Convivium fabulosum / Het sprookjesmaal
Onder de samenspraken van Erasmus vindt men een viertal die ten titel voeren "Maaltijd." (Eéne heet 't dichterlijk maal, een tweede 't
godsdienstig, een derde 't wereldsch en een vierde het Sprookjesmaal.) De eerste drie bevatten gesprekken over godsdienstige
onderwerpen, plaatsen uit den Bijbel, over spraakkunst en litteratuur. De laatste, het Sprookjesmaal dat hieronder volgt, is een
aaneenschakeling van anecdotes, ook geschiedkundige, waarmee eenige gasten elkander den maaltijd opvroolijken.
Personae: Polymythus, Gelasinus, Eutrapelus, Asteus, Philytlus, Philogelos, Euglottus, Lerochares & Adolesches.

Po.

Po.

Ut non decet civitatem bene institutam esse sine

Zooals geen welingerichte staat kan bestaan zonder wetten en zonder

legibus ac principe, ita nec convivium oportet

hoofd, zoo mag ook dit gastmaal niet zonder president en zonder

ἄναρχον esse καὶ ἄνομον

reglement zijn.

Ge.

Ge.

Istuc vero perplacet; ut unus totius populi nomine

Uitstekend! Uit naam van ons allen durf ik wel verzekeren dat wij 't

respondeam.

allen daarmee eens zijn.

Po.

Po.

Heus puer, adfer huc talos; horum suffragiis

Heidaar, bediende, breng de dobbelsteenen eens hier! Die moeten

decernetur regnum, cuicunque faverit Iupiter. Euge,

beslissen, wien Jupiter zóó heeft begunstigd dat hij hem tot

Eutrapelo favit Iupiter. Non fuere sortes caecae; non

tafelpresident maakt. Mooi zoo! De hemel is gunstig geweest aan

poterat magis idoneus eligi, etiamsi per singulas

Willem. 't Lot is toch niet blind. Onmogelijk kon een geschikter

tribus viritim collecta fuissent puncta. Vulgo iactatur

persoon gekozen worden, ook al had er hoofdelijke stemming plaats

proverbium non tam vanum, quam parum Latinum:

gehad. Doorgaans schermt men met een spreekwoord dat wel waarheid

Novus rex, nova lex. Νομοθέτει γοῦν, ὦ βασιλεῦ

bevat, maar eigenlijk geen Latijn is: "novus rex nova lex;" nieuwe
heeren nieuwe wetten: zeg ons dus, o vorst! uwe wetten.

Eut.

Eut.

Quod felix faustumque sit huic convivio: Primum

Allen bij dezen maaltijd aangezeten: heil! Vooreerst doe ik bij dezen als

edico, ne quis heic proferto praeter ridiculas fabulas.

mijn wil kennen, dat niemand hier iets anders vertelle dan

Cui deerit fabula, drachma multator; ea pecunia in

lachwekkende verhalen. Wie geen vertelseltje kent, wordt met een

vinum insumitor. Atque in legitimis fabulis etiam ex

halven gulden beboet. Dat geld worde voor wijn gebruikt. Onder de

tempore conficta habentor, modo servetur τὸ πιθανὸν

wettig erkende verhalen zullen wij ook die rekenen welke voor de vuist

καὶ πρέπον. Si nulli defuerit fabula, duo, quorum

weg verteld worden, mits slechts de maat van 't waarschijnlijke en

alter lepidissimam, alter frigidissimam fabulam

betamelijke niet overschreden worde. Als er niemand is die met een

dixerit, vini pretium pendunto. Convivator a vini

vertelsel in gebreke is gebleven, dan zullen twee 't gelag van den wijn

sumptu immunis esto; ciborum sumptum unus

betalen, nl. de een die 't aardigste, de ander die 't flauwste verhaal heeft

suppeditato: huius rei si quid inciderit controversiae,

ten beste gegeven. De gastheer moet vrijgesteld blijven van een

Gelasinus arbiter ac iudex esto. Haec si vos sciveritis,

bijdrage in de kosten van den wijn. Hij heeft alleen te zorgen voor de

rata sunto. Qui legi parere noluerit, abito: sic tamen

spijzen. Mocht hierover soms eenig geschil ontstaan, dan moet Hendrik

ut postridie ad compotationem redire ius fasque sit.

als scheidsrechter optreden. Indien ieder dit gehoord heeft en niemand

er tegen is, dan heeft dit kracht van wet. Wie aan die wet niet wil
gehoorzamen, ga heen, maar met dien verstande dat hij morgen bij ons
drinkgelag mag terugkomen.
Ge.

Ge.

Legem a rege latam nostris suffragiis ratam esse

We willen dat de wet door onzen voorzitter gegeven bij acclamatie van

volumus. Sed unde proficiscetur fabularum circulus?

kracht worde verklaard. Maar bij wien begint de kring van onze
vertellingen?

Eut.

Eut.

Unde, nisi a convivatore?

Bij wien anders dan bij den gastheer?

As.

As.

Licetne, rex, dicere tria verba?

Voorzitter, een paar woordjes als ik mag

Eut.

Eut.

An tu credis nefastum esse convivium?

Denk je soms dat we hier stommetje moeten spelen?

As.

As.

Iureconsulti negant legem esse, quae non sit aequa.

De rechtsgeleerden zeggen dat een onbillijke wet geen wet is.

Eut.

Eut.

Assentior.

Dat geef ik toe.

As.

As.

At tua lex aequat optimam fabulam pessimae.

Maar toch stelt uw verordening 't beste verhaaltje gelijk met het
slechtste.

Eut.

Eut.

Ubi voluptas quaeritur, ibi non minus laudis

Waar het te doen is om ons te vermaken, daar heeft hij die 't leelijkst

promeretur qui pessime dixit, quam qui optime, eo

gesproken heeft niet minder lof verdiend dan hij die heel goed sprak, en

quod non minus delectet. Velut inter cantores nemo

wel om deze reden: dat de een niet minder tot 't genoegen bijdroeg dan

voluptati est, nisi qui aut insigniter bene cecinerit, aut

de ander. Zoo is het onder zangers bijvoorbeeld ook: niemand schenkt

egregie male. Nonne plures rident audito coccyce,

genot, dan wie bij uitstek goed zingt of bijzonder leelijk. Wordt er niet

quam audita luscinia? Heic mediocritas laudem non

meer gelachen, wanneer men den koekoek hoort dan bij 't hooren van

habet.

de nachtegaal? Middelmatigheid vindt hierbij geen lof.

As.

As.

At cur plectuntur, qui laudem auferunt?

Maar waarom worden zij gestraft die een prijs verdienen?

Eut.

Eut.

Ne nimia felicitas provocet illis Nemesim aliquam, si

Om te maken dat niet hun al te groot geluk een wraakgodin oproepe,

simul et laudem auferrent et immunitatem.

wanneer ze èn den prijs èn straffeloosheid verwierven.

As.

As.

Per Bromium, Minos ipse nunquam tulit legem

Bij Bacchus! Minos, de rechtvaardigste wetgever1 die er ooit is

aequiorem.

geweest, heeft nooit een billijker wetsbepaling gemaakt.

Phily.

Phily.

Nullam feres legem de modo bibendi?

En zult gij geen voorschriften geven welke regels bij 't drinken in acht
moeten worden genomen?

1

Eut.

Eut.

Dispecta re, sequar exemplum Agesilai

Na rijp beraad zal ik het voorbeeld volgen van den Spartaanschen

Lacedaemoniorum regis.

koning Agesilaos.

Phily.

Phily.

Quid is fecit?

Wat deed die?

Eut.

Eut.

Is quum tempore quodam symposiarchus talorum

Toen hij eens bij keuze van 't lot tot tafelpresident was gekozen en de

arbitrio delectus esset, rogante architriclino, quantum

hofmeester hem vroeg hoeveel wijn hij bij elken gast moest plaatsen,

cuique vini iuberet apponi: Si largior, inquit, vini

antwoordde hij dezen: "Als gij tamelijk veel wijn in voorraad hebt, geef

copia parata est, dato cuique quantum poposcerit: si

dan aan ieder zooveel hij vraagt; als de voorraad wat minder rijk is,

Minos, koning van Creta, om zijn rechtsgevoel als beoordeelaar over de schimmen in de onderwereld aangesteld.

malignior, omnibus ex aequo distribuito.

verdeel dien dan gelijkelijk onder allen."

Phily.

Phily.

Quid sibi voluit Lacon ille, quum haec diceret?

Wat bedoelde de Spartaan met die woorden?

Eut.

Eut.

Hoc agebat, ut neque temulentum, neque rursum

Hij had er dit mee op het oog: om het maal niet tot een

querulum esset convivium.

dronkemanspartij te maken, maar ook niet tot een aanleiding om te
mopperen.

Phily.

Phily.

Qui sic?

Hoe dat zoo?

Eut.

Eut.

