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AAN DE LEZER 

 

1674 

 

Ik zal hier geenszins Ariosto
1

 navolgen die verscheidene malen, op het 

punt staand het meest absurde verzinsel in dit ondermaanse op te 

dissen, verzekerde dat het echt gebeurd was, een vaststaand feit, en zich 

daarbij zelfs beriep op de autoriteit van aartsbisschop Turpin
2

. Nee, ik 

verklaar onomwonden, dat heel De Lutrijn louter een verdichtsel is en 

dat daarin alles is verzonnen, tot aan de plaats waar de handeling zich 

afspeelt. Ik heb die plaats Pourges
3

 genoemd, naar een kleine kapel die 

zich voorheen in de buurt van Monthléry bevond. De lezer hoeft zich 

derhalve niet te verbazen, dat de Nacht, om er vanuit Bourgogne te 

arriveren, de weg naar Parijs en Monthléry neemt. 

Dit gedicht kent een tamelijk zonderlinge aanleiding. Niet zo lang 

geleden, tijdens een samenzijn waarbij ik aanwezig was
4

, kwam het 

gesprek op het heldendicht. Iedereen sprak erover naar hij er verstand 

van had. Toen naar mijn mening werd gevraagd, hield ik staande wat ik 

al in mijn poëtiek
5

 heb beweerd, namelijk dat een heldendicht, om 

voortreffelijk te zijn, weinig inhoud hoort te bevatten en dat het door de 

verbeelding gedragen en uitgesponnen dient te worden. Dit werd hevig 

betwist. De gemoederen raakten verhit, maar nadat behoorlijk wat 

argumenten vóór en tegen waren aangevoerd, eindigde het met waar dit 

soort discussies gewoonlijk mee eindigt, oftewel, dat men elkaar 

allerminst wist te overtuigen en dat iedereen hardnekkig vasthield aan 

zijn eigen mening. Toen de gloedvolle woordenwisseling achter de rug 

was, sneden we een ander onderwerp aan en lachten we om de manier 

waarop we ons hadden opgewonden over een zo nietige zaak. We 

filosofeerden over de dwaasheid van de mens die vrijwel zijn gehele 

leven bloedserieus doet over enorme beuzelarijen en nietige zaken vaak 

opblaast. Daarop inhakend, vertelde een provinciaal over een vermaard 

geschil dat eens in een kleine kerk in zijn gewest was gerezen tussen de 

thesaurier en de cantor, de twee meest vooraanstaande dignitarissen van 

die kerk, over de vraag of een lezenaar op de ene of op de andere 

plaats terecht moest komen. Dit vonden we hoogst vermakelijk. Daarop 

vroeg mij een van de geleerden in het gezelschap
6

, die de eerdere 

discussie niet zo snel kon vergeten, of ik, die zo weinig stof voor een 

heldendicht meende nodig te hebben, het niet op me wilde nemen er 

een te maken over een zo weinig enerverende twist als die in dat kerkje. 
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Nog voordat ik had nagedacht over wat hij me had gevraagd, 

antwoordde ik: ‘Waarom niet?’ Dit leidde tot grote hilariteit onder de 

aanwezigen en ik kon niet nalaten met hen mee te lachen, me er geen 

rekenschap van gevend dat ik me nimmer in een situatie had mogen 

begeven woord te moeten houden. Die avond voelde ik me echter 

ontspannen en mijmerde wat over het onderwerp. Nadat ik de klucht 

die de lezer nu onder ogen krijgt, in grote trekken had uitgedacht, 

schreef ik de eerste twintig regels, die ik vervolgens aan mijn vrienden 

liet zien. Deze inleiding vermaakte hen zeer. Het plezier dat ze eraan 

ontleenden, maakte dat ik nog eens twintig regels schreef. Op deze 

manier, steeds twintig regels toevoegend, wist ik het werk tot bijna 

negenhonderd regels uit te breiden
7

. Dat is het hele verhaal achter het 

niemendalletje dat ik nu aan het publiek presenteer. Graag had ik het in 

voltooide staat aangeboden, maar om zeer vertrouwelijke redenen
8

, die 

ik met welnemen van de lezer niet zal onthullen, werd ik daarvan 

weerhouden. Ik zou me evenwel niet hebben gehaast om het gedicht in 

zijn huidige, onvolmaakte vorm aan te bieden, als er niet reeds 

schamele fragmenten van in omloop waren gebracht. De klucht die ik 

heb bedacht, is een noviteit in onze taal, want waar in een andere 

scherts Dido en Aeneas
9

 als een viswijf en een pummel tekeergaan, 

spreken hier een horlogemaker
10

 en zijn vrouw als Dido en Aeneas. Ik 

weet derhalve niet of mijn gedicht over de juiste kwaliteiten beschikt om 

een lezer te behagen, maar ik durf me te vleien met de gedachte dat hij 

op zijn minst het genoegen van iets nieuws zal smaken, want ik geloof 

niet dat een dergelijk werk in onze taal voorkomt, aangezien La défaite 
des bouts rimés van Sarasin

11

 veeleer een zuivere allegorie is dan een 

gedicht als dit. 
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AAN DE LEZER 

 

1701 

 

Het zou zinloos zijn thans te ontkennen, dat het volgende gedicht is 

geschreven naar aanleiding van een tamelijk onbeduidend geschil 

tussen de thesaurier en de cantor van een van de beroemdste kerken in 

Parijs
1

. Maar dat is dan ook het enige wat er waarheidsgetrouw aan is. 

De rest is van begin tot eind puur verzinsel, en niet alleen zijn alle 

personages fictief, ik heb zelfs mijn best gedaan hun een karakter aan te 

meten dat volkomen tegengesteld is aan het karakter van degenen die 

deze kerk dienen, van wie de meerderheid, en vooral de kanunniken, 

uit louter zeer deugdzame alsook uiterst scherpzinnige mensen bestaat, 

waarvan ik er enkelen even graag om hun mening over mijn werk zou 

vragen als vele heren van de Académie
2

. Men hoeft zich er derhalve 

niet over te verbazen dat niemand aanstoot heeft genomen aan dit 

gedicht: er wordt immers niemand werkelijk aangevallen. Een 

verkwister hoeft zich allerminst beledigd te voelen wanneer een vrek 

wordt uitgelachen, zo min als een godvruchtig man wanneer een 

libertijn belachelijk wordt gemaakt. Ik zal niet vertellen hoe ik me ertoe 

verplichtte aan deze bagatel te werken na schertsend te zijn uitgedaagd 

door de heer De Lamoignon
3

 zaliger, de hoofdvoorzitter van het 

parlement, die ik hier onder de naam Ariste heb opgevoerd. Dat detail 

is, naar mijn mening, weinig relevant. Maar ik zou mezelf zeer 

benadelen als ik deze gelegenheid niet te baat nam om aan hen die er 

onkundig van zijn, te laten weten dat deze grote man me met zijn 

vriendschap heeft begunstigd. Ik maakte kennis met hem toen mijn 

satiren veel stof deden opwaaien. De hoffelijk verleende toegang tot zijn 

befaamde huis vormde een nuttig verweer tegen degenen die me 

toentertijd wilden beschuldigen van libertinisme en verdorven zeden. 

Hij was een man met een verbijsterende kennis en een hartstochtelijk 

bewonderaar van alle grote boeken uit de Oudheid. Daardoor kon hij 

mijn werken, waarin hij meende de smaak der klassieken te bespeuren, 

makkelijker verdragen. Hoe oprecht zijn vroomheid ook was, zij was 

ook zeer blijmoedig en had niets beklemmends. Hij deinsde geenszins 

terug voor de naam ‘satire’ die ik aan mijn werken had toegekend, 

waarin hij uitsluitend dichtregels en aangevallen auteurs zag. Hij prees 

me zelfs enkele malen dat ik, bij wijze van spreken, dat poëtische genre 

had gezuiverd van de vunzigheid waarvoor het tot dan toe een 
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voorliefde leek te hebben. Ik had derhalve het geluk hem niet tegen te 

staan. Hij nodigde me uit voor al zijn verzetjes en al zijn geneugten, dat 

wil zeggen, voor zijn lezingen en zijn wandelingen. Soms vereerde hij 

me zelfs met zijn innigste vertrouwelijkheid en toonde hij me zijn 

diepste zieleroerselen. Nooit meer zal ik die aanschouwen! Wat een 

verbazingwekkende schatkamer van goedheid en rechtvaardigheid! Wat 

een onuitputtelijke bron van vroomheid en ijver! Ofschoon zijn deugd 

uitwendig een fel lichtschijnsel wierp, was dat inwendig anders: men zag 

dat hij zich moeite getroostte de stralen ervan te temperen om niet de 

ogen te verblinden van een tijdsgewricht dat zo ontaard is als het onze. 

Ik was oprecht ingenomen met zoveel bewonderenswaardige 

kwaliteiten. Mocht hij zich tegenover mij welwillend hebben betoond, ik 

was ook zeer aan hem gehecht. De diensten die ik hem bewees, waren 

gespeend van eigenbelang, en ik was er meer op bedacht profijt te 

trekken van zijn conversatie dan van zijn aanzien. Hij overleed in de 

hoogtijdagen van onze vriendschap en de herinnering aan dat verlies 

doet mij nog dagelijks verdriet. Waarom worden mannen die het leven 

zo waardig zijn zo spoedig aan de wereld ontnomen, terwijl 

ellendelingen en nietsnutten een hoge ouderdom bereiken? Ik zal niet 

langer uitweiden over zo’n treurig onderwerp, want ik voel dat ik, als ik 

daarmee doorging, wellicht niet zou kunnen vermijden het voorwoord 

van een louter kluchtig werk met mijn tranen te bevochtigen. 
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Korte inhoud 

 

De thesaurier bekleedde de hoogste waardigheid in het kapittel waarvan 

hier sprake is en hij leidde de diensten met alle tekenen van het 

episcopaat. De cantor nam in de hiërarchie de tweede plaats in. Eertijds 

bevond zich in het koor, op de plaats van laatstgenoemde, een enorme 

lezenaar of lutrijn, die hem bijna geheel aan het zicht onttrok. Hij liet 

haar verwijderen. De thesaurier wilde haar op haar plaats terugzetten. 

