
,,,En al het geen ik op u blijf verlangen,
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„,Is, dat ge van mijn zorgen of wilt hangen.
,,,Gehoorzaam nu het vonnis van mijn min:
,,,Ontsluit uw oog, en zie uw gemalin!'”
Sox ziet haar aan. Hij ziet, geheel doorflonkerd
Van honderden van luchters in het rond,
In plaats der hut, waar in hij zich beyond,
Een Godenzaal, die alle praal verdonkert;
Een Ledikant, bedekt met blank satijn,
Van goud doorwrocht, met open bedgordijn,
Aan 't hemelstel met paarlen opgebonden;
En, in zijn arm, een schoonheid, als Apel,
Of Fidias, Van Dijk of Rafael,
Nooit door penseel of bijtel treffen konden.
't Was Venus-zelv', ja meer dan Venus-zelv';
't Was Venus, maar verrukt van minneweelde,
Zoo als ze Adoon in Sabaas wouden streelde,
Of op heur koets, in Pafos mirthgewelf,
Gants machteloos van 't hijgende verlangen,
Met floddrend hair en rozen op de wangen,
En vlammend oog, waar lief de en lust uit lacht,
Den Krijgsgod in heur brandende armen wacht.
,,,Dit al is 't uw, (dus riep die mingodinne)
,,,Dit Hof, ik-zelve, en mijn geheele Staat!
,,,Gij hebt in mij Been lelijkheid versmaad;
,,,Gij hebt verdiend, dat u de schoonheid minne."'
Thands vraagt ge mij, die dees vertelling hoort,
Wie toch die schoone was, wier gunst de Ridder smaakte,
En die in 't bloot verhaal reeds elk van u bekoort?
Zij-zelv', die in heur tijd voor de arme Ridders waakte,
Urganda-zelf, de Tooverkoningin,
Die ge allen kent als ik: zij was die Mingodin.
1793. Voltaire vrij nagevolgd, en verhollandscht.
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KOEKELOER, OF DE EERSTE APRIL
Eene arme Weduwvrouw, nu mooitjens op haar dagen,
Had ergens in het Gooi haar woning opgeslagen.
Zy leefde zuinigjens, eenvoudig, en heel stil,
Van moestuin, stal, en werf, en land en duiventil,
Onkundig van de pracht, en huis- en tafelweelden.
Twee dochters, sterk en frisch, die de armoe met haar deelden,
Verzorgden wasch, en bleek, en slechte boerenpot.
Drie zoggen liepen rond door 't ruime varkenskot.
Een schaapjen met een kalf was in de koestal over.
Zoo leefden zy gezond, en vergenoegd, en pover.
Zy had voor 't huis een hof, naar de oude wet
Met paalwerk in het rond heel netjens afgezet,
Deels met een haag van dicht en groenend lover.
Een werf daarby (nu noemt men 't basse-cour),
En, op die werf, een haanneef, Koekeloer;
Een haan, voor wien wat veders draagt moest wijken;
Nooit zaagt ge in 't land, van kraaien zijns gelijken.
Die stapte daar als rijksvoogd op den vloer.
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Hy had een stem, en toonklank in zijn gorgel,
Die 's zondags, dwars door kerkgezang en orgel
Zich hooren deed; en zoeter van geluid
Dan veldtrompet, of doedelzak, of fluit.
Op zijn gekraai was beter staat te maken
Dan op den slag van 't uurwerk van Pavy,
Want, onder dit en andre zeven zaken,
Verstond hy zich op de astrologery,
En wist de zon haar weg wel voor te palen,
Indien ze by geval van 't rechte spoor mocht dwalen.
Zijn kruinkam blonk als fijne bloedkoraal,
En was getand als de oude torentransen;
Zijn bek was als het git der paternosterkransen;
Zijn beenen als lazuur, met nagels blankals staal;
En, als een goud na 't kunstigste bruineeren,
Was heel zijn dosch van schitterende veeren.
Dees schoone Haan, als vader en gemaal
Had onder zijn gezag een zevental matresjens,
Al hennetjens, gekeurslijft als princesjens,
Of zustertjens of dochters van mijn beer;
Maar, evenwel, in alle deugd en eer!
(Men weet toch, hoe gepluimde heertjens leven.)
Maar een van die, de schoonste van de zeven,
(De fraaistgekleurde hals die m' ooit met oogen zag,
En daar een rechte gloed van diamant op lag!)
Was juffer Partelot, zijn grootste favorietjen
Zoo mollig als een dons, en scheutig als een rietjen;
Die zat hy op een dag wel twintigmaal op 't lijf.
Ook was het inderdaad een goed slag van een wijf:
Zy was beleefd, gedwee, teerhartig, en bescheiden,
En had hem, van haar jeugd, pas zeven dagen oud,
Reeds lief gehad, en binnen 't jaar getrouwd;
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En verder . . . 6! Zy wisten 't met hun beiden,
En meenden 't wel. Dit immers is genoeg.
Maar 't was een lust, wanneer hy 's ochtends vroeg,
Zoo dra de zon Naar oogen op hem sloeg,
Zijn morgenlied: Het daget uit het oosten,
Zoo helder tong; ja, 't was om 't hart to troosten.
Want toen was nog, van hier tot 's warelds end
De beestentaal zoo algemeen bekend
Als nu het Fransch; en ieder Taalgeleerde
Zocht ook zijn soort, waarmee hy liefst verkeerde.
En koffyhuis en kransjen hield, in 't kot,
Of op de werf, of achter 't varkensschot,
En daarvan nog het woord: een graantjen pikken.
't Gebruik was zoo; nu zegt men liever: likken.
Maar, sints die tijd en dat gebruik verliep,
Gaat nergens ook de taalkunst meer zoo diep,
En niemand zal uit stal of duff huffs klikken.
De Fries-alleen (gelijk Stevijn vermeldt),
Wanneer de kraai de winterkoil voorspelt
Verstaat hem nog, maar blijft in 't andwoord stikken.
't Gebeurde nu by d' eersten morgengloed,
Als Koekeloer met heel zijn vrouwenstoet
Op stok zat, en, naast hem, zijn Partelotjen,
Dat hy op eens een gil gaf door zijn strotjen,
Als van een mensch die in den droom verschrikt,
Of, doodsch benaauwd, naar lucht en adem snikt.
Zijn Partelot ontzette, en riep hem wakker,
En zei: „Wel foei! ben jy een slaapsteemakker?
Ge jaagt een mensch de bare dood op 't lijf."
„Och (andwoordt hy) het spijt my, lieve wijf;
1k vond my daar van zulk een nood bevangen,
1k voel my de angst nog in den boezem prangen!
33

Zoo deze droom my maar ten goede keert,
Of 't onheil van myn hats wordt afgeweerd!
„Ik droomde, en dacht, ik liep zoo wat te luieren
'Viet onze tuin wat om en om te kuieren,
Als ik een beest in 't oog kreeg, als een hond,
Dat op my viel, en naar mijn leven stond.
Zijn kleur was rood en trok wat naar den geelen;
Zijn staart was dik, als hier de vischpansteelen;
Zwart was zijn oor en 't puntjen van zijn staart:
Zijn muil was spits, en als een kat gehaird;
Zijn oog, een vuur, een schrik om aan te kijken!
Dit trot my zoo. Ik zag hem niet te ontwijken."
„Wech (zei zy), wech! Ontstelt ge daar zoo van?
Nu ken ik u niet langer voor mijn man.
Ik schaam my-zelv, zou ik een mem beminnen!
Mijn man geen moed! dat ging my aan de zinnen.
Neen, neen, een vrouw eischt in een man verstand,
En moed daarby, die schrappen durft in 't zand.
Geen gek, geen uil, geen drasbroek moet by wezen,
Die, denk eens aan! die voor een droom zou vreezen!
Is dat een vent, die voor een droom vervaart?
Een mannenhart hoort by een mannenbaart.
En gy, op 't oog, een haantjen als een parel,
Gedraag u toch als een rechtschapen karel!
„Of weet ge niet, dat droomen droomen zijn:
Dat 's ijdelheid, en anders niet dan schijn?
Zy komen voort uit ingewandverstopping,
Of uit de maag, in zware spijsverkropping.
Als drabbig bloed, niet naar den eisch gekookt,
Naar boven stijgt en door de hersens spookt.
Uw droom is ook (en 't kan niet anders wezen)
Uit overmaat van 't lijmig bloed gerezen,
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Dat in den slaap de plethorieke lien,
Wat iemand droomt, bestendig rood doet zien;
't Zij roestig zwaard, of pijl, of ander wapen;
't Zij wild gediert', met open muil aan 't gapen,
Of rood van huid; het zij een brandend vier
Met rode vlam; of bloedig moordgetier;
Of ovenbrand met gloende Salamanderen.
Zoo werkt de kracht der zwarte gal in anderen,
En jaagt hun schrik van zwarte beeren aan,
Of bullenbaks, als duivels voorgedaan,
Ja duivels zelfs, die hun de klaauwen wijzen,
En aan een mensch het hair te berg' doen rijzen.
1k spreek hier niet van ander temp'rament,
Of wat hun kracht in elks verbeelding prent:
Die 't weten wil, kan dikke boeken lezen.