Quia sunt qui gaudent largius bibere, sunt qui

Omdat er zijn die graag veel drinken, maar ook anderen die 't liever wat

gaudent parcius: reperiuntur et abstemii, qualis

kalm-aan doen. Er worden ook menschen gevonden die

dicitur fuisse Romulus. Itaque si nulli datur vinum

geheel-onthouders zijn, zooals men zegt dat koning Romulus is

nisi poscenti, primum nemo compellitur ad

geweest. Als er dus aan niemand wijn gegeven wordt of hij moet er om

bibendum; et tamen nihil desiderant, quibus grata est

vragen, dan wordt vooreerst niemand gedwongen om te drinken en toch

largior potatio. Ita fit ut nemo tristis sit in convivio.

behoeven zij die van een flink glas wijn houden, er niet minder om te

Rursus, si parcior copia vini distribuitur aequis

drinken. Zoo komt 't, dat dan iedereen vroolijk is aan tafel. En

portionibus in singulos, satis habent qui bibunt

omgekeerd, wanneer met schriele hand de wijn in gelijke porties wordt

moderatius: neque quisquam in aequalitate potest

rondgedeeld aan iederen gast afzonderlijk, dan krijgen zij die wat matig

obmurmurare, quando, qui largius erat hausturus,

drinken genoeg; terwijl ook niemand bij een gelijke uitdeeling

aequo animo componit sese ad temperantiam. Hoc

murmureeren kan, wanneer hij ziet dat iemand, die van plan was het er

exemplum si placet, utar. Volumus enim hoc

eens goed van te nemen, zich kalm moet schikken naar matigheid. Als

convivium fabulosum esse, non vinosum.

u dus het voorbeeld van den Spartaanschen koning bevalt dat ik daar
aanhaalde, dan zullen wij dat volgen. Immers wij willen dat het maal
gezellig worde door de vertellingen, niet door den invloed van veel
wijn.

Phily.

Phily.

Quid igitur bibebat Romulus?

Wat dronk Romulus dan?

Eut.

Eut.

Idem quod bibunt canes.

Wat de hondjes ook drinken.

Phily.

Phily.

An non istud indignum rege?

Is dat een koning niet onwaardig?

Eut.

Eut.

Nihilo magis quam quod reges spirant aëre cum

Volstrekt niet meer onwaardig, dan wanneer koningen lucht inademen

canibus communi: nisi quod illud interest: rex non

die ze ook met de honden deelen. Alleen met dit onderscheid: de

bibit eandem aquam, quam biberet canis: sed aërem

koning drinkt niet hetzelfde water dat de hond drinkt, maar de lucht die

quem efflavit rex, haurit canis; et vicissim quem

de koning heeft uitgeademd, die ademt de hond in en op zijn beurt

efflavit canis, haurit rex. Plus gloriae tulisset

ademt de koning ook weer de lucht in, die de hond heeft uitgeademd.

Alexander ille magnus, si cum canibus bibisset. Nihil

Alexander de Groote zou vrij wat beroemder zijn als hij zich met den

enim peius regi, qui tot hominum millibus vigilat,

hondendrank had tevreden gesteld. Niets toch is voor een koning die

quam vinolentia. Ceterum Romulum abstemium

voor zooveel drinkende menschen moet zorgen, gevaarlijker dan

fuisse, declarat apophthegma non infestiviter ab illo

dronkenschap. Maar dat Romulus geheel-onthouder is geweest, blijkt

dictum. Etenim quum quidam, videns illum abstinere

uit een niet onaardige uiting van hem. Toen eens iemand die zag dat hij

a vino, dixisset, vinum vile futurum, si omnes

geen wijn dronk, gezegd had: "wat zal de wijn goedkoop worden,

biberent quemadmodum ille; Imo, inquit, tum arbitror

wanneer allen dien drinken zooals hij," toen antwoordde hij: "Neen

fore carissimum, si biberent omnes vinum

juist niet; ik denk dat hij heel duur zou worden, wanneer allen dien

quemadmodum ego; bibo enim quantum libet.

dronken zooals ik. Want ik drink juist zooveel als ik wil."

Ge.

Ge.

Utinam heic adesset noster Ioannes Botzemus

Ik woû wel dat onze vriend de kanunnik Johannis Botzemus uit

canonicus Constantiensis, qui nobis Romulum

Constanz hier was, om ons een levend voorbeeld van dien Romulus

quendam referret! nam et is abstemius non minus est,

voor oogen te stellen. Want hij is werkelijk een even groot wijnvijand,

quam dicitur, alioqui comis ac festivus conviva.

als men zegt dat hij 't is en toch is hij een gezellig kameraad en een
vroolijk dischgenoot.

Po.

Po.

Age, si simul potestis, non dicam sorbere et flare,

Kom-aan, wanneer gij niet tegelijk kunt slurpen en blazen (wat Plautus

quod Plautus ait esse difficile, sed edere et audire,

zegt dat zoo moeilijk is) maar eten en hooren, wat heel gemakkelijk is,

quod est perfacile, bonis avibus auspicabor fabulandi

dan wil ik onder goede voorteekenen wel een begin maken met

munus. Si parum erit lepida fabula, scitote Batavam

vertellen. Al ge soms 't verhaaltje niet heel geestig vindt, weet dan dat 't

esse. Opinor, aliquot vestrum auditum Macci nomen.

een Hollandsche mop is. Verscheidene onder u zullen den naam van
een zekeren Maccus wel eens gehoord hebben.

Ge.

Ge.

Non ita diu est, quod periit.

Niet lang geleden is hij gestorven.

Po.

Po.

Is quum venisset in civitatem quae dicitur Leydis, ac

Toen de man te Leiden aankwam en zich daar als vreemdeling door een

vellet novus hospes innotescere ioco quopiam, (nam

grap bekend wilde maken (want dat was zijn "fort") ging hij een

is erat homini mos;) ingressus est officinam calcearii:

schoenenwinkel binnen en groette beleefd. De schoenmaker die graag

salutat. Ille cupiens extrudere merces suas, rogat,

wat van zijn waar kwijt wilde wezen, vroeg hem wat er van zijn dienst

numquid vellet. Macco coniiciente oculos in ocreas

was. Toen Maccus zijn oogen liet vallen op een paar kappen van

ibi pensiles, rogat sutor, num vellet ocreas. Annuente

laarzen die daar hingen, vroeg hij of zijn nieuwe klant soms kappen

Macco, quaerit aptas tibiis illius; inventas alacriter

verlangde, Maccus zei van ja en de baas ging een paar uitzoeken dat

protulit, et, ut solent, inducit illi. Ubi iam Maccus

voor de beenen van zijn cliënt geschikt was. Toen hij ze gevonden had,

esset eleganter ocreatus, Quam belle, inquit,

haalde hij ze voor den dag en (zooals schoenmakers dat gewoonlijk

congrueret his ocreis par calceorum duplicatis soleis.

doen) gespt ze hem aan. Toen nu Maccus keurig netjes met zijn kuiten

Rogatus an et calceos vellet, annuit. Reperti sunt, et

in de kappen zat, zei hij: "Wat zou daar een paar schoenen met dubbele

additi pedibus. Maccus laudabat ocreas, laudabat

zolen netjes bij staan." Op de vraag van den koopman of hij ook

calceos. Calcearius tacite gaudens, succinebat illi

schoenen wilde, knikte hij van ja. Die worden opgezocht en aan de

laudanti, sperans pretium aequius, posteaquam

voeten getrokken. Maccus prees de kappen, hij roemde de schoenen.

emptori tantopere placeret merx. Et iam erat nonnulla

De schoenmaker, inwendig blij, zong 't lofliedje met hem mee, hopend

contracta familiaritas. Heic Maccus: Dic mihi, inquit,

op een hoogeren prijs wanneer den klant de koop zóó goed beviel. Zoo

bona fide, nunquamne usu venit tibi, ut, quem sic

waren ze reeds met elkander op een vrij gemeenzamen voet geraakt.

ocreis et calceis ad cursum armasses, quemadmodum

Daarop zei Maccus: "Zeg ereis eerlijk: is 't je nooit gebeurd dat,

nunc armasti me, abierit non numerato pretio?

wanneer je iemand zóó met kappen en laarzen voor een tocht hadt

Nunquam, ait ille. Atqui si forte, inquit, veniat usu,

uitgerust, zooals gij 't mij nu gedaan hebt, dat hij er dan van door ging,

quid tu tum faceres? Consequerer, inquit calcearius,

zonder je te betalen?" "Nooit," was 't antwoord. "Maar als 't nu soms

fugientem. Tum Maccus, Serione ista dicis, an ioco?

eens gebeurde, wat zou je dan doen?" "'k Zou hem hard achterna

Plane serio, inquit alter, loquor; et serio facerem.

loopen," zei de schoenmaker. Toen zei Maccus: "Zeg je dat in ernst of

Experiar, ait Maccus. En pro calceis praecurro, tu

in scherts?" "In vollen ernst," zei de ander, "en ik zou 't ook werkelijk

cursu sequere. Simulque cum dicto coniecit se in

doen." "Ik wil 't eens probeeren," zei Maccus. "Kijk ik loop weg: 't gaat

pedes. Calcearius e vestigio consequtus est, quantum

om de schoenen! Zet mij nu na!" En tegelijk zette hij 't op een loopen.

poterat; clamitans, Tenete furem, tenete furem. Ad

De schoenmaker hem achterna zoo hard hij kon, al roepend: "houdt den

hanc vocem quum cives undique prosiliissent ex

dief, houdt den dief!" Toen op dat geroep de burgers overal uit hun

aedibus, hoc commento cohibuit illos Maccus, ne

woningen voor den dag kwamen, wist Maccus hen door 't volgend

quis manum iniiceret; ridens ac vultu placido, Ne

leugentje te beletten hem tegen te houden. Hij riep hun namelijk toe:

quis, inquit, remoretur cursum nostrum; certamen est

"Niemand mag ons in onzen loop tegenhouden: we loopen om 't hardst

de cupa cerevisiae. Itaque iam omnes praebere sese

om een ton bier." En zoo keken de burgers bij den wedloop toe, zonder

certaminis spectatores. Suspicabantur autem,

dien te storen. Ze vermoedden echter dat de schoenmaker zijn roep

calcearium dolo clamorem eum fingere, ut hac

aanhief uit list, om daardoor een kansje te krijgen 't van den ander te

occasione anteverteret. Tandem calcearius cursu

winnen. Eindelijk moest onze schoenmaker het opgeven; bezweet en

victus, sudans et anhelus domum rediit. Maccus tulit

buiten adem keerde hij naar huis terug. Maccus had den prijs

brabeum.

gewonnen.