Daaruit ontstond een geschil, dat het onderwerp van dit gedicht vormt. 
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Je chante les combats, et ce prélat terrible 

Qui, par ses longs travaux et sa force invincible, 

Dans une illustre église exerçant son grand cœur, 

Fit placer à la fin un lutrin dans le chœur. 

C’est en vain que le chantre, abusant d’un faux titre, 

Deux fois l’en fit ôter par les mains du chapitre: 

Ce prélat, sur le banc de son rival altier 

Deux fois le reportant, l’en couvrit tout entier. 

Muse, redis-moi donc quelle ardeur de vengeance 

De ces hommes sacrés rompit l’intelligence, 

Et troubla si longtemps deux célèbres rivaux: 

Tant de fiel entre-t-il dans l’âme des dévots! 

Et toi, fameux héros, dont la sage entremise 

De ce schisme naissant débarrassa l’Église, 

Viens d’un regard heureux animer mon projet, 

Et garde-toi de rire en ce grave sujet. 

Parmi les doux plaisirs d’une paix fraternelle, 

Paris voyait fleurir son antique chapelle: 

Ses chanoines vermeils et brillants de santé 

S’engraissaient d’une longue et sainte oisiveté: 

Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines, 

Ces pieux fainéants faisaient chanter matines, 

Veillaient à bien dîner, et laissaient en leur lieu 

A des chantres gagés le soin de louer Dieu; 

Quand la Discorde, encor toute noire de crimes, 

Sortant des Cordeliers pour aller aux Minimes, 

Avec cet air hideux qui fait frémir la Paix, 

S’arrêta près d’un arbre au pied de son palais. 

Là, d’un œil attentif contemplant son empire, 

A l’aspect du tumulte elle-même s’admire. 

Elle y voit par le coche et d’Évreux et du Mans 

Accourir à grand flots ses fidèles Normands: 

Elle y voit aborder le marquis, la comtesse, 

Le bourgeois, le manant, le clergé, la noblesse; 

Et partout des plaideurs les escadrons épars 

Faire autour de Thémis flotter ses étendards. 

Mais une église seule à ses yeux immobile 

Garde au sein du tumulte une assiette tranquille: 

Elle seule la brave; elle seule aux procès 
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Ik zing van heldenstrijd en een vervaarlijke prelaat, 

Die dankzij noeste ijver en een rechte ruggengraat, 

Zich koen betonend in zijn luisterrijke territoor, 

Een lezenaar liet plaatsen achterin het priesterkoor. 

De cantor liet haar vruchteloos, en onbevoegd daartoe, 

Verwijderen door het kapittel, zelfs tot tweemaal toe, 

Want de lutrijn werd beide keren toch weer opgericht 

Waardoor de trotse cantor werd onttrokken aan het zicht. 

Vertel me, Muze, welke felle animositeit 

De geest bedwelmde van die mannen, anders zo gewijd,  10 

En hen als twee rivalen lang in onmin leven liet. 

Ach, hoeveel wrok vergiftigde die vrome zielen niet! 

En gij, befaamde held, wiens tussenkomst, als immer vroed, 

De Kerk bijtijds nog voor dit nakend schisma heeft behoed, 

Beziel met welgezinde blik mijn netelige taak, 

Doch waag het niet te lachen om zo’n serieuze zaak. 

Het was in broederlijke pais en vree dat al sinds tijden 

De eerbiedwaardigste kapel van heel Parijs gedijde. 

Al haar kanunniken, gebold en rozerood van wang, 

Floreerden onmiskenbaar in sacrale lediggang.   20 

Die vrome luiaards maakten dagelijks vanuit hun bed 

Al gapend korte metten met hun matineus gebed, 

Ze waren waakzaam niets te missen van de warme spijzen 

En huurden zangers in om God uit hún naam luid te prijzen. 

De Tweedracht onderwijl, pikzwart nog van haar zware zonden, 

Van minderbroeders naar miniemen gaande op haar ronde, 

Met dat wanstaltig uiterlijk dat Vrede huiv’ren doet, 

Bleef staan bij haar paleis, waar twist zich met malaise voedt. 

Bedachtzaam loert ze naar haar kolossaal imperium, 

Zelfingenomen grijnzend om het pandemonium.   30 

Ze ziet hoe de Normandiërs, zozeer op haar gesteld, 

In overvolle koetsen gretig komen aangesneld. 

Zij ziet een stoet van burgerlui en adellijke heren, 

Van boerenpummels en van geestelijken arriveren 

En hoe de eskadrons die allerwegen onrust zaaien, 

Rond Themis martiaal en fanatiek hun vaandels zwaaien. 

Eén enk’le kerk bleef evenwel, haar boze blik ten spijt, 

Bij dat gedonderjaag het toonbeeld van eenstemmigheid. 

Slechts zíj trotseert disharmonie, slechts zíj weet dit venijn 
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De ses paisibles murs veut défendre l’accès. 

La Discorde, à l’aspect d’un calme qui l’offense, 

Fait siffler ses serpents, s’excite à la vengeance: 

Sa bouche se remplit d’un poison odieux, 

Et de longs traits de feu lui sortent par les yeux. 

«Quoi! dit-elle d’un ton qui fit trembler les vitres, 

J’aurai pu jusqu’ici brouiller tous les chapitres, 

Diviser Cordeliers, Carmes et Célestins; 

J’aurai fait soutenir un siége aux Augustins; 

Et cette église seule, à mes ordres rebelle, 

Nourrira dans son sein une paix éternelle! 

Suis-je donc la Discorde? et parmi les mortels 

Qui voudra désormais encenser mes autels?» 

A ces mots, d’un bonnet couvrant sa tête énorme, 

Elle prend d’un vieux chantre et la taille et la forme; 

Elle peint de bourgeons son visage guerrier, 

Et s’en va de ce pas trouver le trésorier. 

Dans le réduit obscur d’une alcôve enfoncée 

S’élève un lit de plume à grand frais amassée: 

Quatre rideaux pompeux, par un double contour, 

En défendent l’entrée à la clarté du jour. 

Là, parmi les douceurs d’un tranquille silence, 

Règne sur le duvet une heureuse indolence: 

C’est là que le prélat, muni d’un déjeuner, 

Dormant d’un léger somme, attendait le dîner. 

La jeunesse en sa fleur brille sur son visage: 

Son menton sur son sein descend à double étage; 

Et son corps, ramassé dans sa courte grosseur, 

Fait gémir les coussins sous sa molle épaisseur. 

La déesse en entrant, qui voit la nappe mise, 

Admire un si bel ordre et reconnaît l’Église; 

Et, marchant à grand pas vers le lieu du repos, 

Au prélat sommeillant elle adresse ces mots: 

«Tu dors, prélat, tu dors, et là-haut à ta place 

Le chantre aux yeux du chœur étale son audace, 

Chante les Oremus, fait des processions, 

Et répand à grands flots les benedictions! 

Tu dors! Attends-tu donc que, sans bulle et sans titre, 

Il te ravisse encor le rochet et la mitre? 
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De toegang te ontzeggen tot haar vredige domein.   40 

De Tweedracht vat die kalmte op als regelrechte smaad 

En zint op wraak, terwijl zij al haar slangen sissen laat. 

Een weerzinwekkend gif vloeit uit haar kaken, scherp en zuur, 

Haar ogen schieten vonken van een alverzengend vuur. 

‘Wat!’ buldert zij – het glas-in-lood begint geducht te trillen – 

‘In elk kapittel kon ik moeiteloos de sfeer verkillen: 

Ik wist de karmelieten, kordeliers en celestijnen 

Te verdelen en veroverde de augustijnen, 

Maar deze ene kerk negeert halsstarrig mijn dictaat, 

Omdat zij ongestoord in zegenrijke vrede baadt!   50 

Ben ik de Tweedracht niet? Moet ík het nog beleven, 

Dat wierookwalmen niet meer rond mijn altaar zweven?’ 

Ze tooit haar giganteske hoofd terstond met een bonnet, 

Verandert in een oude cantor, grijzend en gezet. 

Met schmink brengt zij wat pukkels aan op haar verhit gelaat 

En gaat vervolgens onverwijld op zoek naar de prelaat. 

In een verholen slaapvertrek, gehuld in duister, 

Rijst een donzen ledikant van ongekende luister: 

Vier majestatische gordijnen, weelderig geplooid, 

Beletten dat de zon zijn stralen steels naar binnen strooit.  60 

Gedompeld in serene rust, bevrijd van elke druk, 

Heerst op het poezelige dons een doezelig geluk. 

Daar knapte na het noenmaal de prelaat intens tevree 

Een uiltje, wachtend op het overvloedige diner. 

Zijn ongerepte jeugd laat beide wangen rozig pronken, 

De ronde kin is twee etages lager neergezonken, 

Het kussen, zachtjes kreunend onder die gezapigheid, 

Raakt door het opgekrulde lichaam al zijn veerkracht kwijt. 