Ik stap er af, en hou de zaak bewezen.
„Maar Kato-zelf, die zoo verstandig dacht,
Zei die niet reeds: Geef op geen droomen acht?
En even dus, Geleerden en Doktoren
In menigte, zoo na hem als te voren?
„Neon, man, vrees niets; maar, eer wy slapen gaan,
Om 's hemels wil, laat u van 't vrouwtjen raki,
Neem wat jalap (ge moet er niet van huiveren)
Of rheum in, om maag en bloed te zuiveren.
Of is hier ligt geen potjenskraam omtrent,
De tuin geeft op, voor die de kruiden kent,
Waarmee ge 't lijf van boven en van onderen
Ontlast: een stof! . . . ge zult er van verwonderen.
Ik bid u, doe 't! Ik ken uw naturel,
Dat zweer ik u, en uw complexie wel.
De jaartijd is bedenklijk dezer dagen;
En doet gy 't niet, gy zult het u beklagen.
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Daar komt heel licht een boze tertiaan,
Een zenuwkoorts, of erger nog, ter baan.
Een dag of twee een digestif genomen
Van wormtjens, baat; die kunt ge licht bekomen.
Of anders, eet wat frissche centory
Met donderbaard, en daar wat huislook by;
Hier na wat vlier- of wat kornoeljebessen.
Dit dat bezit, hoeft geen Aptekersf lessen.
Hier staan ze frisch te groeien; pluk ze vrij,
En vrees geen droom: ik neem de zaak op my."
„'k Bedank u, lief (dus vangt hy aan te spreken),
En neem het aan voor 't hartlijkst liefdeteeken.
Maar, Kato —! Ja, ik geef den man zijn recht,
Hy is een bol, en weet wel wat hy zegt.
Doch niet te min, hoe Kato wordt geprezen,
'k Heb in mijn jeugd toch ook wel iets gelezen,
En weet heel goed wat in de boeken staat;
Maar menig een leert anders, in der daad!
Men leest alom, dat droomen voorbeduidsels
Van goed of kwaad, en echte lotontsluitsels
Van 't wichtigst zijn dat ons op de aard ontmoet,
En by de proef blijkt deze stelling goed.
Een oud autheur schrijft immers van twee knapen
Die op een refs niet wisten waar te slapen,
Dat ze in een stad zich scheidden van malkaar,
Waar de eene hier een bed zoekt, de andre daar:
Zoo dat op 't laatst een hunner taamlijk slaagde,
Maar de andere in een stal een bondel stroo bejaagde.
„'t Was middernacht als de een, daar hy op 't bedde lag,
Zijn reisgenoot in tranen voor hem zag.
Die tot hem sprak in dees benaauwde woorden:
,Kom tot mijn hulp, men wil my hier vermoorden!
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,Vlieg, vlieg! ik ben in 's Konings ossenstal,
,Aan de Oosterzij, die uitkomt aan den wal.
,Verlaat my niet in 't uiterst aller nooden,
,Om 's hemels wil! of — tel my by de dooden.'
„De man verschrikt, schiet uit zijn slaap, en — zeit:
Waartoe me ontrust? een droom is ijdelheid. —
Hy legt zich om, en, weer door slaap bevangen,
Verschijnt hem nu, met gants verbleekte wangen,
Van bloed bedrupt, en, met de borst doorboord,
zijn reisgezel, en zegt: ,Ik ben vermoord:
,Men heeft mijn lijk in rundermist verborgen,
,Sta op, en ga, met d' opgang van den morgen,
,En hou den kar die uit de poort zal gaan,
,(Daar lig ik in) en zijn berijder, aan.'
„Nu siddert hy; — en ziet by 't eerste dagen
Door de open poort een boeren mistkar jagen,
Met rundermist tot boven volgetast,
En roept, vol schrikt: ,Grijpt mannen! grijpt dees vast,
,En onderzoekt de lading van zijn wagen:
,Hier ligt mijn vriend, mijn reisgenoot verslagen.'
Men vindt het dus, en straft den moordenaar.
„Hier was 't een droom, en deze droom was waar.
„Of, wilt gy meer? Twee andre reisgenooten,
Die tot een tocht naar overzee besloten,
Vertoefden lang door tegenwind aan 't strand,
Tot dat op eens het Westen blaast door 't wand.
't Was avondstond, en, om van wal to steken
Verbeidt men tot de morgen aan zal breken.
„Nu slapen zy. Maar de een hoort op zijn bed
Een kenbre stem, die hem in onrust zet,
,Vertrek niet', zegt, en deze taal doet hooren:
,Indien gy gaat, uw leven is verloren.'
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Ontwaakt, deelt hy zijn makker alles mee,
En zegt: Blijf hier, en gaan wy niet op zee.
De makker lacht: „Dat moet ge my vertellen,
Dat ik een reis om droomen uit zou stellen.
Vooral niet, vriend! een droom is slechts bedrog:
Dat was van ouds, en dat beweer ik nog.
Zijt gy bevreesd, gy moogt bier langer blijven;
Ik stoor my aan geen klap van oude wijven.
Vaarwel! — Hy gaat, en, in een korte stond
Verheft een storm, en alles gaat te grond.
„Ik had nog meer exempels aan te voeren,
Maar 't mocht misschien en u en my ontroeren.
„En daarom, wijf! het zij er mee zoo 't wil,
Bedachtzaamheid is geen belachbre gril;
En, roekloos hy, die droomen durft verachten!
Gewaarschouwd, eens, moet zich de wijze wachten!
„Kenelmus ook (de heilig, dien gy kent,
Al staat hy niet in ieder kerklegend,)
Wien, uit den vorst van Mercia geboren,
Zijns Vaders kroon en zetel was beschoren,
Zag, weinig tijds voor dat hy 't leven liet,
Den moordenaar die hem het hart doorstiet.
Zijn Voedsteres, als zy zijn droom verklaarde,
Beval hem aan, dat hy zich wel bewaarde;
Maar ach! de knaap, naauw zeven jaren oud,
Was groot van ziel, en op zijne onschuld stout.
Ik zou er wel een vleugelveer om geven,
Indien gy 't laast, zoo als het staat beschreven.
„Maar hoor, mijn lief! Sla op Macrobius,
En dat was toch geen oud-langetten muts.
Hy, die den droom van Scipio verhaalde,
Dien Corenhart in 't Nederduitsch vertaalde,
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Stelt, dat de droom of ander nachtgezicht
Ons zeker van de toekomst onderricht.
En heeft men zelfs geen droomboek by de luiden,
Waar in men vindt wat alles mag beduiden?
„Nock meer dan dat! Wat deed Augustus? zeg!
Smeet hy den droom als onbeduidend weg?
Vooral niet! Neen, hy wachtte zich ter degen.
De vijand had hem lelijk beet gekregen,
Had hy gedacht als Juffrouw Partelot. —
Plutarchus ook! verklaar me dien voor zot! —
Zie Farao, zijn schenker en zijn Bakker;
Zie Jozefs droom van schoven op den akker!
En wat al meer! — Geloof my, beste schat,
Een droom, als droom, beteekent al zoo wat.
„Ik wil niet eens van Brutus nachtspook praten,
Astiages, of andre potentaten,
Of Cezars vrouw, of de arme Hecuba.
Een droom zegt iets. — Dus geen centaurea!
Geen donderbaard, geen vlier, en geen jalappe!
Ik mag ze niet, wat uw Hoogwijsheid snappe.
„Dock lang genoeg! Van dit propoost niets meer!
Dit is geen droom maar waarheid, op mijn eer:
Ik ken geen ding dat zoo mijn hart kan streelen,
Dan, op den grond met Partelot to spelen;
En zie ik slechts die kraalronde oogjens aan,
Zoo is mijn zorg en alle vrees vergaan.
Wat dunkt u, wijf? Gy moogt my ook wel lijden,
(Niet waar, mijn hart?) in spijt van die 't benijden.
En daarom, kom, we zitten hier wat naauw,
En in dit hok ziet alles even graauw .. .
Wat zegt ge er van! Nu, houdt u niet verlegen,
En wees geen kind. Ge kunt er heel wel tegen.
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Her uit, her uit! — Met vloog hy op den grond,
Want, 't was de tijd en voile morgenstond.
Nu riep hy tok, tok, tok, en al de hennen
Verschenen straks om hem als beer to erkennen,
En welgemoed liep hy zijn Harem door,
En deed zijn plicht; maar Partelot ging voor:
En naderhand, wel meer dan twintig keeren,
Zat hy ze nog, by poosjens, in de veéren.
0! 't was een leeuw, als by door 't schulpzandpad
Met hooge borst en op zijn tenen trad,
Geen grond gevoelde, en als een vorst spatseerde,
Het moedig oog nu hier dan derwaart keerde,
En, tok, tok, tok, waar hy een korrel vond;
De wijfjens om zich heen vergaderde in het rond.
Nu laat hem hier zijn heerlijk lot genieten!
We zien zoo straks, wat daaruit voort zal vlieten.
De maand ging om, waarin de wareld wierd;
De Lente kwam, met telg en bloem gesierd,
En tooide 't veld. Het zilverwitte laken
Der boomgaard stoof, en deed de paden kraken;
En Grasmaand bood een lieven voorjaarslach.