Ge.

Ge.

Maccus iste effugit quidem calcearium, at non effugit

Die Maccus is wel den schoenmaker ontloopen, maar niet den dief.

furem.
Po.

Po.

Quam ob rem?

Hoe zoo?

Ge.

Ge.

Quia furem ferebat secum.

Omdat hij den dief in zijn eigen persoon bij zich hield.

Po.

Po.

Forte tum non erat ad manum pecunia, quam postea

Misschien had hij op dat oogenblik geen contanten en heeft hij 't geld

resolvit.

later wel betaald.

Ge.

Ge.

Verum erat actio furti.

Maar daar was toch grond om een gerechtelijken eisch tegen hem in te
stellen.

Po.

Po.

Ea quidem post intentata est. Sed iam magistratibus

Die is ook later ingesteld. Maar toen had Maccus al eenige kennissen

aliquot innotuerat Maccus.

onder de overheden.

Ge.

Ge.

Quid attulit Maccus?

En waarmee kwam Maccus voor den dag?

Po.

Po.

Quid attulit? rogas? in caussa tam vincibili? Magis

Waarmee? Vraag je dat nog? in een zaak zoo licht te winnen? De

periclitatus est actor quam reus.

eischer liep grooter gevaar dan de beschuldigde.
Ge.

Ge.

Hoe dat zoo?

Qui sic?
Po.
Po.

Omdat hij hem van laster beschuldigde en de wet op hem wilde

Quia gravabat illum actione calumniae, et intendebat

toepassen die voorschrijft, dat iemand die een ander iets aanwrijft wat

legem Rhemiam, quae dictat, ut, qui crimen

hij niet bewijzen kan, dezelfde straf moet lijden die de beschuldigde

intenderit, quod probare non possit, poenam ferat,

zou gekregen hebben wanneer het van hem bewezen was. Maccus

quam laturus erat reus, si convictus fuisset. Negabat

verklaarde dat hij geen stuk had aangeraakt tegen den wil van den

se contrectasse rem alienam invito domino, sed ultro

eigenaar. Dat deze daarentegen met alles uit eigen beweging was

deferente, nec ullam pretii mentionem intercessisse.

komen aandragen, dat er van een prijs niet gesproken was. Dat hij den

Se provocasse calcearium ad certamen cursus; illum

schoenmaker tot den wedloop had uitgedaagd en dat de man die

accepisse conditionem; nec habere quod queratur,

uitdaging had aangenomen. Reden tot klagen had hij niet; hij had 't in

quum esset cursu superatus.

den wedloop eerlijk verloren.

Ge.

Ge.

Haec actio non multum abest ab umbra asini. Quid

Dit geding heeft wel wat van dat bekende proces om de schaduw van

tandem?

den ezel. En hoe liep 't af?

Po.

Po.

Ubi satis risum est, quidam e iudicibus vocavit

Toen er genoeg gelachen was, noodigde één der rechters Maccus bij

Maccum ad coenam, et numeravit calceario pretium.

zich te eten en aan den schoenmaker werd 't geld uitbetaald. Iets

Simile quiddam accidit Daventriae me puero. Erat

dergelijks is in mijn jongensjaren ook te Deventer gebeurd. 't Was in

tempus illud, quo regnant piscatores, frigent lanii.

den vastentijd, waarin (naar het spreekwoord zegt) de visschers 't heft

Quidam adstabat ad fenestram fructuariae, sive

in handen hebben en de slagers ledig rondloopen. Er stond iemand bij

Graece mavultis, oporapolidis, foeminae vehementer

de uitstalling van een fruitvrouw, een verbazend dik wijf; met

obesae, oculis intentis in ea, quae proposita venum

gespannen blikken keek hij naar alles wat te koop lag uitgestald. Als

erant; illa ex more invitavit, si quid vellet: et quum

gewoonlijk vroeg ze of mijnheer iets noodig had. En toen zij zag hoe

videret hominem intentum ficis: Vis, ait, ficos? sunt

hij zijn oogen op de vijgen gevestigd hield vroeg ze: "Wilt u vijgen? Ze

perquam elegantes. Quum ille annuisset, rogat quot

zijn overheerlijk." Toen hij geknikt had van ja, vroeg ze hoeveel pond

libras vellet: Vis, inquit, quinque libras? Annuenti,

hij verlangde. "Wil u vijf pond?" Op zijn toestemmenden knik schudde

tantum ficorum effudit in gremium. Dum illa reponit

ze hem dat gewicht in een slip van zijn kleed. Terwijl zij haar

lances, ille se subducit, non cursu, sed placide. Ubi

weegschaal opbergt, gaat de kooper heen, niet hard wegloopend, maar

prodisset acceptura pecuniam, vidit emptorem abire:

kalm en bedaard. Toen de koopvrouw weer terugkwam om 't geld in

insequitur maiore voce, quam cursu. Ille dissimulans

ontvangst te nemen zag ze den kooper rustig wegwandelen. Zij zette

pergit quo coepit ire; tandem multis ad foeminae

hem na, meer met haar stem dan met haar beenen. Hij deed net als of

vocem concurrentibus, restitit. Ibi in populi corona

hij 't niet merkte en ging door. Eindelijk bleef hij staan, toen veel

agitur caussa: risus oboritur: emptor negabat se

menschen op 't geschreeuw van de koopvrouw kwamen aanloopen. Nu

emisse, sed quod ultro delatum fuisset accepiss: si

wordt te midden van 't volk de zaak behandeld. Algemeen gelach! De

vellet experiri apud iudices, se compariturum.

kooper zegt dat hij niet gekocht heeft, maar alleen dankbaar
aangenomen wat hem beleefd werd aangeboden. Als ze hem voor 't
gerecht wilde dagen, dat hij dan zou verschijnen.

Ge.

Ge.

Age, narrabo fabulam tuae non admodum dissimilem,

Kom aan. Ik zal ook een verhaaltje ten beste geven dat misschien wel

fortasse nec inferiorem, nisi quod haec non habet

eenigszins gelijk is aan 't uwe, maar toch niet minder aardig is. Alleen

auctorem perinde celebrem atque est Maccus.

is de hoofdpersoon niet zoo beroemd als uw Maccus. De wijsgeer

Pythagoras totum mercatum dividebat in tria

Pythagoras verdeelde de geheele markt in drie klassen van menschen:

hominum genera: quorum alii prodiissent ut

de eene groep komt om te verkoopen, de andere om te koopen en deze

venderent, alii ut emerent: hoc utrumque genus aiebat

beide soorten van menschen, zei hij, hebben 't hoofd vol zorgen en zijn

sollicitum esse, proinde nec felix: alios non ob aliud

dus niet gelukkig. Anderen komen alleen maar op de markt om te zien

venire in forum, quam ut spectent quid illic

wat er te koop geboden wordt of wat er omgaat: dat zijn alleen de

proferatur, aut quid agatur: hos solos esse felices,

gelukkigen, omdat ze vrij zijn van zorg en pret hebben die hun niets

quod vacui curis gratuita voluptate fruerentur. Atque

kost. "En zóó," zei de wijsgeer, "gaat 't ook in de wereld toe; dáár in 't

ad hunc modum dicebat philosophum versari in hoc

groot, zooals bij den handel op de markt in 't klein." Op de plaatsen

mundo, quemadmodum illi versarentur in mercatu.

waar bij ons handel gedreven wordt, op de markt en de beurs, loopt

Verum in nostris emporiis quartum hominum genus

gewoonlijk nog een vierde soort van menschen rond die niet koopen,

obambulare solet, qui nec emunt, nec vendunt, nec

niet verkoopen en ook geen toekijkers zijn, maar die overal op den loer

otiosi contemplantur, sed observant solicite, si quid

liggen of ze soms iets kunnen stelen. En onder dat slag van volk treft

possint involare. Atque in hoc genere reperiuntur

men er die weergaasch handig zijn: men zou zeggen dat ze ter wereld

quidam mire dextri; dicas esse Mercurio favente

waren gekomen onder bescherming van den dievengod Mercurius.

natos. Convivator dedit fabulam cum coronide; ego

Onze gastheer heeft een verhaaltje ten beste gegeven met een

dabo cum prooemio. Nunc accipite, quod nuper

aanhangsel; ik zal er nu een geven waarvan ik de voorafspraak reeds

accidit Antverpiae. Sacrificus quidam receperat illic

gehouden heb. Hoort dan verder wat onlangs in Antwerpen is gebeurd.