De Tweedracht, kijkend naar de keurig leeggegeten borden, 

Herkent direct de Kerk – ze voelt waardering voor die orde. 70 

Met grote passen beent ze naar de schaduwrijke sponde 

Om daar als volgt haar malicieuze boodschap te verkonden: 

‘Je slaapt, prelaat, je slaapt, terwijl de cantor als een vlerk 

Zich ijskoud als jouw plaatsvervanger voordoet in de kerk, 

Met galmend timbre het Oremus zingt, processies leidt 

En heel de toegestroomde goegemeente plechtig wijdt. 

Je slaapt! Wacht jij soms af totdat de cantor àlles claimt 

En jou je koorhemd en je mijter eveneens ontneemt? 
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Sors de ce lit oiseux qui te tient attaché, 

Et renonce au repos, ou bien à l’évêché.» 

Elle dit; et, du vent de sa bouche profane, 

Lui souffle avec ces mots l’ardeur de la chicane. 

Le prélat se réveille, et, plein d’émotion, 

Lui donne toutefois la bénédiction. 

Tel qu’on voit un taureau qu’une guêpe en furie 

A piqué dans les flancs aux dépens de sa vie, 

Le superbe animal, agité de tourments, 

Exhale sa douleur en longs mugissements: 

Tel le fougueux prélat, que ce songe épouvante, 

Querelle, en se levant, et laquais et servante, 

Et, d’un juste courroux rallumant sa vigueur, 

Même avant le dîner parle d’aller au chœur. 

Le prudent Gilotin, son aumônier fidèle, 

En vain par ses conseils sagement le rappelle; 

Lui montre le péril; que midi va sonner; 

Qu’il va faire, s’il sort, refroidir le dîner. 

«Quelle fureur, dit-il, quel aveugle caprice, 

Quand le dîner est prêt, vous appelle à l’office? 

De votre dignité soutenez mieux l’éclat: 

Est-ce pour travailler que vous êtes prélat? 

A quoi bon ce dégoût et ce zèle inutile? 

Est-il donc pour jeûner quatre-temps ou vigile? 

Reprenez vos esprits, et souvenez-vous bien 

Qu’un dîner réchauffé ne valut jamais rien.» 

Ainsi dit Gilotin, et ce ministre sage 

Sur table, au même instant, fit servir le potage. 

Le prélat voit la soupe, et, plein d’un saint respect, 

Demeure quelque temps muet à cet aspect. 

Il cède, dîne enfin; mais, toujours plus farouche, 

Les morceaux, trop hâtés, se pressent dans sa bouche. 

Gilotin en gémit, et, sortant de fureur, 

Chez tous ses partisans va semer la terreur. 

On voit courir chez lui leurs troupes éperdues, 

Comme l’on voit marcher les bataillons de grues, 

Quand le Pygmée altier, redoublant ses efforts, 

De l’Hèbre ou du Strymon vient d’occuper les bords. 

A l’aspect imprévu de leur foule agréable, 
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Kom uit dat comfortabel bed dat jou gekluisterd houdt. 

Ageer! Of laat bisschoppelijke waardigheid je koud?’  80 

Met deze woorden wakkert zij, laaghartig en profaan, 

Het destructieve vuur der controverse in hem aan. 

Al is het bloed hem kolkend naar het hoofd gestegen, 

Toch geeft de wreed gewekte haar nog snel zijn zegen. 

Zoals een stier die pijnlijk in de flanken is gestoken 

Door een furieuze horzel – schier onafgebroken 

Loeiend geeft het rund in zijn noodlottig lijdensuur 

Verbeten uiting aan zijn diabolische tortuur – 

Zo grauwt, na deze angstdroom, de gramstorige prelaat 

Naar zijn lakei en meid zodra hij naast zijn sponde staat.  90 

Hij neemt zich heilig voor, daadkrachtig in zijn ergernis, 

Om naar het priesterkoor te gaan nog vóór de warme dis. 

De bijdehante Gilotin, een trouw aalmoezenier, 

Probeert dat te voorkomen op een pientere manier. 

Het angelus klept zo meteen: als hij besluit te gaan,  

Dan treft hij naderhand gewis een koude maaltijd aan. 

‘Wat is dat,’ vraagt hij, ‘voor een ongerijmde grilligheid, 

Die u eenvoudigweg ter kerke roept rond etenstijd? 

Neem alstublieft uw stralende verhevenheid in acht: 

Noem één prelaat die ook maar eens te werken placht!  100 

Waartoe die loze ijver en onthouding, mag ik vragen? 

Het zijn toch nog bij lange na geen quatertemperdagen? 

Kom tot uzelf, zie af van dat onzinnige idee. 

Er is, echt waar, niets zaligs aan een opgewarmd diner!’ 

Aldus tracht Gilotin het dreigend onheil te bezweren. 

Vervolgens laat hij ogenblikkelijk de soep serveren. 

Aan de verwonderde prelaat ontsnapt geen enkel woord, 

Zozeer wordt hij door deze spijze vroom bekoord. 

Hij zwicht, dineert uiteindelijk, maar nogal onbehouwen: 

Uit gulzigheid vergeet hij om gedistingeerd te kauwen.  110 

De wrevelige Gilotin – hij kan dit niet verteren – 

Verdwijnt abrupt om zijn gevolg te alarmeren. 

Bevlogen komt het leger van getrouwen toegesneld, 

Zoals een bataljon van kraanvogels zich ijlings meldt, 

Wanneer pygmeeënzwermen bij de waterrijke 

Hebros of de Strimon dreigen neer te strijken. 

De onverwachte aanblik van die aangename schare 



18 
 

Le prélat radouci veut se lever de table: 

La couleur lui renaît, sa voix change de ton; 

Il fait par Gilotin rapporter un jambon. 

Lui-même le premier, pour honorer la troupe, 

D’un vin pur et vermeil il fait remplir sa coupe; 

Il l’avale d’un trait; et, chacun l’imitant, 

La cruche au large ventre est vide en un instant. 

Sitôt que du nectar la troupe est abreuvée, 

On dessert; et soudain, la nappe étant levée, 

Le prélat, d’une voix conforme à son malheur, 

Leur confie en ces mots sa trop juste douleur: 

«Illustres compagnons de mes longues fatigues, 

Qui m’avez soutenu par vos pieuses ligues, 

Et par qui, maître enfin d’un chapitre insensé, 

Seul à Magnificat je me vois encensé, 

Souffrirez-vous toujours qu’un orgueilleux m’outrage; 

Que le chantre à vos yeux détruise votre ouvrage, 

Usurpe tous mes droits, et, s’égalant à moi, 

Donne à votre lutrin et le ton et la loi? 

Ce matin même encor, ce n’est point un mensonge, 

Une divinité me l’a fait voir en songe; 

L’insolent, s’emparant du fruit de mes travaux, 

A prononcé pour moi le Benedicat vos ! 
Oui, pour mieux m’égorger, il prend mes propres armes.» 

Le prélat à ces mots verse un torrent de larmes. 

Il veut, mais vainement, poursuivre son discours; 

Ses sanglots redoublés en arrêtent le cours. 

Le zélé Gilotin, qui prend part à sa gloire, 

Pour lui rendre la voix fait rapporter à boire; 

Quand Sidrac, à qui l’âge allonge le chemin, 

Arrive dans la chambre, un bâton à la main. 

Ce vieillard dans le chœur a déjà vu quatre ages: 

Il sait de tous les temps les différents usages; 

Et son rare savoir, de simple marguillier, 

L’éleva par degrés au rang de chevecier. 

A l’aspect du prélat qui tombe en défaillance, 

Il devine son mal, il se ride, il s’avance, 

Et d’un ton paternel réprimant ses douleurs: 

«Laisse au chantre, dit-il, la tristesse et les pleurs, 
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Brengt de prelaat, die op wil staan, wat tot bedaren. 

Hij krijgt van lieverlede weer wat kleur, zijn stem wordt zacht 

En op zijn bede wordt door Gilotin een ham gebracht.  120 

Dan laat hij, om te toosten op wie hem ten dienste zijn, 

Zijn beker vullen met een onversneden rode wijn, 

Die hij geroutineerd in één keer achteroverslaat, 

Waarna zijn aanhang in de puts geen druppel overlaat. 

Gedrenkt in nectar nuttigt het gezelschap goedgeluimd 

Het nagerecht. Wanneer tot slot de dis wordt afgeruimd, 

Legt de prelaat met smartelijke stem zijn kudde uit 

Op welke catastrofe hij die middag is gestuit: 

‘U, deelgenoten van mijn wederwaardigheden, 

Mij altoos ruggensteunend met uw vrome eden,   130 

Door wie ik – van een redeloos kapittel immers hoofd – 

Bij het Magnificat slechts naar behoren word geloofd: 

Gedoogt u dat een opgeblazen cantor mij steeds grieft, 

Dat hij uw werk te gronde richt al naar het hem belieft, 

Brutaal mijn rechten rooft, zich zelfs voor mijn gelijke houdt 

En daarenboven uw lutrijn als zijn domein beschouwt? 

Vandaag – aan leugens heb ik mij nog nooit bezondigd – 

Werd mij dit door een godheid in een droom verkondigd: 

De vruchten plukkend van mijn nijv’re arbeid – de schavuit! – 

Sprak hij zowaar het Benedicat vos in míjn naam uit!  140 

Die snoodaard wil me met mijn eigen wapens vellen.’ 

Geheel van streek laat de prelaat royaal zijn tranen wellen. 

De rest van zijn betoog – het wordt hem werkelijk te veel – 

Blijft door zijn niet te stuiten snikken stokken in zijn keel. 

De toegewijde Gilotin, nauw met zijn lot verweven, 

Vult onverwijld zijn glas om hem zijn stem terug te geven. 

Dan komt Sidrac, wiens hoge leeftijd zijn parcours verlengt, 

Waardoor hij zich wat later onder het gezelschap mengt. 

De grijsaard is een oudgediende op het priesterkoor. 