Het was nu juist haar allereerste dag;
Een boze dag, gelijk de lieden weten,
(Duc d' Alva werd zijn bril toen afgesmeten,
Zoo dat hy met een lange neus bleef staan),
Die meenig een veel spots deed ondergaan;
Maar Koekeloer, zoo preutsch en fier als immer,
Bedacht dit niet, en 't ging hem nog veel slimmer.
Hy stapte dan, gesteveld als een held
Met laars en spoor, van zijn serail verzeld,
En zag de zon in 't Oost-ten-zuiden blinken,
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En, zonder klok of bel to hooren klinken
Hy wist hoe laat (dit lag zoo in zijn aart),
En had het fix, en kraaide metter vaart,
Met zoo'n geluid, zoo krachtig, en zoo helder,
Dat Pluto er van opsprong in zijn kelder,
En Charon vroeg: Wie maakt daar zoo'n rumoer?
Die aanstonds zei: 't Is haanneef Koekeloer. —
Hy had gekraaid, en, met een statig wezen,
Het geen hy by zich-zelv' zeer filozofisch vond:
„De zon (zei hy) is vijftien graad gerezen."
Toen, knikkend: „Partelot, kom hier en zie eens rond!
Zeg, is het niet een heerlijke ochtendstond?
En hoort ge daar die distelvink wel fluiten?
En ginds die sijs? Wat is het lief hier buiten!
Niet waar? Kom hier, en gaan we wat ter zij'
0! 'k voel mijn hart zoo lustig en zoo blij,
Wanneer ik in 't geboomt' die vogeltjens hoor zingen.
1k zou, van lust, wel uit mijn veders springen."
Mijn goede haan! wis hadt ge nooit geleerd,
Dat vreugde steeds in droefenis verkeerd.
Mijn Oudoom zei by alles: „Maar na dato!"
Dat is een woord, zoo goed als een van Kato
Of Seneca. Doch hiervan afgestapt!
Een oude Vos, recht listig en doortrapt,
Die drie jaar lang in 't bosch zich had verborgen,
Kroop door de heg, en juist op dezen morgen,
Het tuintjen in, waar onze kraaiersbaas
Zijn hennetjens geleidde, en op de zelfde plaats.
Hy hield zich stil gedoken in de bladen,
Zoo, als die doet, die toelegt op verraden,
Op rooven loert, of, met geleider laag
Een armen bloed wil pakken by de kraag.
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0 moordenaar, 6 valschaart, (5 verrader!
Gy, Gaviljon (of wie geleek u nader)!
Gy, Vosmeer, die dat machtige Amsterdam
Zoo listig wist te leevren aan de vlam!
En, die, voor hem, de Trooiers wist te doeken!
Wat zeg ik best, om u ter deeg te vloeken,
En dan den dag, den uchtend boven al,
Die 't hoenderkot niet licht vergeten zal?
Och, Koekeloer! waart gy op stok gebleven
Dien ganschen dag; ja, uw geheele leven!
De droom had u gewaarschuwd; waarom dan
Naar vrouwenraad geluisterd, als een man? —
Maar, ijdle klacht! wat zijn moet, moet geschieden.
't Ging Adam zoo, en duizend braven lieden.
Een wijfjens tong bracht menig in den nood;
En vrouwenraad —! Een mandvol weegt geen lood.
Het ga zoo 't ga, men kan ze niet betrouwen.
De Haan sprak zoo: ik, zeg nooit kwaad van vrouwen,
En die het doet, doet kwalijk. Op mijn woord! —
Doch, niet te veel te beuzlen! Gaan wy voort.
De lucht was zoel, en by dat schoone weder
Lei Partelot zich in de zon wat neder,
En bakerde daar op den warmen vloer,
By de andre zes. En onze Koekeloer
Zong wakker op, en fraaier, naar mijn meenen,
Dan Haarlems strandmeermin, of eene der Sirenen.
't Geviel dat op een struik een vlinder zat,
Waar onze haan 't opmerkzaam oog op had,
Als, wip! de vos hem toesprong uit de bladeren.
En ijlings, paf! stokt hem het bloed in de aderen.
Hy zong niet meer, maar sloeg de vleugels uit,
En riep: tok . . . tok, met sidderend geluid,
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Ms iemand wien een doodschrik koomt te treffen.
Natuur leert dus aan elk gediert' beseffen,
Wat, vijand is, en wien het heeft te ontvlién,
Al heeft het hem te voren nooit gezien.
Zoo stond de Haan, en springt om weg te vluchten.
Maar Reintjen sprak: „Daar valt hier niets te duchten,
„Mijn beste Heer met uw fluweelen rok;
„Wees niet verschrikt!" en zette zich voor 't hok.
„Ik ben uw vriend; wel foci! wat zoudt gy vreezen,
„'k Doe niemand kwaad, of — 'k wil een booswicht wezen.
„Ook koom ik niet om hier belet te doen,
„Maar lei my slechts te luistren in dit groen,
„Om naar uw zang op mijn gemak te hooren.
„'k Ben, in mijn soort, recht muzikaal van ooren,
„En vind uw stem zoo lieflijk en zoo zoet,
„Dat my Longeou niet half zoo wel voldoet.
„Wat hebt ge een borst! ook meer verstand van noten,
„Dan 'k ergens vond by wezens op twee poten.
„Want ons geslacht dat op vier voeten treedt,
„Deugt niet het minst voor zanger of poeet,
„En van uw soort moet ieder dat bekennen,
„De zang hoort t'huis by snavelbek en pennen.
„Mijn heer uw Vaal. (6! 't was mijn beste vrind!)
„Dat was een haan! hy werd van elk bemind;
„Men vindt er geen als hy, dan in historic —
„Uw moeder ook, roemruchtiger memorie,
„Een schoone vrouw, bescheiden, net, en kuisch, —
„Die kwamen wel ten eten aan mijn huis,
„En 't waar my lief, u ook zoo eens te onthalen.
„Maar zingen —! Ja, dat zeg ik menigmalen,
„'k Heb, buiten u, nog nooit zoo'n zang gehoord,
„Als uit zijn keel. 't Kwam uit het harte voort.
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„Dat pectus quod disertum facit, weetge,
„Dat zat er in, dat keek er door een reetje;
„Dat moet er zijn by die naar glorie staat,
„En zoo deed hy. Hy had natuur te baat,
„En, om zijn stem nog meerder kracht te geven,
„Vertrok hy 't oog — (het was om van te beven!)
„En rekte zich de hals ontzachlijk uit,
„Als waar 't zoo'n pijp, zoo'n leeren brandspuitstuit.
„Daarby, by was een man van oordeel, en belezen.
„Ik zie hem nog (dit dunkt my) in uw wezen.
„Want als men hem zoo vlak in de oogen keek,
„Dan had hy iets dat naar God Mars geleek. —
„Maar ga toch voort. Ik meen u niet te dwingen,
„Dock doe my de eer van nog eens op te zingen.
„Laat zien of gy, een nog wat jonger hoen,
„'t Met zulk een zwier en kracht uw vader na kunt doen.”
De brave Haan stond daar als opgetogen,
En voelde niet hoe snood hy wierd bedrogen:
Die vleitaal werd genoeglijk ingeslikt.
Zoo gaat het meer, dat iemand wordt verstrikt.
Straks zet hy zich op 't uiterst van de tenen
En rekt zijn hals, en heel zijn lijf met eenen,
En draait en wringt dat hem 't gezicht vergaat,
En kraait het uit, dat hy te trillen staat.
Braaf! zegt de Vos, en ziet hem 't oog genepen,
En houdt in eens hem by de keel gegrepen,
En stuift terstond, gelijk een wind zoo vlug,
Naar 't boschjen toe, met Haanneef op de rug,
Die, in den klem besloten van zijn tanden,
Niet weet waarheen, noch waar hy zal belanden.
0 noodlot, dat Been stervling kan ontgaan,
Hy mag dan boer, of koning zijn, of haan!
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Ach! dat zijn wijf geen droomen wou gelooven!
Ach! dat ge juist hem zulk een kool woudt stoven.
En, op wat dag? Een maandag, denk eens aan!
Een dag, genoemd naar Luna, naar de maan!
Naar Luna, die, met zoo veel aangezichten,
Voor vier verstrekt! En die vergeet haar plichten! —
Die, als Diaan, de bosschen zuivren moet,
Duldt dat de vos op arme hoenders woed'!
Als Hekate, de honden kan doen bassen,
Laat van een vos den hoendervorst verrassen!
Als Prozerpyn, ten minste vloeken kan,
Ziet zwijgend toe, als wist zy nergens van! —
Moest een Godes met zes of zeven namen,
By zoo'n geval zich niet te barsten schamen?
Zoo zy geen haan voor 't iced beschutten mag,
Wat geven wy haar peetnaam aan den dag?
Daar sleept men hem in 't aanzien van zijn vrouwen,
Gevangen. Wee dien oogen, die 't aanschouwen!
0 welk gehuil! wat bittre jammerkreet
Verheft zich daar by dit afgrijslijk leed!