mediocrem summam pecuniae, sed argenteae. Id

Een priester had er een aardig sommetje geld gebeurd, en wel in

impostor quidam animadverterat. Adiit sacrificum,

zilvergeld. Een bedrieger had dit bemerkt. Hij klampt den priester aan,

qui gestabat in zona crumenam nummis turgidam:

die in zijn gordel de beurs droeg, gespannen van de geldstukken. Hij

salutat civiliter; narrat, sibi datum negotium a suis, ut

groet hem beleefd. Hij vertelt hem dat hem door zijn mede-parochianen

vici sui parocho mercaretur novum pallium sacrum,

is opgedragen, voor hun kapelaan een nieuw priesterkleed te koopen,

quae summa vestis est sacerdoti rem divinam

zooals de geestelijken dat dragen wanneer zij de mis bedienen. Hij

peragenti. Rogat, hac in re commodaret sibi tantillum

vraagt dus beleefd of hij hem met zijn raad wel zou willen bijstaan, of

operae, ut secum iret ad eos, qui vendunt huiusmodi

hij met hem wilde meegaan naar een winkel waar zulke

pallia, quo videlicet ex modo corporis ipsius sumeret

kleedingstukken te koop zijn. "Ik zou dan naar de maat van uw lichaam

maius aut minus; nam sibi videri staturam ipsius cum

een kleed kunnen nemen wat grooter of wat kleiner; want mij dunkt dat

parochi magnitudine vehementer congruere. Hoc

uwe gestalte vrijwel overeenkomt met die van onzen kapelaan." Nu,

officium, quum leve videretur, facile pollicitus est

dezen dienst, die van zoo weinig beteekenis scheen, wilde de

sacrificus. Adeunt aedes cuiusdam. Prolatum est

geestelijke hem graag bewijzen. Ze gaan een winkel binnen. Een

pallium, sacrificus induit, venditor affirmat mire

priesterkleed wordt voor den dag gehaald: de geestelijke trekt 't aan; de

congruere. Impostor quum nunc a fronte, nunc a

koopman zegt dat 't prachtig past. Nadat de gauwdief den priester nu

tergo contemplatus esset sacrificum, satis probavit

eens van voren, dan van achteren had aangezien, vindt hij het

pallium; sed caussatus est, a fronte brevius quam par

kleedingstuk niet kwaad, maar hij maakt toch de opmerking, dat 't kleed

esse. Ibi venditor, ne non procederet contractus, negat

van voren korter is dan eigenlijk wel mag. Toen zei de verkooper, daar

id esse pallii vitium, sed crumenam turgidam efficere,

hij bang was dat de koop niet zou doorgaan, dat dit niet de schuld was

ut ea parte offenderet brevitas. Quid multa?

van het gewaad, maar dat de goedgevulde beurs de oorzaak was dat 't

Sacrificus deponit crumenam: denuo contemplantur.

opschortte en dat het daardoor te kort scheen. Om kort te gaan: de

Ibi impostor averso sacrifico crumenam arripit, ac

priester legt zijn beurs af, opnieuw bekijken zij 't kleedingstuk. Toen de

semet in pedes coniicit. Sacerdos cursu insequitur ut

priester zich even omdraait, grijpt de gauwdief de beurs en maakt er

erat palliatus, et sacrificum venditor. Sacrificus

zich mee uit de voeten. De priester zet hem achterna, zóóals hij daar

clamat, Tenete furem: venditor clamat, Tenete

stond, met zijn priesterkleed aan, en achter den priester de kleerenkoop.

sacrificum: impostor clamat: Cohibete sacrificum

De priester roept: "houdt den dief;" de koopman gilt: "pakt dien

furentem; et creditum est, quum viderent illum sic

priester;" de gauwdief roept: "Houdt dien priester vast, hij is dol!" en

ornatum in publico currere. Itaque dum alter alteri in

men wilde dat graag gelooven, toen ze hem zoo opgesierd op straat

mora est, impostor effugit.

zagen hollen. En terwijl dus de een den ander tegenhield kon de
gauwdief ontsnappen.

Eut.

Eut.

Dignus qui non simplici suspendio pereat, tantus

't Is er een die verdient dubbel gehangen te worden, zoo'n slimmerd!

artifex.

Ge.

Ge.

Nisi iam pendet.

Als hij al niet lang hangt!

Eut.

Eut.

Utinam non solus, sed una cum illo qui talibus

'k Hoop dat hij niet alleen hangt, maar met hem de lieden, die

portentis favent in perniciem reipublicae.

dergelijke schurken tot nadeel van 't groote publiek begunstigen.

Ge.

Ge.

Non favent gratis. Catena est, quae demissa in terras

Ze begunstigen hen niet voor niets. Het is, volgens Homerus'

pertingit ad Iovem.

dichtregel, een keten die neerhangt op aarde, maar van boven met
Jupiter in aanraking is.

Eut.

Eut.

Ad fabulas redeundum.

Laten we tot onze anecdotes terugkeeren.

As.

As.

Ad te redit ordo, si fas est regem in ordinem cogere.

De beurt is aan u, zoo 't ten minste geen heiligschennis is den koning
zelven tot de orde te roepen.

Eut.

Eut.

Non cogar; imo volens veniam in ordinem; alioqui

Ik behoef niet geroepen te worden. Integendeel, ik keer gaarne uit me

tyrannus essem, non rex, si leges, quas aliis

zelven tot de orde terug. Anders zou ik een tyran zijn, geen koning,

praescribo, recusem.

wanneer ik bezwaren maakte mij te onderwerpen aan de wetten die ik
aan anderen voorschrijf.

As.

As.

Veruntamen aiunt, principem esse supra leges.

En toch zeggen ze dat een vorst boven de wet staat.

Eut.

Eut.

Istuc non omnino falso dictum est, si principem

Heelemaal verkeerd is dat niet gezegd, wanneer men althans onder

accipias summum illum principem, quem tum

vorst wil verstaan den vorst, dien ze toen Keizer noemden. En verder,

vocabant Caesarem; deinde si sic accipias,

wanneer jij 't zóó uitlegt: dat hij uit eigen beweging veel royaler

superiorem legibus, quod alii coacti utcunque

datgene doet, wat anderen, hoe dan ook, gedwongen doen. Immers, wat

servant, illum suapte sponte multo cumulatius

de ziel is voor het lichaam, dat is een goed vorst voor den staat.

praestare. Quod enim animus est corpori, hoc est

Waartoe behoeven wij er evenwel bij te voegen "goed;" daar toch een

bonus princeps reipublicae. Quid opus erat addere,

slecht vorst geen vorst is, evenmin als een onreine ziel, die zich in een

bonus, quando malus princeps non est princeps:

menschenlichaam genesteld heeft, een ziel van dat lichaam is. Maar

quemadmodum spiritus impurus, qui invasit corpus

kom aan! Het verhaal zou komen. Mij dunkt 't is goed van pas, wanneer

hominis, non est animus. Sed ad fabulam; et arbitror

ik als koning van dit maal, ook een verhaal met een koning er in, vertel.

convenire, ut rex regiam fabulam adferam.

Toen Koning Lodewijk de Elfde, omdat in zijn rijk de boel in 't honderd

Ludovicus, Galliarum rex, eius nominis undecimus,

liep, rondzwierf bij de Bourgondiërs, maakte hij bij gelegenheid van

quum rebus domi turbatis peregrinaretur apud

een jacht kennis met een zekeren Conon, een eenvoudigen boer, maar

Burgundiones, occasione venationis nactus est

een man met een trouwhartig en eerlijk gemoed. Vorsten hebben

familiaritatem cum Conone quodam homine rustico,

dikwijls veel op met zulk slag van menschen. Na de jacht kwam de

sed animi simplicis ac sinceri. Nam hoc genus

koning dikwijls in de hofstee van dien man eenige oogenblikken binnen

hominibus delectantur monarchae. Ad huius aedes

en zooals groote heeren vaak schik hebben in plebeïsche genoegens,

frequenter diverterat rex ex venatu; et, ut plebeiis

zoo smulde hij dikwijls bij hem aan rapen. Toen Lodewijk korten tijd

rebus nonnunquam delectantur magni principes, apud

daarna op zijn troon hersteld, de heerschappij over Frankrijk weer in

eum magna cum voluptate vescebatur rapis. Mox ubi

handen had, werd Conon door zijn vrouw aangespoord om den koning

Ludovicus restitutus iam rerum potiretur apud Gallos,

toch eens te herinneren aan de vroeger bij hen genotene gastvrijheid.

submonuit Cononem uxor, ut regem veteris hospitii

Conon maakte zwarigheden: 't zou toch maar verloren moeite wezen,

commonefaceret; adiret illum, et rapas aliquot

vorsten toch denken niet aan zulke diensten. Maar de vrouw zette door

insignes illi dono adferret. Tergiversatus est Conon,

en kreeg haar zin. Conon zoekt eenige bijzonder mooie rapen uit en

se lusurum operam: principes enim non meminisse

maakt zich voor de reis gereed. Maar onderweg laat hij zich door 't

talium officiorum. Sed vicit uxor. Deligit Conon

aanlokkelijke van de spijs verleiden en peuzelt ze achtereenvolgens

rapas aliquot insignes; accingitur itineri. Verum ipse

allen op, behalve één: een bijzonder grooten knol. Toen Conon tot 't

per viam captus illecebra cibi, paullatim devoravit

binnenplein had weten door te sluipen, waarlangs de koning moest

omnes, una dumtaxat excepta insigniter magna. Ubi

komen, herkende deze hem terstond en liet hem bij zich komen. Conon

Conon prorepsisset in aulam, qua rex erat iturus,

haast zich den koning de raap aan te bieden: de koning neemt die met

statim agnitus est a rege, et accersitus. Ille magna

nog grootere bereidwilligheid aan, terwijl hij aan iemand uit zijn

cum alacritate detulit munus; rex maiore cum

omgeving opdraagt, het voorwerp zorgvuldig neer te leggen bij de

alacritate accepit, mandans cuidam e proximis, ut

dingen die hem het liefst zijn. Hij noodigt Conon bij zich aan tafel en

diligenter reponeretur inter ea, quae haberet

toen deze weer naar zijn boerderij terug wilde gaan liet hij hem voor

carissima. Cononem iubet secum prandere: a prandio

zijn knol duizend gouden kronen uitbetalen. Toen 't gerucht hiervan,

egit Cononi gratias; et cupienti repetere rus suum

zooals dat gaat, spoedig onder 's konings hofstoet verbreid was, gaf één

iussit pro rapa numerari mille coronatos aureos.