Hij kent de ingewortelde gebruiken door en door   150 

En heeft zich dankzij deze kennis, bijna ongemerkt, 

Van pover koster tot de rang van domheer opgewerkt. 

Zijn scherpe blik gericht op de bezwijmende prelaat 

Bevroedt hij wijs de reden van diens desolate staat 

En sust hem vaderlijk terwijl hij rustig nader treedt: 

‘Prelaat, laat toch de cantor het geweeklaag en het leed, 
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Prélat; et, pour sauver tes droits et ton empire, 

Écoute seulement ce que le ciel m’inspire. 

Vers cet endroit du chœur où le chantre orgueilleux 

Montre, assis à ta gauche, un front si sourcilleux; 

Sur ce rang d’ais serrés qui forment sa clôture, 

Fut jadis un lutrin d’inégale structure, 

Dont les flancs élargis, de leur vaste contour, 

Ombrageaient pleinement tous les lieux d’alentour. 

Derrière ce lutrin, ainsi qu’au fond d’un antre, 

A peine sur son banc on discernait le chantre; 

Tandis qu’à l’autre banc le prélat radieux, 

Découvert au grand jour, attirait tous les yeux. 

Mais un démon, fatal à cette ample machine, 

Soit qu’une main la nuit eût hâté sa ruine, 

Soit qu’ainsi de tout temps l’ordonnât le destin, 

Fit tomber à nos yeux le pupitre un matin. 

J’eus beau prendre le ciel et le chantre à partie; 

Il fallut l’emporter dans notre sacristie, 

Où depuis trente hivers, sans gloire enseveli, 

Il languit tout poudreux dans un honteux oubli. 

Entends-moi donc, prélat. Dès que l’ombre tranquille 

Viendra d’un crêpe noir envelopper la ville, 

Il faut que trois de nous, sans tumulte et sans bruit, 

Partent à la faveur de la naissante nuit, 

Et, du lutrin rompu réunissant la masse, 

Aillent d’un zèle adroit le remettre en sa place. 

Si le chantre demain ose le renverser, 

Alors de cent arrêts tu le peux terrasser. 

Pour soutenir tes droits, que le ciel autorise, 

Abîme tout plutôt: c’est l’esprit de l’Église; 

C’est par là qu’un prélat signale sa vigueur. 

Ne borne pas ta gloire à prier dans un chœur: 

Ces vertus dans Aleth peuvent être en usage; 

Mais dans Paris, plaidons: c’est là notre partage. 

Tes bénédictions, dans le trouble croissant, 

Tu pourras les répandre et par vingt et par cent, 

Et, pour braver le chantre en son orgueil extrême, 

Les répandre à ses yeux, et le bénir lui-même.» 

Ce discours aussitôt frappe tous les esprits; 
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En luister heel aandachtig, om je roem te doen herleven, 

Naar wat de goedertieren hemel mij heeft ingegeven. 

Waar op het priesterkoor de cantor aan jouw linkerzij 

Zich overgeeft aan pretentieuze ijdeltuiterij    160 

– Zowat ter hoogte van de koorafsluiting dus – juist dáár 

Stond vele jaren her een haveloze lezenaar, 

Die van dermate grote zijpanelen was voorzien, 

Dat niemand in de kerk de banken achterin kon zien. 

De cantor achtte die lutrijn een stuitend wangedrocht: 

Hij ging erachter schuil als in een schemerige krocht, 

Terwijl toch de prelaat, welzalig in het volle licht, 

Onafgebroken alle ogen op zich wist gericht. 

De duivel evenwel liet met een desastreuze stoot – 

Of ’s nachts een hand nu steelsgewijs wat medewerking bood 170 

Of dat Voorzienigheid zijn levensduur bekortte – 

Op zeek’re dag de lezenaar ter aarde storten. 

In opdracht van de cantor, doof voor al ons klagen, 

Werd toen de bouwval naar de sacristie gedragen, 

Alwaar hij sedert dertig winters – smadelijk verwijt! – 

Bezoedeld door een stoflaag wegkwijnt in vergetelheid. 

Dus luister goed. Zodra de zon zijn omloop heeft voltooid 

En schemering de wereld met een zwarte voile tooit, 

Gaan drie van ons geruisloos – op ontmaskering bedacht – 

Op pad, begunstigd door de ondoorgrondelijke nacht,  180 

En zetten samen de lutrijn behendig in elkaar 

Om haar uiteindelijk weer op haar plek te zetten. Klaar! 

Indien de cantor haar dan nóg eens neer laat kletteren, 

Kun jíj hem keihard in een rechtsgeding verpletteren. 

Om eigen rechten op te eisen, snoer je hem de mond: 

Zo reageert de Kerk al eeuwenlang op elk affront. 

Maak duidelijk dat jij prelaat bent en geen dorpspastoor! 

Beperk je glorie niet tot bidden op het priesterkoor: 

Die deugden houdt men in Aleth wellicht in ere, 

Maar in Parijs verkiezen wij te procederen.    190 

Je strooit eerdaags – door alle consternatie niet gestuit – 

Je zegeningen makk’lijk tien- of honderdvoudig uit 

En treft daarbij de cantor in zijn wufte eigenwaan 

Door ook voor zíjn verlossing mild een kruis te slaan.’ 

Met deze redevoering wordt door allen ingestemd. 
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Et le prélat charmé l’approuve par des cris. 

Il veut que, sur-le-champ, dans la troupe on choisisse 

Les trois que Dieu destine à ce pieux office: 

Mais chacun prétend part à cet illustre emploi. 

«Le sort, dit le prélat, vous servira de loi: 

Que l’on tire au billet ceux que l’on doit élire.» 

Il dit; on obéit, on se presse d’écrire. 

Aussitôt trente noms, sur le papier tracés, 

Sont au fond d’un bonnet par billets entassés. 

Pour tirer ces billets avec moins d’artifice, 

Guillaume, enfant de chœur, prête sa main novice: 

Son front nouveau tondu, symbole de candeur, 

Rougit, en approchant, d’une honnête pudeur. 

Cependant le prélat, l’œil au ciel, la main nue, 

Bénit trois fois les noms, et trois fois les remue. 

Il tourne le bonnet: l’enfant tire, et Brontin 

Est le premier des noms qu’apporte le destin. 

Le prélat en conçoit un favorable augure, 

Et ce nom dans la troupe excite un doux murmure. 

On se tait; et bientôt on voit paraître au jour 

Le nom, le fameux nom du perruquier l’Amour. 

Ce nouvel Adonis, à la blonde crinière, 

Est l’unique soutien d’Anne sa perruquière. 

Ils s’adorent l’un l’autre; et ce couple charmant 

S’unit longtemps, dit-on, avant le sacrement: 

Mais, depuis trois moissons, à leur saint assemblage 

L’official a joint le nom de mariage. 

Ce perruquier superbe est l’effroi du quartier, 

Et son courage est peint sur son visage altier. 

Un des noms reste encore, et le prélat, par grâce, 

Une dernière fois les brouille et les ressasse. 

Chacun croit que son nom est le dernier des trois. 

Mais que ne dis-tu point, ô puissant porte-croix, 

Boirude, sacristain, cher appui de ton maître, 

Lorsqu’aux yeux du prélat tu vis ton nom paraître! 

On dit que ton front jaune, et ton teint sans couleur, 

Perdit en ce moment son antique pâleur; 

Et que ton corps goutteux, plein d’une ardeur guerrière, 

Pour sauter au plancher fit deux pas en arrière. 
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Zelfs de prelaat betuigt zijn bijval vrijwel ongeremd 

En wenst dat men op staande voet, zodat geen tijd verloren 

Gaat, het drietal uitkiest dat door God is uitverkoren. 

Maar héél de broederschap heeft er zijn zinnen op gezet. 

‘Het lot,’ verordonneert de thesaurier, ‘zij u tot wet.   200 

We zullen kaartjes trekkend onze keus bepalen.’ 

Men haast zich om gedwee het schrijfgerei te halen. 

Dra liggen in een zedige bonnet heel netjes 

Dertig namen, neergekrabbeld op biljetjes. 

Opdat de trekking smetteloos verloopt, benut men vroom 

De nu nog onbevlekte hand van neofiet Guillaume: 

Zijn pas geschoren voorhoofd bloost vertederend, 

Nu hem, de onschuld zelf, die opdracht wordt vergund. 

Drievoudig zegent de prelaat, intussen weer sereen, 

De namen en hij schudt ze driemaal nauwgezet dooreen.  210 

De koorknaap trekt een kaartje en de naam wordt voorgelezen: 

Barbier Brontin is door het lot als eerste aangewezen. 

Dat is een veelbelovend teken volgens de prelaat, 

Terwijl een vergenoegd gemompel door de kamer gaat. 

Men zwijgt. Het tweede lot wekt echter wederom rumoer, 

Want nu weerklinkt de pruikenmakers naam, die van L’Amour. 

Zijn Anne houdt die Adonis met zijn blonde lokken 

Het liefst verborgen onder haar geplooide rokken: 

Die tortelduifjes hadden, zo wordt menigmaal beweerd, 

Ruim vóór het sacrament al innig met elkaar verkeerd;  220 

Die zalige verbintenis werd na verloop van tijd, 

Drie oogsten her alweer, alsnog rechtmatig ingewijd. 

De knappe pruikenmaker oogt robuust en onverveerd, 

En wordt in heel de wijk dan ook gerespecteerd. 

Eén naam dient nog geloot, dus schudt de thesaurier beleefd 

En voor de laatste keer de briefjes die hij overheeft. 

Elkeen verwacht dat hij zijn eígen naam verschijnen ziet. 