Nooit hoorde de aard een zoo aandoenlijk kermen
Toen Gozewijn van uit Klarisses armen
Door 't Basterdzaad gesleurd wierd by zijn baard,
En nederviel voor 't Nonverdelgend zwaard.
Van Priamus begeer ik niet te spreken,
Op de eigen wijs van Pyrrhus staal doorsteken;
Karthagoos wal, met vlam en klacht vervuld;
Of duizenden, door Neroos zonder schuld
Veroordeeld. Neen, waar immer werd gekreten,
Hier wordt een vorst, (een koning mag by heeten,)
Een vader, man, en broeder te gelijk,
In eigen hof en wettig koninkrijk,
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Met kroon op 't hoofd en purpren staatsiekleeding,
Zijn yolk ontrukt, met trouw- en rechtvertreding,
En voelt, geens vijands zwaard, maar tanden, in de nek.
Hier hangt hy, met het hoofd hem benglende uit den bek,
Slaat naar den heilgen grond van zijn bewindstafvoering
De draaiende oogen rond, beneveld door de ontroering,
En hijgt naar d'ademtocht; wellicht, den laatsten snik!
Wie, droeven, troost u in dit doodlijk oogenblik!
De Weduw hoort het straks, en vliegt met bei Naar spruiten,
Verbaasd van 't naar gekerm, de keuken door, naar buiten,
En ziet Reinier, die recht naar 't boschjen snelt,
En d' armen haan, helaas! in zijn geweld.
Zy roept: „Een vos! een vos! Uit mannen! uit geburen!"
En fluks weet Flink, de hond, zijn halsring door to schuren,
En Jaap, en Gijs, en Piet, met knuppels in de hand,
Vervolgen op een draf den moorder, dwars door 't land.
Een algemeen geschreeuw der trouwe dorpelingen
Gaat op, vervult de lucht, en stoort het vogelzingen,
En 't was of aarde en hel in barensarbeid was.
De ganzen vlogen op en gaggelden door 't gras,
En de eenden kwaakten door de vijvers, dat het raasde.
Een bijenzwerm, die daar op bloemen aasde,
Toog op den krijgsroep aan, en gonsde door de lucht,
En wette in arren moed heur angels in de vlucht.
De kevers sloegen mee hun onvolgroeide vlerken
Van onder 't rugschild uit, op elzenrijs en berken;
Maar stortten aan den voet van 't schuddende geboomt',
Dat met zijn blaadren ruischt, als van den wind doorstroomd.
De muggen sliepen nog aan boord der waterkreken,
(Hoe anders zouden zy by 't veldgebrom ontbreken!)
En 't schorre kikkervolk, dat aan den vliet ontsprong,
Zet ook zijn gorgel op met uitgezwollen long.
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II( wil van torenkreet noch aaklig klokkenkleppen,
Alarm slaan van de trom, noch stormgeroffel reppen,
Want toren, klok, noch trom beyond zich in 't gehucht;
Maar hooren beide en zien verging er van 't gerucht.
De varkens knorden in de veestal onder 't loeien
Van 't kalfjen, en 't gebulk der naastgeweide koeien;
En 't teedre schaapjen bliet van deernis en van angst,
By 't daavrend hondgeblaf der buurschap, tuk op vangst.
't Is zeker dat Jack Straw niet half zoo'n leven maakte
Als hy een Vlaming zag, en minder vloeken braakte
Met al zijn menigte, dan hier op Sinon Vos
Werd uitgedonderd, die al vluchtend week in 't bosch.
Maar zie, hoe snel 't geluk zich om kan wenden.
De droeve Haan zag de uitgerukte benden
In aantocht, maar te langzaam voor den spoed
Des roovers, die hem vast heeft in zijn snoet
En, ieder sprong, hem sterker schijnt te nijpen,
Daar de angst, hierby, hem 't doodzweet uit doet zijpen.
In 't eind, hy spreekt uit d' eng geklemden strot:
„Wel foei, Sinjeur, wat is dat Landvolk zot!
Zy meenen u in 't loopen te achterhalen!
1k zou ze dat met goeden schimp betalen:
Ware ik als gy, ik zei: Vervloekt gespuis,
Wat beeldt ge u in? keer om, en naar uw huis!
'k Ben reeds in 't woud, en (springt gy hoog of lager)
De haan blijft hier, hy zij dan vet of mager:
1k lust hem zoo; mest gy een ander hoen
Zoo vet gy wilt, ik kan het hiermee doen."
De Vos zei: „Ja" — en in dit uit te spreken,
Weet Koekeloer hem uit den muil te breken,
En vliegt om hoog, tot boven op een boom.
Daar stond Reinier en keek als in een Broom:
49

„Och, Haantjenlief! (dus sprak hy), wil niet denken,
Dat 'k oogmerk had om u een veer te krenken.
Ik maakte u maar uit louter spotterny
Wat bang, mijn vriend: zoo waar, geloof me vrij.
Kom af, kom af. Ik zie, gy zijt verlegen;
Och, dacht ik dat, ik had wel stil gezwegen,
Maar kom, kom bier, op dat ge wat bedaart.
Geloof my, man, gy zijt te licht vervaard.”
„Neen (zei de Haan); de Duivel mag my halen
Met vleesch en bloed, al wou hy zeven malen,
Zoo gy my meer dan deze reis betrekt.
Ik weet het nu, waartoe de vleitaal strekt.
Ik zal niet meer, om hooger toon te kraaien,
Tot uw vermaak, met hals en oogen draaien.
Wel zingen, zij voortreflijk in die 't kan;
Wel toezien is nog beter voor een man.
De Vos stond stijf met de oogen neergeslagen,
En Haanneef kraait eens op, zijn vrijheid ten bewijz'.
„Nu (riep de schalk), vaar wel! gy hebt u braaf gedragen:
Maar immers, 't was April, en, met uw welbehagen,
De vinding, hoe 't ook viel, verdient toch altijd prijs."
Hoofdzakelijk uit Chaucers oud Engelsch nagebootst.
1817.
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TOELICHTING
Ten tijde van koning Arthur, toen de toverij hoogtij vierde,
leefde een ridder, die eens terugkerend van de jacht een maagd
ontmoette, wier schoonheid hem zo betoverde, dat hij zijn zinnen
verloor en haar geweld aandeed. Voor 's konings hof gedaagd, hoort
hij het doodvonnis tegen zich uitspreken. De koningin springt echter voor hem in de bres en nu wordt hij aan haar genade overgeleverd. Hij zal zijn leven kunnen redden, indien hij binnen jaar en
dag het juiste antwoord weet te vinden op de vraag, wat het is, dat
een vrouw ter wereld het meest begeert. Onvermoeid doolt onze
ridder nu rond en iedere vrouw, die hij ontmoet, vraagt hij naar
haar hartewens. Maar hoeveel antwoorden hij ook krijgt, geen
twee zijn er gelijk. De een begeert voor alles vermaak, een ander
opschik, een derde eer, enzovoort. Het jaar loopt ten einde en de
dag nadert, dat hij onverrichterzake hofwaarts moet keren. In die
uiterste nood ziet hij rijdend aan de rand van een bos plotseling een
groep vrouwen, die een reidans uitvoeren. Mogelijk kunnen die
hem nog helpen. Maar niet zodra is zijn stemgeluid binnen hun
bereik gekomen, of ze zijn op geheimzinnige wijze verdwenen. Op
de dansplaats zit nu een afzichtelijke oude heks. Ze vraagt, wat hij
zoekt en als hij het haar heeft gezegd, belooft ze hem het juiste
antwoord te zullen ingeven, indien hij op zijn beurt haar eerste
wens zal vervullen. Hij geeft zijn woord en nu trekken ze samen
naar het hof. Daar verklaart de held aan de in spanning wachtende
schaar, dat souvereiniteit, heerschappij voor een vrouw boven alles
gaat. Hij heeft zijn leven gered, want allen zijn door dit antwoord
bevredigd. Maar dan vraagt plotseling de oude heks het woord,
herinnert hem in de voile vergadering aan zijn belofte en verzoekt
hem met haar te huwen. Wie zou zoiets hebben verwacht? De
ridder is verbijsterd, maar wat hij haar ook aanbiedt, tot zijn gehele
bezit toe, de oude totebel blijft bij haar wens. Wil hij niet, dan zal
haar vloek ook hem treffen. Dan neemt hij haar tot vrouw, maar
nooit was er een droever bruiloft. In bed wendt hij zich van haar
of en weet hij niet, hoe ver hij van het weerzinwekkende creatuur
weg moet blijven. De heks vraagt hem, of dat ridderlijk, of dat
hoofs is zich zo te gedragen. Zeker, ze is arm en oud en lelijk, maar
armoede is geen schande, de ware adel is die van het hart, is een
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geschenk van God. En nu ze oud en lelijk is, behoeft hij tenminste
geen vrees te koesteren voor medeminnaars. Maar goed, als hij dan
zo gesteld is op jeugd en schoonheid, hij mag kiezen: of een oude,
maar trouwe en meegaande vrouw, Of een jonge en schone, maar
onstandvastige. Hij laat de keus aan haarzelf over en daarmee geeft
hij zich gewonnen. Zij heeft getriumfeerd, ze mag heersen, de vloek
is weggenomen en dus kan zij zich aan hem vertonen in haar ware
gedaante, jong en schoon. Zo wordt de held beloond met een
vrouw, die aan het hoogste ideaal beantwoordt, die de schoonheid
bezit van de jeugd en de trouw van de ouderdom.