der hovelingen den koning een mooi paard ten geschenke. De koning

Huius rei fama quum, ut fit, per omne regis

begreep heel goed, dat zijn hoveling zich had laten verlokken door de

famulitium esset pervagata, quidam ex aulicis dono

vrijgevigheid die jegens Conon was betoond, en dat de man hoopte op

dedit regi equum non inelegantem. Rex intelligens,

een rijke belooning. Maar hij nam met een bijzonder opgewekt gelaat 't

illum, provocatum benignitate quam praestiterat

geschenk aan; riep zijn rijksgrooten bijeen en legde hun de vraag voor,

Cononi, captare praedam, vultu maiorem in modum

met welk een geschenk hij dat prachtige en kostbare paard wel zou

alacri accepit munus, et convocatis primoribus

kunnen vergelden. Intusschen koesterde hij, die 't paard geschonken

consultare coepit, quo munere pensaret equum tam

had, de grootste verwachtingen. Hij redeneerde zóó bij zichzelven: "Als

bellum, tamque pretiosum. Interim, qui donarat

hij een raap door een boer gegeven zóó royaal beloont, hoeveel

equum, spes opimas animo concipiebat, sic cogitans:

rijkelijker zal hij dan zoo'n prachtpaard, door een hoveling aangeboden,

Si sic pensavit rapam donatam a rustico, quanto

wel vergelden?" Toen de koning bij zijn rondvraag over deze zaak van

munificentius pensaturus est equum talem oblatum ab

den één dit, van den ander dàt antwoord kreeg en de inhalige winstjager

aulico? Quum regi veluti de re magna consultanti

lang door ijdele hoop in spanning was gehouden, sprak ten slotte de

alius aliud responderet, diuque vana spe lactatus esset

koning: "Daar schiet mij iets te binnen wat ik hem kan geven." Hij riep

captator; tandem rex: Venit, inquit, in mentem, quod

één der hovelingen tot zich, fluisterde hem in 't oor dat hij naar zijn

illi donem: et accersito ex proceribus quopiam, dixit

slaapkamer moest gaan en van daar van een plaats die hij hem

in aurem, ut adferat id, quod reperiret in cubiculo

aanduidde, moest halen wat hij daar, zorgvuldig in een zijden doek

(simulque locum designat) serico diligenter

gewikkeld, zou vinden. Wat brengt hij, goed ingepakt mee terug? De

obvolutum. Adfertur rapa: eam, ut erat obvoluta, rex

raap van den boer! De koning reikte eigenhandig den hoveling het pak

sua manu donat aulico, addens, sibi videri bene

over, terwijl hij er bijvoegde: dat naar zijn meening met een kleinood,

pensatum equum cimelio, quod sibi constitisset mille

betaald met duizend goudstukken, 't paard rijkelijk beloond was. De

coronatis. Digressus aulicus dum tollit linteum, pro

hoveling gaat ter zijde, knoopt den doek los en vindt in plaats van een

thesauro reperit, non carbones, quod aiunt, sed rapam

verwachten schat wel geen "houtskool" zooals 't spreekwoord zegt,
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iam subaridam. Ita captator ille captus, risui fuit

maar een half verdroogde koolraap.2 De gefopte winstjager werd

omnibus.

algemeen uitgelachen.

As.

As.

Iam si permittis, rex, ut plebeius loquar regalia,

Als gij 't toestaat, o koning, dat ik, als man uit het volk over koninklijke

referam quod ex tua fabula venit in mentem de

dingen spreek, zal ik over dienzelfden Lodewijk een verhaaltje doen dat

eodem Ludovico. Nam ut ansa ansam, ita fabula

mij nu te binnen schiet. Zoo lokt 't ééne verhaaltje 't andere uit. Een

trahit fabulam. Quidam famulus, quum vidisset

bediende zag eens op 's konings rok een luis kruipen: hij boog zich voor

pediculum repentem in veste regia, flexis genibus, ac

den koning op de knieën en gaf door zijn hand op te heffen te kennen

sublata manu, significat, se nescio quid officii

dat hij den vorst den een of anderen dienst wilde bewijzen. Lodewijk

praestare velle. Ludovico praebente se, sustulit

zei dat hij zijn gang kon gaan, de man nam de luis op en wierp die

pediculum, et clam abiecit. Rogante rege, quid esset,

heimelijk weg. Toen de koning vroeg wat 't was, schaamde hij zich 't te

puduit fateri. Quum instaret rex, fassus est, fuisse

zeggen. Op 't aandringen van den koning, kwam 't hooge woord er uit:

pediculum. Laetum, inquit, omen est; declarat enim

dat 't een luis was geweest. "Dat is een goed teeken," zei de koning, "'t

me esse hominem, quod hoc genus vermiculorum

Bewijst dat ik een mensch ben, daar dat soort van ongedierte speciaal

peculiariter infestet hominem, praesertim in

bij den mensch huist, voornamelijk bij jonge menschen." En hij liet den

adolescentia. Iussitque pro officio numerari coronatos

man voor zijn dienstbetoon veertig goudkronen uitbetalen. Na eenige

quadraginta. Post dies aliquammultos alter quidam,

dagen kwam een ander die had gezien, hoe aan den eerste dat bewijzen

qui viderat illi feliciter cessisse tam humile officium,

van een nederigen dienst geen windeieren had gelegd en die niet

nec animadvertens, plurimum interesse, ex animo

begreep dat 't er heel wat toe doet, of men zoo iets van harte dan wel

Volgens het Latijnsch spreekwoord: "Ik heb in plaats van een schat houtskool gevonden: d.i. een pot met houtskool in plaats van een pot met geldstukken.
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facias quid, an arte, simili gestu aggressus est regem,

met bijbedoelingen verricht, na eenige dagen dan, kwam een ander met

ac rursus illo se praebente, simulabat, se tollere

een dergelijk gebaar tot den koning. Deze liet hem ook weer begaan en

quiddam e veste regia, quod mox abiiceret. Quum

hij deed alsof hij iets van 's konings mantel af nam dat hij onmiddellijk

urgeret rex tergiversantem, ut diceret quid esset, mire

wegwierp. Toen de koning hem zag aarzelen en er op aandrong te

simulato pudore, tandem respondit esse pulicem. Rex

weten, wat 't geweest was, antwoordde hij eindelijk met geveinsde

intellecto fuco, Quid, inquit, an tu me facies canem?

schaamte dat 't een vloo was. "Wat?" zei de koning, die 't bedrog

Iussit tolli hominem, ac pro captatis quadraginta

doorzag, "zie je mij voor een hond aan?" Hij liet den man beetpakken

coronatis infligi quadraginta plagas.

en in plaats van veertig goudstukken, veertig slagen toedienen.

Phily.

Phily.

Non tutum est, ut audio, cum regibus facetiis ludere.

Mij dunkt 't is niet geraden met koningen grapjes uit te halen.3 Leeuwen

Quemadmodum enim leones se nonnunquam placide

laten zich wel eens kalm streelen, maar als ze willen, zijn 't ook weer

praebent fricanti, iidem, ubi lubitum est, leones sunt,

eensklaps leeuwen en ... hij die met hen speelde ligt op den grond. Zoo

et iacet collusor; itidem favent principes. Sed

is 't ook met koningen in hun goeden luim. Maar ik zal nu een

adferam tuae fabulae fabulam non dissimilem, ne

verhaaltje vertellen dat met het daareven vertelde groote overeenkomst

recedamus interim a Ludovico, cui pro delectamento

heeft. We stappen intusschen nog niet af van Lodewijk, die er steeds

erat, corvos hiantes fallere. Dono acceperat alicunde

een groot vermaak in vond happige en inhalige hovelingen teleur te

decem milia coronatorum. Quoties autem principibus

stellen. Hij had van den een of ander tienduizend goudstukken ten

obtigit nova pecunia, venantur omnes officiarii, et

geschenke ontvangen. Zoo dikwijls vorsten een voorraad geld krijgen

captant aliquam praedae partem; id non fugiebat

azen alle ambtenaren daarop en hopen een stukje van den buit

In de Nederlandse vertaling is deze bijdrage toegewezen aan Reinier (Philogelos).