Maar wat is dát, Boirude, excellente acoliet, 

O, koene koster, waar is toch jouw tong gebleven, 

Nu op het derde lootje jóuw naam staat geschreven?   230 

Jouw oude hoofd verloor op dat fortuinlijke moment, 

Zo wordt verzekerd, de verschoten teint van perkament; 

In weerwil van je stramme leden wierp je opgelucht, 

Vervuld van martiaal elan, je benen in de lucht. 
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Chacun bénit tout haut l’arbitre des humains, 

Qui remet leur bon droit en de si bonnes mains. 

Aussitôt on se lève; et l’assemblée en foule, 

Avec un bruit confus, par les portes s’écoule. 

Le prélat, resté seul, calme un peu son dépit, 

Et jusques au souper se couche et s’assoupit. 
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De Heer wordt door de hele kliek de hemel in geprezen, 

Omdat de taak aan zó’n elitekorps is toegewezen. 

Het duurt niet lang voordat de groep, na dit geslaagd beraad, 

Zeer opgetogen taterend het slaapvertrek verlaat. 

De rust is weergekeerd, wat de prelaat bijzonder zint: 

Hij kan nog dommelen alvorens het souper begint.   240 
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Cependant cet oiseau qui prône les merveilles, 

Ce monstre composé de bouches et d’oreilles, 

Qui, sans cesse volant de climats en climats, 

Dit partout ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas; 

La Renommée enfin, cette prompte courrière, 

Va d’un mortel effroi glacer la perruquière; 

Lui dit que son époux, d’un faux zèle conduit, 

Pour placer un lutrin doit veiller cette nuit. 

A ce triste récit, tremblante, désolée, 

Elle accourt, l’œil en feu, la tête échevelée, 

Et trop sûre d’un mal qu’on pense lui celer: 

«Oses-tu bien encor, traître, dissimuler? 

Dit-elle; et ni la foi que ta main m’a donnée, 

Ni nos embrassements qu’a suivis l’hyménée, 

Ni ton épouse enfin toute prête à périr, 

Ne sauraient donc t’ôter cette ardeur de courir! 

Perfide! si du moins, à ton devoir fidèle, 

Tu veillais pour orner quelque tête nouvelle! 

L’espoir d’un juste gain, consolant ma langueur, 

Pourrait de ton absence adoucir la longueur. 

Mais quel zèle indiscret, quelle aveugle entreprise 

Arme aujourd’hui ton bras en faveur d’une église? 

Où vas-tu, cher époux? est-ce que tu me fuis? 

As-tu donc oublié tant de si douces nuits? 

Quoi! d’un œil sans pitié vois-tu couler mes larmes? 

Au nom de nos baisers, jadis si plein de charmes, 

Si mon cœur, de tout temps facile à tes désirs, 

N’a jamais d’un moment différé tes plaisirs; 

Si, pour te prodiguer mes plus tendres caresses, 

Je n’ai point exigé ni serments, ni promesses, 

Si toi seul à mon lit enfin eus toujours part, 

Diffère au moins d’un jour ce funeste départ.» 

En achevant ces mots, cette amante enflammée 

Sur un placet voisin tombe demi-pâmée. 

Son époux s’en émeut, et son cœur éperdu 

Entre deux passions demeure suspendu; 

Mais enfin rappelant son audace première: 

«Ma femme, lui dit-il d’une voix douce et fière, 

Je ne veux point nier les solides bienfaits 
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Die vogel die verbijsterende nieuwtjes debiteert, 

Dat monster – half uit snavels, half uit oren gecreëerd – 

Dat continu en naarstig elke hemelstreek bestrijkt 

En daarbij rondbazuint wat waarheid ís of louter líjkt 

– Kortom, die ongeduldige koerierster, het Gerucht – 

Maakt Anne, de pruikenmaakster, onderwijl beducht 

Door te vertellen dat diezelfde nacht haar gade haar 

Alleen zal laten voor een afgeleefde lezenaar. 

Na deze onheilstijding komt ze aangesneld, benard, 

Totaal van slag, haar ogen furieus, het haar verward   10 

En in de overtuiging dat men haar bedriegen wil. 

‘Verrader, durf je nog toneel te spelen?’ vraagt ze kil, 

‘Dus noch de trouw die jij me plechtig hebt gezworen, 

Noch de zoete roes waarin wij ons verloren, 

Zomin als mijn bereidheid om voor jou te sneven, 

Weerhouden jou vannacht je elders uit te leven? 

Als jij nu, huichelaar, de slaap nog zou trotseren 

Om plichtbewust een kapsel zwierig te friseren! 

Verwacht profijt, mijn ongewilde apathie ten spijt, 

Verzachtte dan het ongerief van jouw afwezigheid.   20 

Maar welke onbezonnen dadendrang, welk gekkenwerk 

Maakt jou ineens geestdriftig ten faveure van een kerk? 

Waar ga je heen, mijn teerbeminde man, ontvlucht je mij? 

Die ravissante liefdesnachten veronachtzaam jij? 

Laat jij meedogenloos mijn waterlanders stromen? 

Uit naam van onze hartstocht, eerder zo volkomen: 

Indien mijn hart, zozeer aan jouw bevrediging gehecht, 

Jou nimmer ook maar één geneugte heeft ontzegd, 

Indien ik, jou bedelvend onder al mijn tederheden, 

Je nooit onredelijk gedwongen heb tot dure eden,   30 

Indien, tot slot, slechts jíj voortdurend aan mijn zijde lag, 

Stel jouw vertrek dan uit met op z’n minst één dag.’ 

Bij deze droeve woorden zijgt ze – liefde is zo teer – 

Zowat bewusteloos op een naburig krukje neer. 

Haar echtgenoot is aangedaan en wordt gekweld door smart: 

Twee felle passies strijden ongenadig om zijn hart. 

Maar dan neemt zijn bravoure als vanouds bezit van hem: 

‘Mijn vrouw,’ zegt hij met welgezinde, doch kordate stem, 

‘Door mij wordt allerminst de generositeit verhuld, 
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Dont ton amour prodigue a comblé mes souhaits; 

Et le Rhin de ses flots ira grossir la Loire, 

Avant que tes faveurs sortent de ma mémoire. 

Mais ne présume pas qu’en te donnant ma foi 

L’hymen m’ait pour jamais asservi sous ta loi: 

Si le ciel en mes mains eût mis ma destinée, 

Nous aurions fui tous deux le joug de l’hyménée; 

Et, sans nous opposer ces devoirs prétendus, 

Nous goûterions encor des plaisirs défendus. 

Cesse donc à mes yeux d’étaler un vain titre; 

Ne m’ôte pas l’honneur d’élever un pupitre; 

Et toi-même, donnant un frein à tes désirs, 

Raffermis la vertu qu’ébranlent tes soupirs. 

Que te dirai-je enfin? c’est le ciel qui m’appelle. 

Une église, un prélat m’engage en sa querelle. 

Il faut partir: j’y cours. Dissipe tes douleurs, 

Et ne me trouble plus par ces indignes pleurs.» 

Il la quitte à ces mots. Son amante effarée 

Demeure le teint pâle, et la vue égarée: 

La force l’abandonne; et sa bouche, trois fois 

Voulant le rappeler, ne trouve plus de voix. 

Elle fuit; et, de pleurs inondant son visage, 

Seule pour s’enfermer monte au cinquième étage; 

Mais, d’un bouge prochain accourant à ce bruit, 

Sa servante Alizon la rattrape et la suit. 

Les ombres cependant, sur la ville épandues, 

Du faîte des maisons descendent dans les rues; 

Le souper hors du chœur chasse les chapelains, 

Et de chantres buvants les cabarets sont pleins. 

Le redouté Brontin, que son devoir éveille, 

Sort à l’instant, chargé d’une triple bouteille 

D’un vin dont Gilotin, qui savait tout prévoir, 

Au sortir du conseil eut soin de le pourvoir. 

L’odeur d’un jus si doux lui rend le faix moins rude: 

Il est bientôt suivi du sacristain Boirude; 

Et tous deux, de ce pas, s’en vont avec chaleur 

Du trop lent perruquier réveiller la valeur. 

«Partons, lui dit Brontin: déjà le jour plus sombre, 

Dans les eaux s’éteignant, va faire place à l’ombre. 
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Waarmee jouw liefde mijn verlangens heeft vervuld.   40 

Nog eerder zwelt de Loire door toedoen van de Lethe 

Dan dat ik jouw royale gunstbewijzen zal vergeten. 

Al zijn we echter officieel verbonden in de echt, 

Verbeeld je niet dat Hymens wet mij ook voor eeuwig knecht. 

Had niet het lot, doch ík ons leven mogen smeden,  

Dan hadden wij het matrimoniale juk gemeden 

En zonder de benauwing van vermeende plichten 

Zou heimelijk genoegen ons bestaan verlichten. 

Beroep je niet op loze echtelijke wetten: 

Gun mij de glorie de lutrijn terug te zetten.    50 

Laat jíj nu maar, door jouw behoeften in te tomen, 

Je deugd, verzwakt door dat gezucht, op krachten komen. 

Voorwaar, mijn lieve vrouw, het is de hemel die mij wenkt: 

Een vrome thesaurier heeft mij in zijn geschil gemengd. 

Het is de hoogste tijd, ik ga. Beteugel je verdriet 

En pleng geen schandelijke tranen meer: beschaam me niet.’ 

Zo sprekend gaat hij heen. Zijn eega, overmand door schrik, 

Blijft wasbleek achter, starend met een wezenloze blik. 

Haar krachten vlieden: driemaal tracht ze nog verkrampt 

Haar man terug te roepen, doch haar tong is als verlamd.  60 

In tranen badend stuift ze radeloos naar boven 

Om daar in eenzaamheid het razend vuur te doven, 

Maar Alizon, de dienstmaagd, hoort het onbeheerst geween, 

Vliegt haar mevrouw rap achterna en laat haar niet alleen. 