Aldus luidt het verhaal van de vrouw uit Bath, waarmee zij de
weg, die de pelgrims naar Kantelberg moeten afleggen, helpt korten. Op meesterlijke wijze heeft Chaucer hier de vorm gevonden,
waarin een oeroude sprookjesstof voor 14e eeuwse toehoorders aantrekkelijk werd. Het motief van de schone maagd door een toyervloek veranderd in een oude heks, die slechts van het contact met
een ridder, die zij bemint, redding heeft te wachten, gecombineerd
met dat van de fee, die de gedaante van een oude totebel aanneemt
en zo een ridder op de proef stelt en op bepaalde voorwaarden zijn
maitresse wordt, waarin tevens het zogenaamde halsraadsel is verwerkt (de vraag, waarvan de juiste beantwoording beslist over leven
en dood) is hier, onder invloed misschien van reeds bestaande verhalen op dit thema 1), met de sagenkring om koning Arthur verbonden. Hoe los die band ook is, een schijn van realisme heeft het
verhaal er wel door gekregen, een historische situering wordt er
immers enigermate door gesuggereerd. Maar ook niet meer. Talrijk
blijven naast de werkelijkheidsillusies bij Chaucer de aanwijzingen,
dat wij met zijn personages en hun belevenissen niet in deze wereld
verkeren. Chaucer's meesterschap ligt juist in de vrijwel onlosmakelijke ineenstrengeling van realiteits- en sprookjeselementen.
In dat opzicht betekende Dryden's 17e eeuwse bewerking van
Chaucer's verhaal van de vrouw uit Bath reeds een achteruitgang.
Bij een uiterst knappe verskunst hebben zijn op zichzelf niet onverdienstelijke satirische terzijde's de vertelling overwoekerd en de
harmonie verstoord. Blijkbaar kon Chaucer zo alleen door de 17e
en 18e eeuw benaderd worden, in deze vorm las men hem. Dat is
de literatuur- en cultuurhistorische betekenis van Dryden's bewerking. Ze wordt gekarakteriseerd door uitbreiding van het verhaal,
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maar een uitbreiding die veel meer de nadruk legt op de actualiteit
dan op de feeerie. Niettemin blijft ook de herschepping in de kernelementen, los van alle moraliserende en satirische franje, buitenwerelds. Daaraan zullen pas de Franse Dryden-bewerkingen van
de tweede helft der 18e eeuw gaan tornen 2).
De invloedrijkste van die alle is Voltaire's Ce qui plait aux
Dames van 1763, de bron van Bilderdijk's Ridder Sox. De sprookjessfeer is hier verdwenen. Niet in een buiten-historisch „er was
eens" of een voor- of pseudo-historisch hof van koning Arthur,
maar ten tijde van een vorst, die werkelijk geleefd en geregeerd
heeft, namelijk van Dagobert I laat Voltaire zijn verhaal spelen.
En de conte blue is een conte galant geworden, een erotische vertelling vol esprit, satire en dramatiek. Voortreffelijk is het verhaal
opgebouwd uit drie gelijkwaardige bedrijven, met drie hoogtepunten: Robert's vonnis, vrijspraak en liefdesgeluk. Het eerbare boerinnetje is Marthon geworden, een 18e eeuws landmeisje, dat zich
pas aan het hof gaat beklagen, wanneer ze de beloofde twintig
daalders niet krijgt, die de ridder intussen met zijn paard en zijn
rusting door een monnik zijn ontstolen. Ook de toverheks heeft
maar weinig gemeen met haar middeleeuwse voorgangster. Haar
bedsermoen bestaat grotendeels uit persoonlijk hartstochtelijke, wellustige kreten en het chauceriaanse, middeleeuwse pleit voor geestelijke adeldom is 18e eeuwse Revolutietaal geworden, zonder blikken of blozen de koningin en haar dames in het gelaat geslingerd.
Wanneer ze haar eis krijgt toegewezen en in Robert's armen op

zijn paard gehesen hutwaarts trekt, is ze plotseling weer de adellijke dame, die haar cavalier weet te diverteren met onderhoudende
pikanterieen en anecdoten. Of tekent Voltaire hier onbewust(?) de
z.i. ideale vrouw: verlicht, geestig, hartstochtelijk en schoon (beeldschoon immers, ja de liefdegodin zelf is ze na de metamorphose)?
Het typeert Bilderdijk en zijn tijd, dat hij voor dit verhaal niet
— zoals voor Koekeloer — onmiddellijk op Chaucer teruggreep (mogelijk heeft diens redactie hem niets „gedaan") 3) maar dat hij daarvoor Voltaire's interpretatie heeft gevolgd. De bedekte uitvallen
tegen de kerk en de maatschappij van het ancien regime schijnen
nauwelijks zijn aandacht te hebben getzokken, hem althans niet te
hebben gehinderd. Of laat hij ze met opzet weg en is het niet toevallig, dat hij de uitbundige lof der have nots van de oude totebel
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overneemt om hem vervolgens met enkele regels vlijmscherpe satire
(zie blz. 22) waardeloos te maken? Hoe het zij, Bilderdijk vult
het verhaal liever aan met historische en juridische bijzonderheden
dan met schimpscheuten. Hoofdzaak blijft de vertelling, waarin hij
de erotische toon minder matigt dan de spottende, ten nadele van
de harmonie, die in dit genre immers wordt bepaald door een gelijkwaardige satirische tegenstem.
Hetzelfde valt op te merken in Koekeloer, de fabel van de vos
en de haan, naar alle waarschijnlijkheid rechtstreeks uit Chaucer's
Canterbury Tales geput. Daarmee zou Bilderdijk dan de eerste en
de laatste Nederlandse dichter zijn, die de grote Engelse verteller
direct heeft nagevolgd, meteen ook de eerste niet-Engelsman, die
Chaucer zelf heeft gelezen 4). De afwijkingen van het voorbeeld
zijn gemakkelijk als het persoonlijke eigendom van Bilderdijk te
herkennen. Hij schrapt vrijwel alle opsmuk, alle exempla en moralisaties, die typisch middeleeuws zijn om ze te vervangen door klassieke en vaderlands-historische voorbeelden. Er blijft evenwel een
passage over, die niet zo gemakkelijk uit deze werkwijze te verklaren is. In r. 247 e.v. (zie blz. 39) geeft Bilderdijk een geheel andere
reeks van personen, die waardevolle dromen hadden dan Chaucer
in de Vertelling van de nonnenpriester. Alleen Jozef en de Egyptische pharao heeft hij overgenomen, maar Daniel bijvoorbeeld weggelaten en de klassieke voorbeelden door andere vervangen. Toch
zou ik hieruit niet gaarne de conclusie willen trekken, dat Koekeloer niet rechtstreeks op The Nunspriests Tale teruggaat. Zelfs niet,
wanneer men daarvoor het volgende, nog klemmender argument
zou willen aanvoeren. Bilderdijk's lezing van het exemplum der
twee vrienden, waarvan de een 's nachts wordt vermoord (zie blz. 36
e.v.) stemt namelijk nauwkeurig overeen met die van Valerius
Maximus (en Cicero), die algemeen als Chaucer's zegsman wordt
beschouwd, maar waarvan de Engelse dichter toch op een belangrijk punt afwijkt. In de Vertelling van de nonnenpriester verschijnt
de dode driemaal aan zijn vriend en deze blijft ongelovig. Hij trekt
dan ook 's morgens vroeg eerst naar het nachtverblijf van de vermoorde en wordt pas goed achterdochtig, als de gezochte daar niet
meer blijkt te zijn en de gastheer dit niet bevredigend kan verklaren. In overeenstemming met de klassieke schrijver(s) laat Bilderdijk de dode echter tweemaal verschijnen en de in de droom
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gewaarschuwde vriend gaat 's morgens rechtstreeks naar de stadspoort, waar het lijk inderdaad in een mestkar verborgen wordt
gevonden. Het heeft er alle schijn van, dat Bilderdijk Chaucer
lezende zich dit verhaal uit eigen klassieke lectuur heeft herinnerd.
Maar daarmee is het probleem van Chaucer's afwijking — wat
buiten ons terrein ligt — natuurlijk niet opgelost.
Voorlopig houden wij in elk geval vast aan de stelling, dat
Koekeloer rechtstreeks teruggaat op The Nunspriests Tale. Op de
litterair- en cultuurhistorische betekenis daarvan wezen we reeds.
Maar dat bepaaldelijk dit verhaal hem aansprak en bijvoorbeeld
niet de Vertelling van de vrouw nit Bath — dat hij blijkens Ridder
Sox, zoals we zagen alleen in een 18e eeuwse adaptatie kon genieten — vindt een verklaring in de behandelde stof en niet in de tijd
van ontstaan. Zeker, er liggen een twintigtal jaren tussen Ridder
Sox (1793) en Koekeloer (1817), maar zo men al in dit tijdsbestek
de Verlichting naar de Romantiek zou willen zien verglijden, in.