Ludovicum. Quum igitur ea pecunia exprompta esset

deelachtig te worden. Ook Lodewijk wist dit heel goed. Toen dus dit

in mensa, quo magis irritaret spem omnium, sic

geld op de tafel lag uitgeteld, om allen nog meer in hun groote

loquutus est circunstantibus. Quid? an non videor

verwachtingen te prikkelen, sprak hij tot de omstanders: "Wat zeg-jelui

vobis rex opulentus? Ubi collocabimus tantam

er van? Vind-je niet dat ik een rijk koning ben? Hoe zullen we zoo'n

pecuniae vim? Donaticia est, donari vicissim

groote som beleggen? Maar, 't is gegeven geld, 't moet ook weer

convenit. Ubi nunc sunt amici, quibus pro suis in me

weggegeven worden. Waar zijn nu de vrienden aan wie ik

officiis debeo? Adsint nunc, priusquam effluat hic

verplichtingen heb voor mij bewezen diensten? Ze moeten zich melden

thesaurus. Ad hanc vocem accurrere permulti: nemo

voordat de geldstroom is opgedroogd." Op die roepstem komen velen

non sibi sperabat aliquid. Rex quum vidisset aliquem

aanloopen. Ieder meent voor zich zelven op iets te mogen rekenen.

maxime inhiantem, et iam oculis devorantem

Toen de koning er één zag, die met bijzonder begeerige oogen naar 't

pecuniam; ad eum conversus, Amice, inquit, quid tu

geld stond te kijken, wendde hij zich tot hem en zei: "Nou vriendje, wat

narras? Ille commemorabat, se diu aluisse falcones

heb jij te vertellen?" De man deelde nu mee dat hij geruimen tijd 's

regios, summa fide, nec sine gravibus impendiis:

konings valken had gevoederd, met nauwgezette zorg en met groote

alius aliud adferebat; suum quisque officium verbis

kosten: en zoo bracht de één dit, de ander dat te berde. Ieder vijzelde,

quantum poterat exaggerabat, idque non sine

zooveel hij kon, 't geen hij verricht had op, en daar liep menige leugen

mendaciis. Rex omnes benigne audiebat, et

onder. De koning hoorde hen allen welwillend aan en gaf na ieders

singulorum orationem comprobabat. Haec consultatio

mededeelingen zijn goedkeuring te kennen. De beraadslaging werd

dilata est in longum tempus, quo diutius spe metuque

opzettelijk door hem gerekt om ze allen des te langer in de pijnlijke

torqueret omnes. Adstabat inter hos primus

onzekerheid te laten. Onder de aanwezigen bevond zich ook de

Cancellarius; nam et hunc iusserat acciri. Is ceteris

Rijkskanselier, dien de koning mede had laten ontbieden. Deze was

prudentior, non praedicabat officia sua, sed agebat

voorzichtiger dan de anderen, prees zijn verdienstelijke daden niet aan

spectatorem fabulae. Ad hunc tandem conversus rex:

en gedroeg zich als lijdelijk toeschouwer. De koning wendde zich tot

Quid, inquit, narrat meus Cancellarius? Solus ille

hem met de vraag: "En wat zegt mijn Kanselier? Hij is de eenige die

nihil petit, nec praedicat officia sua. Ego, inquit

niets vraagt en zijn daden niet ophemelt?" De Kanselier antwoordde:

Cancellarius, plus accepi a benignitate regia, quam

"Ik heb meer bewijzen van uw koninklijke welwillendheid ontvangen

promeruerim: nec ulla de re magis sollicitus sum,

dan ik wel verdiend had en mijn grootste zorg is hoe ik die

quam ut regiae in me munificentiae respondeam;

weldadigheid jegens mij zal kunnen vergelden. Zóó ver is 't er van af,

tantum abest ut velim flagitare plura. Tum rex: Unus

dat ik nog meer zou willen vragen." En toen de koning vroeg: "Zijt gij

igitur, inquit, omnium non eges pecunia? Ne egerem,

dan de eenige onder allen die geen geld noodig hebt?" luidde het

inquit alter, iam tua praestitit benignitas. Ibi rex

antwoord: "Uw royaliteit heeft gemaakt dat ik 't niet noodig heb." De

versus ad alios: Nae ego sum, inquit, regum omnium

koning wendde zich toen tot de anderen en sprak: "Waarlijk, ik ben wel

magnificentissimus, qui tam opulentum habeam

de grootmachtigste van alle koningen dat ik zóó'n rijken Kanselier

Cancellarium. Heic magis accensa spes est omnibus,

heb." Aller hoop werd verlevendigd daar ze dachten dat 't geld onder de

futurum, ut pecunia ceteris distribueretur,

anderen zou verdeeld worden, nu deze op niets aanspraak maakte. Toen

quandoquidem ille nihil ambiebat. Ad hunc modum

de koning nu lang genoeg met hen gespeeld had, liet hij den Kanselier

ubi satis diu lusisset rex, coëgit Cancellarium, ut

de geheele som naar zijn huis meenemen en zei daarop, de overigen

totam eam summam domum auferret. Moxque versus

aansprekend: "Jelui moet nu maar eens een andere gelegenheid

ad ceteros iam moestos, Vobis, inquit, erit alia

afwachten."

exspectanda occasio.
Philo.

Philo.

Fortasse frigidius videbitur, quod narraturus sum;

Het verhaaltje dat ik nu ga vertellen zult ge misschien minder aardig

proinde deprecor doli mali suspicionem furtive, ne

vinden, maar ik begin dadelijk u te verzoeken mij niet te verdenken van

videar de industria ambisse immunitatem. Adiit

kwade trouw of booze streken, alsof ik met opzet zou pogen mij aan

eundem Ludovicum quidam, petens, ut munus, quod

mijn verplichting te onttrekken. Zeker iemand kwam tot denzelfden

forte vacabat in eo pago in quo habitabat, iuberet in

Lodewijk met het verzoek, hem met een post die toevallig in 't dorp

ipsum transferri. Rex audita petitione expedite

waar hij woonde, open was, te willen begunstigen. Zoodra de koning 't

respondit, Nihil efficies: videlicet amputans omnem

verzoek gehoord had zei hij onverwijld: "Uw verzoek zal niets

spem impetrandi quod petebatur. Petitor item, mox

uitwerken," waarmee hij onmiddellijk bij den man alle hoop afsneed

actis regi gratiis, discessit. Rex in ipsa fronte

om gedaan te krijgen wat hij vroeg. De sollicitant ging, met een

colligens, hominem esse non omnino sinistri ingenii,

dankbetuiging aan den koning dadelijk heen. De koning die aan zijn

suspicansque, illum non intellexisse, quid

gezicht wel kon zien dat hij te doen had met een alles behalve

respondisset, iubet eum revocari. Redit. Tum rex,

onhandigen man liet hem terug roepen, daar hij vermoedde dat de man

Intellexeras, inquit, quid tibi responderim ? Intellexi.

niet precies begrepen had, wat hij bedoeld had. De man komt terug.

Quid igitur dixi ? Me nihil effecturum. Cur igitur

Toen zei de koning: "Had je begrepen wat ik je geantwoord had?" "Ja

agebas gratias? Quoniam, inquit, est domi quod

zeker, Sire." "Wat heb ik dan gezegd?" "Dat ik met mijn verzoek niets

agam: proinde magno meo incommodo

zou uitrichten." "En waarom bedankte je mij daarvoor?" "Omdat ik

persequuturus eram heic spem ancipitem: nunc

thuis heel wat te doen heb. Ik zou hier dus tot mijn groot nadeel een

beneficium interpretor, cito negasse beneficium;

twijfelachtige hoop hebben nagejaagd. Nu reken ik het als een gunst

meque lucratum quidquid eram perditurus, si vana

van uwe zijde dat ge me dadelijk het gevraagde geweigerd hebt. Ik

spe lactatus fuissem. Ex eo responso rex coniectans

beschouw als winst wat ik verloren zou hebben, wanneer ik mij lang

hominem minime segnem, ubi pauca percunctatus

met een ijdele hoop had moeten vleien." Uit dat antwoord meende de

esset, Habebis, inquit, quod petis, quo mihi bis agas

koning te mogen opmaken, dat hij met een alles behalven laksen man te

gratias; simulque versus ad officiarios, Expediantur,

doen had, en na enkele vragen zei hij: "Je zult hebben wat je vraagt:

inquit, huic sine mora diplomata, ne heic diu suo

dan kun je mij dubbel bedanken." Tevens wendde hij zich tot de

damno haereat.

hofbeambten en beval hun onmiddellijk 't bewijs van aanstelling gereed

te maken om den man niet langer op te houden en hem tijdverlies te
besparen.
Eug.

Eug.

Non deest quod referam de Ludovico, sed malo de

'k Zou ook nog wel wat over dien zelfden Lodewijk kunnen vertellen,

nostro Maximiliano. Qui ut nequaquam solitus est

maar ik wil nu liever iets zeggen over onzen Keizer Maximiliaan.

defodere pecuniam, ita clementissimus erat in eos,

Evenmin als deze gewoon was zijn geld te begraven, even milddadig

qui decoxerant, modo nobilitatis titulo

was hij tegenover hen die hun geld hadden verspeeld, mits ze maar een

commendarentur. Ex hoc hominum genere quum

adellijken titel voerden. Toen hij eens een jongmensch van dat slag

cuidam iuveni vellet opitulari, mandavit illi

wilde helpen, gaf hij hem de opdracht, in een zekere stad onder het een

legationem, ut a civitate quadam, titulo nescio quo,

of ander voorwendsel, honderdduizend gulden te gaan innen. Nu, de

peteret centum milia florenorum. Talis autem erat

rechtsgrond was van dien aard dat, als de afgevaardigde door

titulus, ut si quid impetratum esset dexteritate legati,

handigheid iets kon los krijgen, dit als winst kon worden beschouwd.

pro lucro duci posset. Legatus extorsit millia

De man wist vijftigduizend gulden te bemachtigen en droeg aan den

quinquaginta; Caesari reddidit triginta. Caesar laetus

Keizer dertigduizend af. De Keizer was blij met zijn ongehoopt

insperata praeda, dimisit hominem, praeterea nihil

voordeeltje: hij liet zijn gezant gaan zonder verder eenige navraag te

inquirens. Interea quaestores et rationales olfecerant,

doen. Intusschen kregen de ontvangers en de leden van de rekenkamer

plus acceptum fuisse quam exhibitum. Interpellant

er de lucht van, dat er meer was geïnd dan er was afgedragen. Zij

Caesarem, ut accerseret hominem. Accitus est: venit

dringen er dus bij den Keizer op aan, dat hij den man zou laten roepen.

illico. Tum Maximilianus: Audio, inquit, te accepisse

Hij werd ontboden en komt onmiddellijk. Maximiliaan zei: "Ik hoor ge

millia quinquaginta. Fassus est. Non exhibuisti nisi

hebt vijftig duizend goudguldens ontvangen." "Ja, Sire." "En ge hebt

triginta millia. Fassus est et hoc. Reddenda est,

mij maar dertig duizend uitgekeerd." Ook hierop moest hij ja zeggen.

inquit, ratio. Promisit se facturum, ac discessit.