Vanaf de laagste drempels tot de hoogste nokken 

Is de stad van nevelige schaduwen doortrokken. 

Het priesterkoor is uitgestorven tijdens het souper: 

De zangers zakken stevig door in menig staminee. 

Doordrongen van zijn grootse missie staat Brontin paraat. 

Eerst maakte hij maar liefst drie flessen rode wijn soldaat,  70 

De wijn waarvan de brave Gilotin, behoorlijk kien, 

Hem na het spoedberaad welwillend had voorzien: 

Het aromatisch druivennat verlicht de zware taak. 

Boirude arriveert, de koster, strijdbaar als zo vaak, 

Waarna ze stante pede eensgezind vertrekken 

Om ook L’Amours vermetelheid nog op te wekken. 

Brontin zegt tegen hem: ‘We moeten gaan, zoals beloofd. 

Reeds is het daglicht in de diepe wateren gedoofd. 
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D’où vient ce noir chagrin que je lis dans tes yeux? 

Quoi! le pardon sonnant te retrouve en ces lieux? 

Où donc est ce grand cœur dont tantôt l’allégresse 

Semblait du jour trop long accuser la paresse? 

Marche, et suis-nous du moins où l’honneur nous attend.» 

Le perruquier honteux rougit en l’écoutant. 

Aussitôt de longs clous il prend une poignée: 

Sur son épaule il charge une lourde coignée; 

Et derrière son dos, qui tremble sous le poids, 

Il attache une scie en forme de carquois : 

Il sort au même instant, il se met à leur tête. 

A suivre ce grand chef l’un et l’autre s’apprête: 

Leur cœur semble allumé d’un zèle tout nouveau; 

Brontin tient un maillet, et Boirude un marteau. 

La lune, qui du ciel voit leur démarche altière, 

Retire en leur faveur sa paisible lumière. 

La Discorde en sourit, et, les suivant des yeux, 

De joie, en les voyant, pousse un cri dans les cieux. 

L’air, qui gémit du cri de l’horrible déesse, 

Va jusque dans Cîteaux réveiller la Mollesse. 

C’est là qu’en un dortoir elle fait son séjour; 

Les Plaisirs nonchalants folâtrent à l’entour; 

L’un pétrit dans un coin l’embonpoint des chanoines; 

L’autre broie en riant le vermillon des moines: 

La Volupté la sert avec des yeux dévots, 

Et toujours le Sommeil lui verse des pavots. 

Ce soir, plus que jamais, en vain il les redouble. 

La Mollesse à ce bruit se réveille, se trouble: 

Quand la Nuit, qui déjà va tout envelopper, 

D’un funeste récit vient encor la frapper, 

Lui conte du prélat l’entreprise nouvelle: 

Aux pied des murs sacrés d’une sainte chapelle, 

Elle a vu trois guerriers, ennemis de la paix, 

Marcher à la faveur de ses voiles épais: 

La Discorde en ces lieux menace de s’accroître; 

Demain avec l’aurore un lutrin va paraître, 

Qui doit y soulever un peuple de mutins. 

Ainsi le ciel l’écrit au livre des destins. 

A ce triste discours, qu’un long soupir achève, 
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Maar welke treurnis heeft jouw energieke blik gesmoord? 

Zeg, heeft het angelus jou niet tot daadkracht aangespoord?  80 

Waar is het koene hart dat eerst met elke jubelkreet 

De lange dag verweet dat die zo treuzelend vergleed? 

Kom met ons mee naar waar ons eerbetoon te wachten staat.’ 

Een blos van schaamte kleurt terstond L’Amours gelaat. 

Hij grist een handvol lange spijkers mee, in allerijl, 

Zwaait op zijn schouder een ternauwernood te torsen bijl 

En slingert op zijn brede rug, in een abrupte vlaag, 

Als ware het een heuse pijlenkoker, nog een zaag. 

Hij stelt zich onverschrokken aan het hoofd van zijn armee. 

Geëxalteerd gaan zijn kompanen met de veldheer mee:  90 

Ze voelen zich door zijn gedrag opnieuw geïnspireerd 

En met hun forse mokers voor de strijd geoutilleerd. 

De maan, de hemelse getuige van hun heldenmoed, 

Omfloerst voor deze compagnie haar zilverige gloed. 

Het stoere drietal observerend, grijnst de Tweedracht wreed 

En slaakt uit louter leedvermaak een ijselijke kreet. 

De lucht verspreidt die penetrante gil prestissimo 

Teneinde Sloomheid vinnig op te porren in Cîteaux, 

Alwaar die resideert. Ze woont er echter niet alleen, 

De vadsige Genoegens rollebollen om haar heen:   100 

Kanunnikbuikjes worden lieflijk door de één gestreeld, 

Terwijl de ander monnikskonen karmozijn penseelt. 

De Wellust dient haar onverdroten, ogenschijnlijk vroom, 

En Slaap verleidt haar in de tussentijd tot loom gedroom. 

Die strooit vandaag edoch vergeefs papaverkorrels uit, 

Want Sloomheid wordt gewekt door het afschuwelijk geluid 

En is ontdaan wanneer de Nacht, wier duister onrust sticht, 

Haar onbarmhartig treft met het beangstigend bericht, 

Dat de prelaat het middelpunt is van een fikse rel. 

Bij de gewijde muren van een heilige kapel    110 

Zag zij drie krijgers, tegenstanders van de vrede, 

Bedekt door haar obscure rouwkleed nader treden. 

De Tweedracht dreigt de harmonie te ondermijnen: 

Bij dageraad zal daar een lezenaar verschijnen, 

Die menig heethoofd vast van woede zal doen beven. 

Zo heeft Voorzienigheid het in haar boek beschreven. 

Na dit relaas – de spreekster zucht nog hevig aan het eind – 
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La Mollesse, en pleurant, sur un bras se relève, 

Ouvre un œil languissant, et, d’une faible voix, 

Laisse tomber ces mots qu’elle interrompt vingt fois: 

«O Nuit! que m’as-tu dit? quel démon sur la terre 

Souffle dans tous les cœurs la fatigue et la guerre? 

Hélas! Qu’est devenu ce temps, cet heureux temps, 

Où les rois s’honoraient du nom de fainéants, 

S’endormaient sur le trône, et, me servant sans honte, 

Laissaient leur sceptre aux mains ou d’un maire ou d’un comte? 

Aucun soin n’approchait de leur paisible cour: 

On reposait la nuit, on dormait tout le jour. 

Seulement au printemps, quand Flore dans les plaines 

Faisait taire des vents les bruyantes haleines, 

Quatre bœufs attelés, d’un pas tranquille et lent, 

Promenaient dans Paris le monarque indolent. 

Ce doux siècle n’est plus. Le ciel impitoyable 

A placé sur le trône un prince infatigable. 

Il brave mes douceurs, il est sourd à ma voix: 

Tous les jours il m’éveille du bruit de ses exploits. 

Rien ne peut arrêter sa vigilante audace: 

L’été n’a point de feux, l’hiver n’a point de glace. 

J’entends à son seul nom tous mes sujets frémir. 

En vain deux fois la paix a voulu l’endormir; 

Loin de moi son courage, entraîné par la gloire, 

Ne se plaît qu’à courir de victoire en victoire. 

Je me fatiguerais de te tracer le cours 

Des outrages cruels qu’il me fait tous les jours. 

Je croyais, loin des lieux où ce prince m’exile, 

Que l’Église du moins m’assurait un asile; 

Mais en vain j’espérais y régner sans effroi: 

Moines, abbés, prieurs, tout s’arme contre moi. 

Par mon exil honteux la Trappe est ennoblie, 

J’ai vu dans Saint-Denis la réforme établie; 

Le Carme, le Feuillant, s’endurcit aux travaux. 

Et la règle déjà se remet dans Clairvaux. 

Cîteaux dormait encore, et la Sainte-Chapelle 

Conservait du vieux temps l’oisiveté fidèle: 

Et voici qu’un lutrin, prêt à tout renverser, 

D’un séjour si chéri vient encor me chasser! 
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Wurmt Sloomheid zich, zacht jammerend, een beetje overeind, 

Slaat dan één ooglid suffig op en zegt verbouwereerd 

Het volgende, waarbij ze zeker twintig keer pauzeert:  120 

‘O, Nacht! Wat zeg je nu? Wat is dat voor een duist’re 

Geest, die brave harten oorlog in wil fluist’ren? 

Waar is die era waarin vorsten zich erop beroemden, 

Dat heel het koninkrijk hen lanterfanters noemde, 

Wat soesden op hun troon en als mijn schaamteloze slaven 

Hun scepter zomaar aan een graaf of majordomus gaven! 

Hun vredelievend hof bezorgde niemand tegenslag: 

Men rustte ’s nachts, men sluimerde de ganse dag. 

Ja, enkel wanneer Flora in het voorjaar, langverwacht, 

De zware ademtochten van de wind tot zwijgen bracht,  130 

Dan trok een vierspan lusteloze ossen stapsgewijs 

Zo’n flegmatieke koninklijke hoogheid door Parijs. 

Dat gouden tijdperk is voorbij. Ik word niet meer verschoond. 

De hemel heeft een onvermoeibaar man tot vorst gekroond. 

Door mijn verlokkingen wordt hij bepaald niet afgeleid: 

Hij wekt me alle dagen met een roemrucht wapenfeit. 

Niets kan zijn vigilante dadendrang weerhouden, 

De zomerhitte noch de strenge winterkoude. 

Zijn náám doet reeds de hoop van mijn gevolg vervliegen. 