Bilderdijk's leven en werken is daarvan niets to bespeuren. Koekeloer althans vertoont niets van een gewijzigde mentaliteit. Noch
iets trouwens van een gerijpter dichterschap. Neen, zoals de conte
galant in Sox is het de rationalistisch-moraliserende en en passant
hekelende dierfabel in Koekeloer, die de 18e eeuwse smaak weerspiegelt. Het dierverhaal is zo een der weinige banden, die er tussen de Aufklarung en de Middeleeuwen nog bestaan. Daarom kon
het machtige Reinaard-epos de eeuwen trotseren en waarlijk onsterfelijk worden. Ook Koekeloer behoort tot diens verre nazaten.
Algemeen neemt men nu aan, dat Chaucer's Vertelling van de
nonnenpriester teruggaat op het 12e-13e eeuwse heldendicht, maar
onzeker is nog altijd de juiste redactie. Het heeft motieven gemeen
met de Franse Roman de Renart en de Duitse Reinhart Fuchs.
Maar zou de door Chaucer gevolgde lezing niet die von onze Reinaert geweest kunnen zijn, die hij zo nodig in de latijnse vertaling
van Balduinus gelezen kan hebben? 5). Ware dit zo, dan zou met
Bilderdijk de kring weer zijn gesloten; de vos zou naar zijn hol zijn
teruggekeerd.
hen litterair-historisch of aesthetisch-kritisch oordeel over de twee
„prulleryen" (het woord is van Bilderdijk zelf) Sox en Koekeloer
vindt men in de vakliteratuur niet of nauwelijks. Te Winkel noemt
Ridder Sox „een meesterlijke vertaling van Voltaire's vermakelijke
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vertelling" 8), Johan Smit daarentegen neemt het de Heer van
Teisterband hoogstkwalijk, dat hij behagen heeft geschept in zo'n
lichtzinnig verhaal 7). Koekeloer acht Da Costa „door geen dichter . . . ooit genoeg te waardeeren" 8), maar Busken Huet heeft het
doen geeuwen en . . . blozen 9). Deze zeer uiteenlopende oordeelvellingen hebben slechts betrekkelijke waarde. Onbevangen heeft
nog niemand Bilderdijk's werk benaderd en, wat erger is, geen de':
genoemde critici heeft deze „luchte luimen" met de voorbeelden
vergeleken. Hoe dwaas wordt bijvoorbeeld het oordeel van Busken
Huet, wanneer men weet, dat Bilderdijk in zijn Koekeloer Chaucer
vrij nauwkeurig heeft gevolgd en dat zijn afwijkingen vaker bestaan in verkorting dan in uitbreiding. Zodat Huet's kritiek over
Bilderdijk's hoofd de Engelse dichter treft, d.w.z. een man, die
algemeen voor een der grootste vertellers, ja grootste kunstenaars
van West-Europa wordt gehouden. Maar ook: waar Bilderdijk hier
uitbreidt, komt dat veelal het geheel ten goede. Men leze bijvoorbeeld de fraaie beschrijving van de haan, blz. 47-48, wanneer
hij door de vos wordt weggevoerd.
Wij hebben dan ook niet geaarzeld deze rijmen, ondanks de ietwat schijnheilige bezwaren van Huet, onverkort uit te geven. Ik
verwacht van de lezers, dat ze de kinderschoenen zijn ontwassen
en dat ze — indien ze deze rijmen niet uit wetenschappelijke belangstelling naderen — in elk geval bij de beoordeling een historische maatstaf zullen aanleggen. Om de historische sfeer te bewaren hebben wij ook gemeend de oorspronkelijke spelling te moeten
handhaven (behoudens het weglatingsteken achter een, mijn, enz.).
De tekst van Ridder Sox ontleenden wij aan Bilderdijk's Mengelpoezy, dl. II (Wed. J. Doll, Amsterdam 1799), van Koekeloer aan
Nieuwe Uitspruitsels (J. Immerzeel Jr., Rotterdam, 1817).
1) W. F. Bryan & Germ. Dempster Sources and Analogues of
Chaucer's Canterbury T ales (Chicago w.d.) p. 223 noemen Gower's
Tale of Florent en Marriage of Sir Gawaine en Weddynge of Sir
Gawen and Dame Ragnell.
2) Zie A. C. Hunter Le „conte de la femme de Bath" en frangais
au XVIIIe siècle in Revue de Litterature Comparee 9 (1929) p. 117
suiv.
3) Ook niet in Dryden's bewerking! N.b. Naar Percey's The Wanton Wife of Bath schreef Betje Wolff Vrouw Snaversnel (1784).
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4) Bilderdijk bezat een exemplaar van Chaucer's werken van 1687
(zie A. J. Barnouw in Onze Eeuw (1909) III, blz. 226). Dat hij
Dryden's bewerking „voortdurend heeft geraadpleegd" (aldus W.
de Hoog Studien over de Nederlandsche en Engelsche Taal en Letterkunde, enz. I, 2e dr. (Dordrecht 1909) bl. 134) blijkt uit niets.
De „twintig keeren" (r. 281, zie blz. 41) zijn bij Dryden honderd
keren en het twintigtal was met r. 46 (zie blz. 32) al gegeven. De
enige — mogelijk toevallige — overeenstemming met Dryden heeft
hy in r. 53 (zie blz. 33) waar waar Chaucer zij beiden heeft. Overigens geeft Bilderdijk ook elders blijk de Engelse dichter zelf to
hebben gelezen.
5) Zie de motieven, die Chaucer met de Reinaert gemeen heeft bij
J. W. Muller Van den Vos Reinaerde, 3e dr. (Leiden 1944) bl. 80.
6) Ontwikkelingsgang enz., dl. VI, 2e dr., bl. 80.
7) Bilderdijk et la France (Amsterdam 1929) p.108-9.
8) De Mensch en de Dichter Willem Bilderdijk (Haarlem 1859),
bl. 316.
9) Litterarische Fantasien en Kritieken 25 (Haarlem, z.j.) bl. 17-8.
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AANTEKENINGEN
Blz. 7. de blonde God der dagen: de zon / Ons . . . een simpel
kaartjen brengt: zich nauwelijks vertoont / straks: aanstonds.
Blz. 8. is de saus: maakt het verhaal smakelijker / niet kwalijk:
niets verkeerds / voor dezen: vroeger / Althands: hoe het zij, in
ieder geval / aartigheid: bevalligheid / stal: gestalte / Gelijk een
brand, eig.: als een glinsterend zwaard (vg. ons brandschoon).
Blz. 9. wederhouwing: aarzeling / nuuw: verbaasd / grimlacht:
glimlacht / kluiven: armen / aan 't schuiven: er van door.
Blz. 10. knagen: (gewetens)bezwaar / voort: vervolgens / gond:
ogenblik / spart: spert / zwenk: zwaai(?) / van der Trenk: „Pruisisch gevangene, wiens dolle schriften toen in ieders handen
waren" (aant. v. Bilderdijk) / splint: geld / neer te zetten: te kalmeren / spijt: kwaadheid, nijd / Dagobert: t.w. Dagobert I (602639), koning der Franken / geplonderd: schade toegebracht / weemoedig: droevig (of: met deelneming?) / straks: aanstonds / maagdenkracht: verkrachting van een maagd.
Blz. 11. casus: zaak / casus muligbris: vrouwenzaak / implicitus
tenebris: vol duisternissen, raadselen / Renvoi aan haar: bij haar
moet U wezen / nihil hic: hier niet(s) / Bertha: t.w. Bertha (t 783),
echtgenote van Pepijn de Korte en moeder van Karel der Grote,
hier — in navolging van Voltaire — voorgesteld als gemalin van
Dagobert (t 639, zie boven), waarschijnlijk omdat van haar bekend was, dat zij een ,hof van vrouwen" hield / ontzet: beroofd /
exemplaire: voorbeeldige / weemoed: medegevoel, deelneming /
ron: vloeide.
Blz. 13. 't is harshness that he dies: het is wreedheid (of volgens
de redactie in Dichtk. Werken I, 343: pity: zonde, jammer) dat hij
sterft / het voorrecht had: heeft geprofiteerd / dit verstand: dien
verstande / cautie Juratoir: waarborg onder ede / droes: duivel /
quansuis (in Dichtk. Werk. I, 344: quasi ceu): net alsof, schijnbaar.
Blz. 14. aan wie hij zich vervoegt: tot wie hij zich wendt / imam
ter zaak: raakte de kern / spraak: woord / Salamanders: duivels
(vg. de aant. bij Koekeloer, blz. 35) / abeel: populiersoort / N ajaden: waternimfen / zeerst: meest / op: van / vleit zich reeds: koestert al hoop.
Blz. 15. gomstof: kleverig stof / saaien: wollen / vuurmand:
mand om kindergoed te drogen / verdek: bedekking, kleed / grijzen: gruwen / gemeenen: vertrouwelijke / look: knoflook / Bestemoeder: grootmoeder / vroeder: wijzer.