"Leg dan rekening en verantwoording af van de rest." Hij beloofde dat

Rursum quum nihil esset actum, interpellantibus

te zullen doen en ging heen. Doch van de rekening en verantwoording

officiariis, revocatus est. Tum Caesar, Nuper, inquit,

kwam niets en op aandringen van de finantiëele beambten werd de

iussus es reddere rationem. Memini, inquit ille; et in

jonge man weer ontboden. Toen zei de Keizer: "Onlangs heb ik u

hoc sum. Caesar suspicans, illi rationem nondum

gezegd rekening en verantwoording af te leggen." "Dat weet ik zeer

satis esse subductam, passus est illum sic abire.

goed," zei de ander, "en ik ben er juist druk mee bezig." De Keizer

Quum sic eluderet, officiarii vehementer instabant;

vermoedde dat de rekening nog niet geheel was opgemaakt en liet hem

clamitantes, non esse ferendum, ut ille tam palam

dus vertrekken. Toen hij zoo met hen speelde, drongen de beambten bij

illuderet Caesari. Persuaserunt, ut accersitus iuberetur

den Keizer meer en meer aan: ze verklaarden dat 't toch niet aanging

inibi praesentibus ipsis exhibere rationem. Annuit

dat de Keizer zóó openlijk voor den gek werd gehouden. Ze wilden dus

Caesar. Accitus venit ilico, nihil tergiversatus. Tum

Maximiliaan overhalen, dat de jonge man zou worden ontboden en in

Caesar, Nonne, inquit, pollicitus es rationem?

hunne tegenwoordigheid verantwoording zou afleggen. De Keizer gaf

Pollicitus, respondit ille. Iam, inquit, opus est: en

zijn toestemming. Ontboden kwam hij op staanden voet, zonder eenig

adsunt qui excipient; nec est diutius tergiversandi

bezwaar te maken. "Hebt ge mij niet beloofd verantwoording af te

locus. Assidebant officiarii, paratis ad id codicillis.

leggen?" "Zeker heb ik dat, o vorst." "Nu," zei de Keizer, "die moeten

Ibi iuvenis sat dextre, Non detrecto, inquit, rationem,

wij terstond hebben: daar zitten de personen die ze van u zullen

invictissime Caesar; verum huiusmodi rationum non

overnemen. Langer uitstel komt niet meer te pas." De finantiëele

sum admodum peritus, ut qui nunquam reddiderim:

beambten zaten daar, met de boeken voor 't doel geopend. Zeer handig

isti qui assident, talium rationum sunt peritissimi; si

zei toen de jonge man: "Ik onttrek mij, Sire, volstrekt niet aan de

vel semel videro, quemadmodum illi tractent

rekening en verantwoording. Maar in zulk soort van rekening ben ik

huiusmodi rationes, ego facile imitabor. Rogo iubeas

niet heel knap, daar ik 't nooit heb behoeven te doen. De heeren die

illos vel exemplum edere; videbunt me docilem.

daar zitten zijn daarentegen hoogst bedreven in die kunst. Als ik maar

Caesar sensit dictum hominis, quod non intelligebant

eenmaal gezien heb hoe zij een dergelijke rekening opmaken, dan kan

hi, in quos dicebatur; ac subridens, Verum, inquit,

ik het licht nadoen. Ik verzoek u dus onderdanig hun te bevelen mij een

narras; et aequum postulas. Ita iuvenem dimisit.

voorbeeld te geven. Ze zullen aan mij als leerling eer beleven." De

Subindicabat enim, sic illos Caesari solere reddere

Keizer begreep den steek van den jongen man zeer goed, ofschoon zij,

rationem, quemadmodum ipse reddiderat; nimirum,

tegen wie hij gemunt was, dien niet voelden en hij zei lachend: "Je hebt

ut bona pecuniae portio penes ipsos remaneret.

gelijk en wat je vraagt is niet meer dan billijk." Met deze woorden liet
hij den jonker vertrekken. Deze had den Keizer bedekt willen te kennen
geven dat zij aan hun meester juist zóó'n rekening en verantwoording
aflegden als hij 't gedaan had, met dien verstande dat een goed deel van
't geld bij hen zelf was gebleven.

Le.

Le.

Nunc tempus est, ut ab equis, quod aiunt, ad asinos

't Wordt nu tijd dat we "van den os op den ezel komen" zooals 't

descendat fabula; a regibus ad Antonium sacrificum

spreekwoord zegt, wel te verstaan van vorsten op den Leuvenschen

Lovaniensem, qui Philippo cognomento Bono fuit in

pastoor Antonius, die bij Filips den Goeden van Bourgondië zoo in

deliciis. Huius viri feruntur multa vel iucunde dicta,

blakende gunst stond. Van dien persoon worden veel aardige zetten en

vel iocose facta, sed pleraque sordidiora. Nam

veel grappige streken verteld, ofschoon de meeste wel een beetje schuin

plerosque lusus suos condire solitus est unguento

zijn. Want 't grootste deel van zijn aardigheden placht hij te kruiden met

quodam, quod non admodum eleganter sonat, sed

een zeker soort peper waaraan een leelijk luchtje is. Een van de minst

peius olet. Deligam unum ex mundioribus. Invitarat

stuitende wil ik wel vertellen. Hij had eens een paar mooie salonjonkers

unum atque alterum bellum homunculum forte

die hij onderweg ontmoet had, bij zich aan tafel genoodigd. Toen hij

obvios in via. Quum redisset domum, reperit culinam

thuis kwam vond hij 't keukenfornuis koud en geen cent in zijn kas. Nu,

frigidam, nec erat nummus in loculis; quod illi

dat kwam dikwijls bij hem voor. Hier moest goede raad geschaft

nequaquam erat insolens. Heic opus erat celeri

worden. Hij sluipt stil zijn huis uit, gaat in de keuken van zijn buurman,

consilio. Subduxit se tacitus: et ingressus culinam

den geldschieter met wien hij op goeden voet stond, omdat hij vaak

foeneratoris, quicum erat illi familiaritas, quod

zaken met hem deed en terwijl de meid een oogenblik weg was, kaapt

frequenter ageret cum illo, digressa famula, subduxit

hij één van de koperen braadpannen, mèt 't vleesch dat er in te braden

unam ex ollis aeneis una cum carnibus iam coctis, ac

stond, weg en draagt 't, onder zijn pastoorsjas verborgen, naar zijn huis.

veste tectam deferebat domum: dat coquae: iubet

Hij geeft 't aan zijn keukenmeid en zegt haar dadelijk 't vleesch en de

protinus effundi carnes et ius in aliam ollam fictilem,

saus in een andere, aarden, pan over te storten en onmiddellijk de

simulque foeneratoris ollam defricari donec niteret.

koperen braadpan van den geldschieter te poetsen tot ze blonk als een

Eo facto mittit puerum ad foeneratorem, qui deposito

spiegel. Hierna zendt hij een jongen uit naar den geldschieter, om van

pignore drachmas duas a foeneratore sumat mutuo;

dezen, tegen onderpand van den mooien koperen pot, een paar halve

sed accipiat chirographum, quod testaretur, talem

guldens te leenen. Maar de jongen kreeg de boodschap mee, dat hij van

ollam missam ad ipsum. Foenerator non agnoscens

den geldschieter een bewijsje moest vragen, waarop hij verklaarde

ollam, utpote defrictam ac nitentem, recipit pignus,

zoo'n braadpan te hebben ontvangen. De geldschieter herkende zijn

dat chirographum, et numerat pecuniam; ea pecunia

braadpan niet: zij zag er zoo mooi gepoetst en glimmend uit! Hij neemt

puer emit vinum. Ita prospectum est convivio.

dus 't onderpand in ontvangst, geeft 't beleeningsbriefje en telt 't geld

Tandem quum appararetur prandium foeneratori,

uit. Voor dat geld koopt de jongen wijn. Zoo werd er voor 't maal

desiderata est olla. Heic iurgium adversus coquam.