Twee keer probeerde Vrede hem vergeefs in slaap te wiegen. 140 

Zijn moed verlangt uitsluitend, opgezweept door glorie, 

Zich voort te spoeden van victorie naar victorie. 

Details negeer ik liever, zóveel schade brengt hij toe: 

Mij maakt een minutieus verslag gegarandeerd te moe. 

Ik dacht, nu de genade van de koning mij ontviel, 

Dat ik nog wel mocht rekenen op kerkelijk asiel, 

Maar ook het godshuis lijkt inmiddels op een kazemat: 

De clerus heeft recent en masse de wapens opgevat. 

La Trappe is door mijn trieste ballingschap gepromoveerd 

En Saint-Denis is onlangs radicaal getransformeerd,   150 

Feuillant en karmeliet zien in gezwoeg hun levenszin 

En in Clairvaux voert men de kloosterregel nogmaals in. 

Alleen Cîteaux en mijn intens geliefde Sainte-Chapelle 

Behielden hun behaaglijke lamlendigheid nog wel, 

Doch nu heeft een lutrijn alsnog de vredigheid verstoord 

En word ik mogelijk verjaagd uit dát gekoesterd oord. 
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O toi! de mon repos compagne aimable et sombre, 

A de si noirs forfaits prêteras-tu ton ombre? 

Ah! Nuit, si tant de fois, dans les bras de l’amour, 

Je t’admis aux plaisirs que je cachais au jour, 

Du moins ne permets pas...» La Mollesse oppressée 

Dans sa bouche à ce mot sent sa langue glacée; 

Et, lasse de parler, succombant sous l’effort, 

Soupire, étend les bras, ferme l’œil et s’endort. 
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O, jij, wier duisternis mijn stilte nooit versmaadde, 

Leen jij je schaduw aan die vuige euveldaden? 

Ach, Nacht! Ik gunde jou, zo lijkt het mij, toch vaak genoeg 

Het vuur der liefde, dat het daglicht doorgaans niet verdroeg. 160 

Sta nu niet toe…’ De Sloomheid staakt haar woordenstroom: 

Haar tong, het lange spreken niet gewend, voelt plots’ling loom. 

Ze geeuwt eens diep, rekt langzaam beide armen onderwijl, 

Sluit traag dat ene oog en gaat weer kalmpjes onder zeil. 
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Mais la nuit aussitôt de ses ailes affreuses 

Couvre des Bourguignons les campagnes vineuses, 

Revole vers Paris, et, hâtant son retour, 

Déjà de Montlhéri voit la fameuse tour. 

Ses murs, dont le sommet se dérobe à la vue, 

Sur la cime d’un roc s’allongent dans la nue, 

Et, présentant de loin leur objet ennuyeux, 

Du passant qui le fuit semblent le suivre des yeux. 

Mille oiseaux effrayants, mille corbeaux funèbres, 

De ces murs désertés habitent les ténèbres. 

Là, depuis trente hivers, un hibou retiré 

Trouvait contre le jour un refuge assuré. 

Des désastres fameux ce messager fidèle 

Sait toujours des malheurs la première nouvelle, 

Et, tout prêt d’en semer le présage odieux, 

Il attendait la nuit dans ces sauvages lieux. 

Aux cris qu’à son abord vers le ciel il envoie, 

Il rend tous ses voisins attristés de sa joie. 

La plaintive Progné de douleur en frémit; 

Et, dans les bois prochains, Philomène en gémit. 

«Suis-moi,» lui dit la Nuit. L’oiseau plein d’allégresse 

Reconnaît à ce ton la voix de sa maîtresse. 

Il la suit: et tous deux, d’un cours précipité, 

De Paris à l’instant abordent la cité. 

Là, s’élançant d’un vol que le vent favorise 

Ils montent au sommet de la fatale église. 

La Nuit baisse la vue, et, du haut du clocher, 

Observe les guerriers, les regarde marcher. 

Elle voit le barbier qui, d’une main légère, 

Tient un verre de vin qui rit dans la fougère, 

Et chacun, tour à tour s’inondant de ce jus, 

Célébrer, en buvant, Gilotin et Bacchus. 

«Ils triomphent! dit-elle; et leur âme abusée 

Se promet dans mon ombre une victoire aisée: 

Mais allons: il est temps qu’ils connaissent la Nuit.» 

A ces mots, regardant le hibou qui la suit, 

Elle perce les murs de la voûte sacrée; 

Jusqu’en la sacristie elle s’ouvre une entrée; 

Et, dans le ventre creux du pupitre fatal, 
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Intussen echter raast de Nacht, gevlerkt als een harpij, 

De druivenrijke velden van Bourgondië voorbij, 

Koerst naar Parijs en ziet – ze geeft zichzelf de sporen – 

Alras van verre Monthléry’s beruchte toren. 

Dit onheilspellend bastion, zo hoogverheven  

– De trans wordt door een donker wolkendek omgeven – 

Lijkt alle schichtige passanten als verbolgen 

Tot aan de grauwe horizon te achtervolgen. 

Afgrijselijke raven, zeker duizend in getal, 

Bevolken deze troosteloze toren in verval.    10 

Sinds dertig winters hield zich daar een grijze uil, 

Teruggetrokken levend, voor het daglicht schuil. 

Van ijzingwekkende debacles en merode 

Is hij, vroegtijdig ingelicht, de scrupuleuze bode, 

Die in zijn onherbergzaam toevluchtsoord de nacht verbeidt 

Aleer hij omineuze tekens van dat leed verspreidt. 

Het jubelend gekrijs dat telkens opstijgt uit zijn krocht, 

Beneemt zijn droeve buurtgenoten elke ademtocht. 

Door smart bevangen huivert Procne doodsbenauwd 

En Philomela lamenteert in het nabije woud.    20 

‘Kom met me mee,’ zo zegt de Nacht verholen tegen hem. 

Verheugd herkent de uil het duist’re timbre van die stem 

En volgt dan ook gedwee zijn meesteres op haar tracé. 

Niet lang daarna ontwaren zij het Île de la Cité, 

Alwaar ze beiden, na een duikvlucht door het zwerk, 

Belanden op de nok van de vermaledijde kerk. 

Gezeten op de hoge klokkentoren observeert 

De Nacht het leger, dat lichtzinnig opmarcheert. 

Ze ziet hoe de barbier beneden, danig in zijn sas, 

Uitbundig toost terwijl de wijn hem toelacht door het glas,  30 

En hoe de broederschap met een door drank beneveld hoofd 

Geestdriftig lallend Gilotin en Dionysos looft. 

‘Ze zijn uitzinnig,’ zegt ze, ‘Hun misleide ziel verwacht 

Een moeiteloze zege in de schaduw van de Nacht. 

De hoogste tijd dat zij me leren kennen. Kom, we gaan.’ 

Ze kijkt de nachtuil, die haar achterna vliegt, schimmig aan, 

Dringt door de kromme ribben van het hemelhoog gewelf, 

En stevent rechtstreeks op de sacristie af om daar zelf 

Het enge monster te verstoppen, als latent gevaar, 
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Va placer de ce pas le sinistre animal. 

Mais les trois champions, pleins de vin et d’audace, 

Du Palais cependant passent la grande place; 

Et, suivant de Bacchus les auspices sacrés, 

De l’auguste chapelle ils montent les degrés. 

Ils atteignaient déjà le superbe portique 

Où Ribou le libraire, au fond de sa boutique, 

Sous vingt fidèles clefs garde et tient en dépôt 

L’amas toujours entier des écrits de Haynaut, 

Quand Boirude, qui voit que le péril approche, 

Les arrête, et, tirant un fusil de sa poche, 

Des veines d’un caillou, qu’il frappe au même instant, 

Il fait jaillir un feu qui pétille en sortant, 

Et bientôt, au brasier d’une mèche enflammée, 

Montre, à l’aide du soufre, une cire allumée. 

Cet astre tremblotant, dont le jour les conduit, 

Est pour eux un soleil au milieu de la nuit. 

Le temple à sa faveur est ouvert par Boirude: 

Ils passent de la nef la vaste solitude, 

Et dans la sacristie entrant, non sans terreur, 

En percent jusqu’au fond la ténébreuse horreur. 

C’est là que du lutrin gît la machine énorme: 

La troupe quelque temps en admire la forme. 

Mais le barbier, qui tient les moments précieux: 

«Ce spectacle n’est pas pour amuser nos yeux, 

Dit-il: le temps est cher, portons-le dans le temple: 

C’est là qu’il faut demain qu’un prélat le contemple.» 

Et d’un bras, à ces mots, qui peut tout ébranler, 

Lui-même, se courbant, s’apprête à le rouler. 

Mais à peine il le touche, ô prodige incroyable! 

Que du pupitre sort une voix effroyable. 

Brontin en est ému; le sacristain pâlit: 

Le perruquier commence à regretter son lit. 

Dans son hardi projet toutefois il s’obstine, 

Lorsque des flanc poudreux de la vaste machine 

L’oiseau sort en courroux, et, d’un cri menaçant, 

Achève d’étonner le barbier frémissant: 

De ses ailes dans l’air secouant la poussière, 

Dans la main de Boirude il éteint la lumière. 
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In de vermolmde, holle sokkel van de lezenaar.   40 

De uitverkoren kliek, vol goede moed en rode wijn, 

Loopt ondertussen over het immense binnenplein 

En gaat, door Dionysos op een treffen voorbereid, 

De trap op die hen naar het eerbiedwaardig godshuis leidt. 