Blz. 17. stel voor vast: neem voor zeker aan / Zet . . . bij u
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near: laat varen / handlen als een slet: onwaardig, minachtend
behandelen / die weldaad ten gevall': om, terwille van die weldaad / Ridderkling: ridderdegen of -zwaard / pijnigt zich: doet zijn
uiterste best / op den stond (in Dichtk. Werk. I, 346: dadelijk):
aanstonds / Haast: weldra / Pander: die voor een schuldeiser de
panden in beslag neemt / Exploicteur: die een dagvaarding, vonnis, enz. aanzegt / Sergeant: gerechtsdienaar / Boiltefeu: aanlegger
van een rechtszaak(?) / Drost, Fiscaai: rechterlijke ambtenaren /
Grand-Baillif du Lieu: hoofdbaljuw (rechterlijk ambtenaar) van de
plaats.
Blz. 18. aan: tot / Zoo als: met dat, zodra / wit ... had beschoten: Joel had getroffen, het juiste antwoord had gegeven.
Blz. 19. zoodtjen: yolk / pleit: zaak, geding / op 't mat deed
komen: ten tonele voerde, deed verschijnen / door: er van door.
Blz. 20. straks: terstond / hoon: smadelijke behandeling / Best:
besje, oud vrouwtje / vel wijf / wachten: verwachten nuchtren:
verbaasd / akelig spectakel: afschuwelijke verschijning / getakel:
kledij / zegent zich: hetzelfde als kruist zich: maakt het kruisteken.
Blz. 21. Men zou hier kunnen denken aan de lof der wijsheid
in Spreuken 8, inz. vs. 11: „Wijsheid is beter dan koralen, al wat
men zou kunnen begeren, kan Naar niet evenaren". Op grond van
de overeenkomstige versregel bij Voltaire: „Salomon a dit Que
femme sage est plus que femme belle" zal de bron eerder gezocht
moeten worden in Spr. 31 : 10 e.v., inz. vs. 30: „Bedriegelijk is de
bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die den Here
vreest, die is te prijzen" / juist op Been: niet bepaald, niet uitslui-

tend / Huwlijkskoets: huwelijksbed / Filemon en Baucis: voorbeeld van gelukkig levende bejaarde echtelieden, ontleend aan
Ovidius Metamorphosen 8, 601 e.v.
Blz. 22. prat: trots / overwinst: het winnen / En mogelijk
Tijran: uitbreiding van Bilderdijk, die Voltaire's lof der have
nots (gedachtig aan de Franse Revolutie) in satire doet omslaan /
Muskadijn: fat (nietsnut) / Althands: hoe het zij / Custodiantur
Pacta: afspraken, overeenkomsten moeten gehouden worden / Decreet: besluit / Acta: Handelingen (Bilderdijk verwijst hier in een
aantekening naar Acta Concil. Carthag. Afr. I, cap. 12, c. IX de
pactis) / in te halen: krachteloos te maken / Decretalen: verzameling van wetten en besluiten / Hoc titulo: onder deze titel (t.w. de
jurejurando: over de eed) / verstrekt: geldt.
Blz. 23. geleden: geduld / kabinet: regering / oordeel: juist inzicht / Constantijn (286-337), de eerste Christelijke keizer van
het Romeinse Rijk, zag tijdens de slag bij de Milvische brug te
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Rome in 312, waarin hij Maxentius versloeg, een lichtend kruis
aan de hemel met het bijschrift: „In dit teken zult gij overwinnen" / Helena (t ca 326), moeder van Constantijn, vond — vol.gens de legende — het kruis van Christus terug / Elius de Zwaanridder (Helias), held van een middeleeuws prozaverhaal (door
Bilderdijk in de vorm van een romance bewerkt) / Bertha en
Pepijn: Zie de aant. bij blz. 11 (Aan deze Bertha, gemalin van
Pepijn, heeft Bilderdijk eveneens een romance gewijd) / Valentijn
en Ourson (hier Ursen, in Bilderdijk's bewerking in romancevorm
Urzijn) zijn de helden van een middeleeuws prozaverhaal, als
Nederlands volksboek talloze malen herdrukt / gesten: geschiedenissen / Clovis: Chlodovech I, koning der Franken (466-511);
mogelijk volgt hier een toespeling op de vernietiging van Syagrius
(486), Gundobald (500) en Alarik II (507) en dan hier — in quasivrome legendetoon — door Voltaire (wat Bilderdijk heeft overgenomen) bedoeld als satire op het koningschap en de kerk van het
ancien regime / Prins: vorst / van: onder / prangde: benauwde /
De Duif: Herinnering aan de legende van de Heilige Ampul, de
fles met zalfolie (dezelfde waarmee Aaron, broeder van Mozes, tot
hogepriester werd gezalfd, zie Lev. 8 : 1 e.v.) door een duif uit de
hemel aan de H. Remigius (437—ca. 535), bisschop van Reims,
geschonken om er Clovis bij gelegenheid van zijn doop (in 496 of
506) mede to zalven. In de 9e eeuw ontstaan gaf de legende aanleiding tot de roem van Reims als kroningsstad der Franse vorsten
en de verering van de H. Ampul tot ze in 1793 vernietigd werd;
vg. F. Oppenheimer The Legend of the Sainte Ampoule (1953).
Blz. 24. pas: tijd / kwikjens: grappen / Twee brokken enz.:
deze bijzonderheid heeft Bilderdijk ontleend aan het bovengenoemde verhaal van Philemon en Baucis / juist niet: niet bepaald.
Blz. 25. zoute: gekruide, gepeperde, pikante / ongemeene slagen: niet alledaagse kwinkslagen / doormorsig: insmerig / alle
kleur van flenters: lappen van alle mogelijke kleur / deksel: bedekking / 't bloot besef: de gedachte alleen / Rome: de R.K. kerk.
Blz. 27. Heleen: Helena, de schoonste vrouw der Oudheid,
gemalin van Menelaus, door Paris geschaakt, wat aanleiding gaf
tot de Trojaanse Oorlog / dat de oogen hem beschieten: dat hij
slaapt / strookt: liefkoost / vast: gestaag.
Blz. 28. Mawarig: minzaam / gemoedlijk: hartelijk, gevoelig /
beoogen: aanschouwen, vervuld zien.
Blz. 29. verdonkert: overtreft / hemelstel: kap (van het bed) /
Apel: Apelles, de beroemdste schilder der Oudheid / Fidias: Phidias, de beroemdste beeldhouwer der Oudheid / van Dijk: Vlaams
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portretschilder (1599-1641) / Rafael: Italiaans schilder (1483—
1520) / Venus: godin der lief de / Zoo als ze Adoon enz.: vg. Ovidius Metamorphosen X, 529-59 / Adoon: Adonis, jongeling van
buitengewone schoonheid / Saba: groot rijk in Zuid-Arabie uit
de voor-islamietische tijd / koets: bed / Pafos: stad op Cyprus, lievelingsverblijf van Aphrodite-Venus / floddrend: los golvend /
Den krijgsgod: Mars, minnaar van Venus / 't bloot verhaal: het
enkele verhaal, het verhaal alleen / Urganda: weldoende fee uit
de ridderroman Amadis de Gaula, wier taak het is ridders to beschermen; ze verschijnt als een lelijke oude vrouw of als een mooi
jong meisje (Bilderdijk heeft naar naam, door Voltaire veranderd
in Urgelle, in de oorspronkelijke vorm hersteld).
Blz. 31. Koekeloer: Deze naam voor de haan (i.p.v. Cantecleer,
die Chaucer uit het dierenepos overnam) verklaart Bilderdijk zelf
in een brief aan Grimm van 25 maart 1813 (zie Brieven III, 235)
uit „een oud-Hollands liedje" beg. „Koekeloery heet mijn haan"
(aldaar dus genoemd naar het gekraai) met het refrein: „Prijs heet
mijn hennetjen" / mooitjens: aardig / pracht: prachtvertoon /
slechte: eenvoudige / zoggen: zeugen / wet: gebruik / werf: onbebouwde ruimte / bassecour: franse naam voor „werf", inz. hoenderhof / rijksvoogd: heerser, gebieder der Rijks.
Blz. 32. Pavy: Pavia, stad in N. Italie (hier willekeurig, t.w.v.
het rijm, gekozen?) / andre zeven: vele andere / lazuur: blauw
edelgesteente / bruineeren: polijsten / matresjens: minnaresjes /
gekeurslijft: getailleerd / gepluimde: rijke / scheutig: slank / beleefd: wellevend.
Blz. 33. Het daget uit het oosten: beginregel van een middeleeuwse ballade / troosten: versterken / koffyhuis of kransjen hield:
gezellig omging / varkensschot: varkenshok / een graantjen pikken: een borrel drinken / likken: t.w. drinken / uit stal of duifhuis
klikken: woorden of uitdrukkingen bezigen ontleend aan stal of
duifhuis (en daarmee zijn nederige- of boerenafkomst verraden?).
Aangezien duifhuis ook (geheim) bordeel kan betekenen, bevat
deze regel wellicht eerder — of mede — een satire op de 19e eeuwse
schijnheiligheid / Stevijn: Simon Stevin (1548-1620), Vlaams
wiskundige en ingenieur / bare vg. naakte in „naakte waarheid" /
prangen: nijpen.