gezorgd. Toen voor den geldschieter de maaltijd zou worden

Ea quum gravaretur, constanter affirmavit, neminem

opgediend, ontbrak de pot met vleesch. Een standje natuurlijk aan 't

eo die fuisse in culina praeter Antonium. Improbum

adres van de keukenmeid. En zij hield daarentegen bij kris en kras vol,

videbatur hoc suspicari de sacrifico. Tandem itum est

dat niemand op dien morgen in haar keuken was geweest dan de

ad illum: exploratum an apud illum esset olla: ne

pastoor. 't Leek toch wel wat al te erg een geestelijke van diefstal te

musca quidem olla reperta. Quid multis ? Serio

verdenken! Eindelijk besluit de geldschieter naar hem toe te gaan: hij

flagitata est ab illo olla, quod solus ingressus esset

vroeg of de braadpan soms ook bij hem was. Er was geen schijn of

culinam, quo tempore desiderata est. Ille fassus est

schaduw van een pan te bekennen. Om kort te gaan, men vorderde in

sumpsisse commodato ollam quandam, sed quam

ernst de braadpan van hem terug, omdat hij de eenige was dien men in

remisisset illi, unde sumpserat. Id quum illi

de keuken had gezien vóór 't oogenblik dat ze vermist werd. De pastoor

pernegarent, et incaluisset contentio, Antonius

bekende wel dat hij een pan te leen had genomen, maar hij had die ook

adhibitis aliquot testibus, Videte, inquit, quam

weer teruggezonden aan den persoon van wien hij ze geleend had. En

periculosum est cum horum temporum hominibus

toen de anderen dit ontkenden en de woordenstrijd hoog liep zei

agere sine chirographo: intenderetur mihi

Antonius, in 't bijzijn van eenige getuigen: "Nu kan men eens zien hoe

propemodum actio furti, ni manum haberem

gevaarlijk het is met menschen van den tegenwoordigen tijd te doen te

foeneratoris. Et protulit syngrapham. Intellectus est

hebben, wanneer men geen schriftelijk bewijs heeft. Men zou hier

dolus: fabula magno cum risu per totam regionem

bijkans een aanklacht van diefstal tegen mij inbrengen, als ik niet een

dissipata est, ollam oppignoratam ipsi cuius erat.

eigenhandige verklaring van den woekeraar had." En hij haalt 't

Huiusmodi dolis libentius favent homines, si

beleeningsbriefje voor den dag. Nu begreep men de list. Om 't verhaal

commissi sunt in personas odiosas, praesertim eos,

werd gelachen en 't ging rond in de geheele streek: dat de braadpan

qui solent aliis imponere.

beleend was bij den eigenaar zelven. Zulk soort van streken mogen de
menschen graag, wanneer ze tegen gehate personen worden uitgehaald,
voornamelijk tegen lieden die er hun werk van maken anderen te
bedotten.

Ad.

Ad.

Nae tu nobis mare fabularum aperuisti, nominato

Nu, niet 't noemen van den naam van pastoor Antonius heb-je ons een

Antonio: sed unam dumtaxat, eamque brevem

zee van anecdoten ontsloten! Maar één wil ik er nog vertellen en wel

referam, quam audivi nuperrime. Agitabant simul

een korte, die ik onlangs heb gehoord. Eenige losse snaken wier

convivium aliquot belli, ut dicunt, homunculi, quibus

leventje eigenlijk niets is dan één groote pretmakerij, hadden

nihil prius in vita, quam ridere. Inter hos erat

gezamenlijk een gezellig diner. Onder anderen was Antonius daar óók

Antonius, atque alter item, et ipse celebris hoc genere

bij en nòg een ander, die in dergelijke grappen en kluchten een grooten

laudis, ac velut aemulus Antonii. Porro

naam heeft: bijkans een mededinger van Antonius. Op dezelfde manier

quemadmodum inter philosophos, si quando

als dit bij wijsgeeren het geval is, wanneer zij hunne bijeenkomsten

conveniunt, proponi solent quaestiunculae de rebus

houden, dat er strijdvragen worden gesteld, over alles wat op de natuur

naturae, ita heic statim nata est quaestio, quaenam

betrekking heeft, zoo kwam ook hier de kwestie ter sprake wat wel het

esset hominis pars honestissima. Alius divinabat

waardigste deel van 't menschelijk lichaam was. De één raadde de

oculos, alius cor, alius cerebrum, alius item aliud: et

oogen, een ander 't hart; de een noemde dit, de ander dat. Ieder gaf de

suae quisque divinationis rationem adferebat.

reden op van zijn bewering. Toen Antonius moest zeggen wat hij er van

Antonius iussus dicere sententiam, dixit, os sibi

dacht, gaf hij als zijn meening te kennen dat de mond 't waardigste deel

videri partem omnium honestissimam; et addidit

van 't lichaam is, en hij voegde er ook een bewijs aan toe. Hierop zei

caussam nescio quam. Tum alter ille, ne quid ipsi

die andere snaak, alleen om maar van Antonius te verschillen, dat hem

conveniret cum Antonio, respondit, eam partem qua

het zitdeel 't waardigste leek. Alle anderen vonden dit ongerijmd; maar

sedemus, sibi videri honestissimam. Quum id

hij gaf als verklaring 't volgende op. De meest waardige wordt

videretur omnibus absurdum, attulit hanc caussam,

doorgaans hij genoemd, die 't eerst gaat zitten en die rol nu komt juist

quod is diceretur vulgo honoratissimus, qui primus

toe aan dat deel dat ik genoemd heb. Dit gevoelen vond bijval en men

consideret: hoc honoris competere parti, quam

lachte er braaf om. De bedoelde grappenmaker was op zijn fijnen zet

dixisset. Applausum est huic sententiae, et risum est

heel trotsch en Antonius scheen 't onderspit te hebben gedolven.

affatim. Placuit homo sibi de hoc dicto; visusque est

Antonius deed maar net alsof hij er niets om gaf, daar hij juist aan den

in eo certamine victus Antonius. Dissimulavit

mond den voorrang had toegekend, omdat hij wel wist dat zijn

Antonius, qui non ob aliud detulerat ori primam

mededinger dan een ander deel zou noemen. Toen zij beiden na enkele

honestatis laudem, nisi quod sciret, illum velut

dagen weer in hetzelfde gezelschap werden genoodigd, trof Antonius

aemulum suae gloriae diversam partem

bij 't binnentreden zijn mededinger aan, in gesprek met eenige anderen,

nominaturum. Post dies aliquot quum rursus uterque

terwijl de tafel nog gereed gemaakt werd. Hij draait zich om en laat

vocatus esset ad idem convivium, ingressus Antonius

plotseling een zeer onfatsoenlijke uiting hooren vlak voor 't gezicht van

offendit aemulum cum aliis aliquot confabulantem,

den ander. Innig verontwaardigd zei deze: "Jouw onbeschaamde rekel.

dum adornatur coena: et aversus emisit clarum

Waar heb-je dergelijke manieren geleerd?" Antonius vroeg evenwel

ventris crepitum ante faciem alterius. Ille indignatus,

heel bedaard: "Word-je nog boos ook? Als ik je met mijn mond begroet

Abi, inquit, scurra; ubinam didicisti mores istos?

had, zou je mij teruggegroet hebben. Nu begroet ik je met het

Tum Antonius, Etiam indignaris? inquit. Si te

lichaamsdeel, dat volgens je eigen verklaring als 't meest geëerde moet

salutassem ore, resalutasses: nunc te saluto parte

worden beschouwd en noem je mij een onbeschaamden rekel." Zoo

corporis, vel te iudice, omnium honestissima, et

won pastoor Antonius den vroeger verloren roem terug. Thans hebben

scurra vocor. Sic recuperavit prius amissam gloriam

we allen ons historietje verteld. Nu moet alleen nog maar de rechter

Antonius. Diximus omnes; nunc superest ut

uitspraak doen.

pronuntiet iudex.
Ge.

Ge.

Id faciam, sed non prius quam suum quisque

Dat zal ik wel doen, maar ieder moet eerst zijn glas leegdrinken.

cyathum ebiberit. En auspicor. Sed lupus in fabula.

Komaan, ik begin. Maar ... als je van den duivel spreekt, dan zie je zijn

staart. Daar heb je Lieven Goedhart!
Po.

Po.

Haud levum omen adfert Levinus Panagathus.

Lieven Goedhart brengt een gunstig voorteeken met zijn naam mee.

Lev.

Lev.

Quid actum est inter tam lepidos congerrones?

Wat is er te doen onder deze oolijke gasten?

Po.

Po.

Quid aliud? Certatum est fabulis, donec lupus

Wel, wat anders dan dat we een wedstrijd hielden met vertelseltjes, tot

intervenires.

jij juist als de wolf tusschen de schaapjes kwam.

Lev.

Lev.

Huc igitur adsum, ut perficiam fabulam, volo vos

Dan ben ik dus hier om de maat van uwe verhalen vol te meten. Nu

omnes cras apud me prandere prandium theologicum.

goed: kom dan allen morgen middag bij mij eten aan een theologisch
gastmaal.

Ge.

Ge.

Scythicum promittis convivium.

Dat belooft een somber maal!

Lev.

Lev.

Ἀυτὸ δείξει. Nisi fatebimini hoc fuisse vobis quovis

Nous verrons! Ik wil graag aan mijn tafel "poenitets" en "ad fundums"

fabuloso convivio iucundius, non recuso dare poenas

drinken, als gij niet zult moeten bekennen dat mijn maal nog veel

in coena. Nihil iucundius, quam quum serio

vroolijker is dan uw sprookjesmaal. Er is toch niets aardigers denkbaar,

tractantur nugae.

dan dat men beuzelingen met den grootsten ernst behandelt.