Blz. 34. trok wat naar den geelen: ging enigszins naar het geel /
Zwart enz.: naar Chaucer, die met deze — niet op waarneming
berustende — bijzonderheid waarschijnlijk een toespeling maakte
op de gouden staf, aan beide einden zwart gepunt van Thomas
Mowbray, hertog van Norfolk, als Earl Marshall van Engeland
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(zie J. Leslie Hotson in Publ. of the Mod. Language Ass. of America 39, p. 762 seq.) / zag hem niet te: kon hem niet / ken: erken
/ mem: man die niet flink is / dat ging my aan de zinnen: dat zou
me verbijsteren / schrappen: krabben / drasbroek: sul / vervaart:
vreest / drabbig: troebel / gekookt: verteerd / lijmig bloed Chaucer heeft: gal met bloed vermengd.
Blz. 35. plethorieke lien: mensen die te veel bloed, te veel lichaamsvocht hebben / gloende Salamanderen: Naar het volksgeloof konden salamanders in en van het vuur leven; zo werd salamander de naam van een vuurgeest, vuurdemon en dan ook van
een duivel / bullenbaks: boze geest / voorgedaan: zich voordoende,
zich vertonende / Kato: Bedoeld is een veel gebruikt middeleeuws
schoolboek, de Disticha Catonis II, 31, in het middelnederlands
(uitg. A. Beets bl. 40):
Ne rouke di niet wat di droemt;
Die ghene dinct mi dul dies goemt:
Want dat die lieden sdaghes verhoren
Comt hem gheme snachts te voren. /
even dus: desgelijks / eer wy slapen gaan: Chaucer heeft: eer wij
van de stok springen (het is immers tegen het aanbreken van de
dag!) / jalap: een eertijds veel gebruikt purgeermiddel / potjenskraam: apotheek / omtrent: in de buurt / geeft: levert / naturel:
karakter / complexie: gestel / jaartijd: jaargetijde.
Blz. 36. tertiaan: derdendaagse koorts / ter baan: voor de dag /
digestif: middel om de spijsvertering te bevorderen / centory: santorie (duizendguldenskruid) / donderbaard, hetzelfde als huislook:
soort vetplant, o.a. op daken van huizen groeiend / by de proef:
krachtens de ervaring.
Blz. 37. dus: aldus / Westen: westenwind / wand: want / kenbre: duidelijke.
Blz. 38. Vooral niet: in geen geval / Kenelmus in 821, op
zevenjarige leeftijd koning van Mercie (in Engeland) geworden,
droomde kort voordat hij op aanstoken van zijn tante (of zijn zuster) werd vermoord, van een prachtige boom met brandende kaarsen. Hij klom er in, maar een van zijn beste vrienden hakte de
boom om; hij zag zich in een vogel veranderd en vloog ten hemel
(zie A. J. Barnouw De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg 3, bl. 252-3) / kerklegend: legendenverzameling / zich wel
bewaarde: zich goed in acht zou nemen, op zijn hoede zou zijn /
stout: zich verlatend / Macrobius: schrijver uit de vijfde eeuw, die
Cicero's Somnium Scipionis (De Droom van Scipio) commentarieerde / oud-langetten muts: oud wijf / den droom van Scipio:
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Zie de aantt. hiervO6r / Corenhart: Dirck Volkertsz. Coornhert
(1522-1590), Nederlands schrijver, graveur en etser / in 't N ederduitsch vertaalde: Bilderdijk verwart vermoedelijk Cicero's Somnium Scipionis (in De Republica) met De Off iciis van dezelfde
schrijver, die Coornhert ca 1561 vertaalde.
Blz. 39. Augustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.), de eerste Romeinse
keizer / Plutarchus (ca 46-120): Grieks geschiedschrijver en moralist / De dromen van Farao worden verhaald in Gen. 41 : 1 e.v.,
die van zijn schenker en bakker in Gen. 40 : 1 e.v. en Jozef's
droom Gen. 37 : 5 e.v. / al zoo wat: wel iets / Brutus: M. Iun.
Brutus (85-42 v. Chr.), een der moordenaars van Caesar; een
dramatische schildering van het „nachtspook" (nachtelijke verschijning) bij Plutarchus / Astiages: koning van Medie (584—
550 v. Chr.) beval, door een droom beangstigd, zijn kleinzoon
(Cyrus) te doden / potentaten: heersers / Cezars vrouw: Calpurnia, die bange visioenen had v66r de senaatszitting van 15 maart
44 v. Chr., waarin Caesar vermoord werd / Hecuba, gemalin van
Priamus, koning van Troje, droomde dat ze een fakkel in haar
schoot droeg, waarin men een voorspelling zag van de Trojaanse
Oorlog, door haar zoon Paris veroorzaakt / centaurea: Zie de aant.
op centory (blz. 36) / mag: lust / in spijt: in weerwil.
Blz. 41. straks: terstond / spatseerde: voortschreed / De maand
t.w. maart; de wereldschepping vond — naar middeleeuwse voorstelling — plaats op 18 of 25 maart / Grasmaand: april / preutsch:
verheven / slimmer: erger / gesteveld: gelaarsd / serail: t.w. zijn
zeven hennen.
Blz. 42. Hy wist hoe laat: wist hij hoe laat het was / had het
fix: wist het precies / metter vaart: terstond / Pluto: Hades, god
der onderwereld (het dodenrijk) / Charon: veerman die de schimmen over de rivier de Styx naar het dodenrijk voert / wezen: gelaat / De zon is viiftien graad gerezen: het uur is om, het is een
uur later / na dato: daarna, later, t.w. na de dag of de tijd van
vreugde (versta: werd het anders, kwam er droefenis) / Kato: Marcus Porcius Cato (234-149 v. Chr.), Romeins consul / Seneca:
Lucius Annaeus Seneca (ca 4-65), Romeins wijsgeer / met geleider laag: met voorbedachten rade.
Blz. 43. Gavilion: Ganelon, de verrader in het oudfranse heldendicht Chanson de Roland (Roelandslied) / Vosmeer: Vosmeer
de spie, de verrader in Vondels Gijsbreght van Aemstel (geinspireerd door Sinon, de Griekse verrader, die de Trojanen er toe wist
te brengen het houten paard binnen te halen / Troojers: Trojanen / doeken: misleiden / Een mandvol weegt geen lood: is niets
65

waard / Haarlems strandmeermin: Een meermin, een wezen half
vrouw half vis, lokt evenals een sirene voorbijvarenden door haar
toverzang, teneinde ze in het verderf te storten. Van Haarlem vertellen oude kronieken, dat daar in 1403 of 1404 een meermin
werd gebracht, die brood at en leerde spinnen.
Blz. 44. belet: overlast / Longeou: Wellicht een destijds beroemde zanger / pennen: vleugels.
Blz. 46. pectus (est enim) quod disertum (1.: disertos) facit: het
is het hart, dat welsprekend maakt, ontleend aan Quintilianus De
Institione Oratoria X, 7, 15 / dat keek er door een reetje: dat was
duidelijk merkbaar / brandspuitstuit: leren einde van een brandslang? / Mars: de Romeinse oorlogsgod / genoeglijk ingeslikt: met
voldoening aangehoord.
Blz. 47. maandag: dag van Luna, d.i. Selene, de klassieke
maangodin, van wie in haar verschillende verschijningsvormen
juist alle bescherming verwacht mocht worden / aangezichten:
verschijningsvormen / Voor vier verstrekt: voor vier geldt (t.w.
Luna, Diaan, Hekate, Prozerpyn) / Diaan: diana, de Griekse Artemis, de godin van de jacht, met wie Luna-Selene later werd verwisseld of vereenzelvigd, zoals dat ook gebeurd is met Hekate en
Prozerpyn / Hekate: vrouwelijk demon van dood en vruchtbaarheid. Bij haar nachtelijke omgangen met de geesten der doden, inz.
om driesprongen en graven, kondigde het gejank van angstige
honden haar komst aan / Prozerpyn: Proserpina, de Griekse Persephone, dochter van Demeter en gemalin van Hades, god der onderwereld, met wie zij de verwensingen der mensen hoort en voltrekt
/ zes of zeven namen: Behalve aan de bovengenoemde denkt Bilderdijk hier mogelijk nog aan Phoibe en Noctiluca / te barsten:
dood (N.b. te barsten klonk in Bilderdijk's tijd niet ruw, zoals
thans) / peetnaam: naam van de peet (doopmoeder), hier Luna,
Maan / Gozewijn: Vg. Vondels Gijsbreght van Aemstel r. 1455
e.v. / 't Basterdzaad: Witte van Haemstee, bastaard van graaf Floris V / Priamus: koning van Troje, door Pyrrhus, zoon van Achilles, in de nacht van Troje's verwoesting gedood / Neroos: tyrannen
als Nero (Romeins keizer, 45-68 n. Chr.).
Blz. 48. naar: akelig / Reinier: de vos (vg. Reinaert, Reintje) /
geweld: macht / in arren moed: vol gramschap / veldgebrom: krijgsrumoer.
Blz. 49. Jack Straw: aanvoerder van de boeren, die in 1381 naar
Londen trokken en een bloedbad aanrichtten onder de Vlamingen / Sinon: Zie de aant. bij blz. 43 / zijpen: vloeien, druppelen.
Blz. 50. verlegen: onthutst, geschrokken / deze reis: deze (ene)
keer / betrekt: beetneemt.
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