Ze arriveren in het imponerende portaal 

– Ribou, de boekverkoper, conserveert daar zeer loyaal, 

Solide afgegrendeld in het diepst van zijn depot, 

Sinds mensenheugenis het hele oeuvre van Hesnault – 

Wanneer Boirude, node door perikelen verrast, 

Zijn kameraden staande houdt en naar zijn tondel tast.  50 

De koster laat, door ingespannen op een flint te slaan, 

Zowat meteen een sprankelende vonkenzee ontstaan, 

Waarna hij met wat zwavel in de helle tondelgloed 

De pit van een robuuste kaars ontbranden doet. 

Die flakkerende ster, die nu hun begeleider is, 

Schijnt hun een fonkelende zon in deze duisternis. 

Gedegen bijgelicht ontsluit Boirude de kapel. 

Het lege middenschip benauwd doorkruisend haalt het stel 

De sacristie, waar zij, allang niet overmoedig meer, 

Acuut gegrepen worden door de ijselijke sfeer.   60 

Obscuur verschijnt het machtig silhouet van de lutrijn, 

Waardoor de ijveraars behoorlijk overdonderd zijn, 

Doch de barbier probeert hen weldra op te zwepen: 

‘We zijn hier niet gekomen om met dit relict te dwepen. 

De klok tikt door, we moeten het de kerk in sjouwen, 

Waar de prelaat hem morgenochtend kan aanschouwen.’ 

Dan kromt hij zich – zijn dadendrang is niet te stillen – 

Om eigenhandig het gevaarte op te tillen. 

Maar nauwelijks – o, groots mirakel! – pakt Brontin het beet 

Of uit het binnenste ontsnapt een gruwelijke kreet.   70 

Brontin blijft stokstijf staan, Boirude wordt zo wit als krijt, 

L’Amour mist plotseling zijn bed en krijgt een beetje spijt – 

Om nu nog af te haken is hij echter te fideel. 

De uil stuift huiv’ringwekkend uit een stoffig zijpaneel, 

Waarbij de vogel zo naargeestig weet te gillen, 

Dat de barbier van top tot teen begint te trillen. 

Met frenetiek gefladder stoft het beest zijn vleugels af. 

De felle windvlaag dooft Boirude’s kaars. Ach wee, vooraf 
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Les guerriers à ce coup demeurent confondus; 

Ils regagnent la nef, de frayeur éperdus: 

Sous leurs corps tremblotants leurs genoux s’affaiblissent; 

D’une subite horreur leurs cheveux se hérissent; 

Et bientôt, au travers des ombres de la nuit, 

Le timide escadron se dissipe et s’enfuit. 

Ainsi lorsqu’en un coin, qui leur tient lieu d’asile, 

D’écoliers libertins une troupe indocile, 

Loin des yeux du préfet au travail assidu, 

Va tenir quelquefois un brelan défendu; 

Si du vaillant Argus la figure effrayante 

Dans l’ardeur du plaisir à leurs yeux se présente, 

Le jeu cesse à l’instant, l’asile est déserté, 

Et tout fuit à grands pas le tyran redouté. 

La Discorde, qui voit leur honteuse disgrâce, 

Dans les airs, cependant tonne, éclate, menace, 

Et, malgré la frayeur dont leurs cœurs sont glacés, 

S’apprête à réunir ses soldats dispersés. 

Aussitôt de Sidrac elle emprunte l’image: 

Elle ride son front, allonge son visage, 

Sur un bâton noueux laisse courber son corps, 

Dont la chicane semble animer les ressorts, 

Prend un cierge en sa main, et, d’une voix cassée, 

Vient ainsi gourmander la troupe terrassée: 

«Lâches, où fuyez-vous? quelle peur vous abat? 

Aux cris d’un vil oiseau vous cédez sans combat? 

Où sont ces beaux discours jadis si pleins d’audace? 

Craignez-vous d’un hibou l’impuissante grimace? 

Que feriez-vous, hélas! si quelque exploit nouveau 

Chaque jour, comme moi, vous traînait au barreau; 

S’il fallait, sans amis, briguant une audience, 

D’un magistrat glacé soutenir la présence, 

Ou, d’un nouveau procès hardi solliciteur, 

Aborder, sans argent, un clerc de rapporteur? 

Croyez-moi, mes enfants, je vous parle à bon titre: 

J’ai moi seul autrefois plaidé tout un chapitre; 

Et le barreau n’a point de monstres si hagards 

Dont mon œil n’ait cent fois soutenu les regards. 

Tous les jours sans trembler j’assiégeais leurs passages. 
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Zo onbevreesd, schrikt nu de schare zich het apezuur 

En stormt het middenschip weer in, volslagen overstuur:  80 

Hun knieën knikken, moeizaam happen zij naar lucht, 

De haren rijzen hun te berge. In verwarring vlucht 

Het bangelijke eskadron, door schaduwen omringd, 

Terwijl het penetrant gekrijs nog in hun oren klinkt. 

Zoals wanneer een kluitje vrijgevochten spijbelaars 

In het geheim, ver weg van de gehate lessenaars 

En van de surveillant die eerst niets in de gaten heeft, 

Zich af en toe aan het verboden kaartspel overgeeft: 

Als de alerte Argus zich ten langen leste wél 

Vertoont terwijl ze opgaan in de hitte van het spel,   90 

Dan smijten ze het kaartendek geschrokken in de goot 

En gaan ze ongeordend aan de haal voor die despoot. 

De Tweedracht ziet hoe het infame drietal deserteert, 

Waartegen zij vanuit de lucht hysterisch fulmineert. 

Hoewel de troep nog steeds confuus is door het enge 

Voorval, tracht ze toch de strijders weer bijeen te brengen. 

Terstond neemt zij Sidracs eerwaardige gedaante aan: 

Ze tovert rimpels op haar voorhoofd, fijn als filigraan, 

En grijpt een stok waarboven zij haar zwakke lichaam kromt, 

Dat door die transformatie manifest tot leven komt,   100 

Graait naar een kaars en geeft dan, bulderend als een dragonder, 

Het smadelijk verslagen leger duchtig op zijn donder.  

‘Waar vlucht u heen? Voor welk gevaar bent u bezweken? 

U bent voor een verachtelijke vogel t’ruggeweken? 

En waar zijn al die mooie praatjes nou gebleven? 

De loze kreten van een nachtuil laten u al beven! 

Wat zou u doen als een of and’re zaak u, net als mij, 

Steeds naar de balie sleepte voor een hoop gebakkelei, 

Wanneer u, bij uw poging om de meute te bespelen, 

De korzelige blikken van een magistraat moest velen,  110 

Indien als pleiter, ongeacht een mangel aan dukaten, 

U onbevreesd een procureursklerk om moest praten? 

Geloof me maar, ik heb een hoop ervaring opgedaan: 

Ik klaagde in m’n eentje eens een heel kapittel aan. 

De balie kent geen bullebak, voor wie een ander beeft, 

Wiens helse blikken ik niet honderdmaal heb overleefd. 

Ik veegde dagelijks kordaat de vloer aan met die soort. 
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L’Église était alors fertile en grands courages: 

Le moindre d’entre nous, sans argent, sans appui, 

Eût plaidé le prélat, et le chantre avec lui. 

Le monde, de qui l’âge avance les ruines, 

Ne peut plus enfanter de ces âmes divines: 

Mais que vos cœurs, du moins, imitant leurs vertus, 

De l’aspect d’un hibou ne soient pas abattus. 

Songez quel déshonneur va souiller votre gloire, 

Quand le chantre demain entendra sa victoire. 

Vous verrez tous les jours le chanoine insolent, 

Au seul mot de hibou, vous sourire en parlant. 

Votre âme, à ce penser, de colère murmure; 

Allez donc de ce pas en prévenir l’injure; 

Méritez les lauriers qui vous sont réservés, 

Et ressouvenez-vous quel prélat vous servez. 

Mais déjà la fureur dans vos yeux étincelle: 

Marchez, courez, volez où l’honneur vous appelle. 

Que le prélat, surpris d’un changement si prompt, 

Apprenne la vengeance aussitôt que l’affront.» 

En achevant ces mots, la déesse guerrière 

De son pied trace en l’air un sillon de lumière, 

Rend aux trois champions leur intrépidité, 

Et les laisse tout pleins de sa divinité. 

C’est ainsi, grand Condé, qu’en ce combat célèbre, 

Où ton bras fit trembler le Rhin, l’Escaut et l’Èbre, 

Lorsqu’aux plaines de Lens nos bataillons poussés 

Furent presque à tes yeux ouverts ou renversés, 

Ta valeur, arrêtant les troupes fugitives, 

Rallia d’un regard leurs cohortes craintives, 

Répandit dans leurs rangs ton esprit belliqueux, 

Et força la victoire à te suivre avec eux. 

La colère à l’instant succédant à la crainte, 

Ils rallument le feu de leur bougie éteinte. 

Ils rentrent; l’oiseau sort: l’escadron raffermi 

Rit du honteux départ d’un si faible ennemi. 

Aussitôt dans le chœur la machine emportée 

Est sur le banc du chantre à grand bruit remontée. 

Ses ais demi-pourris, que l’âge a relâchés, 

Sont à coups de maillet unis et rapprochés. 
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De Kerk bracht toentertijd nog vele koene mannen voort: 

De minste onder ons kon toen, van steun noch geld voorzien, 

Zó de prelaat vervolgen en de cantor bovendien.   120 

De Wereld, die versukkelt in de loop der jaren, 

Kan zulke goddelijke zielen niet meer baren, 

Maar zorg er minstens voor, hun voorbeeld volgend, dat uw hart 

Bij het aanschouwen van een nachtuil onversaagd volhardt. 

Bedenk eens wat voor schandvlek het zal zijn op uw blazoen 

Als men de cantor morgen van zijn zege kond kan doen. 

Dag in, dag uit lacht die kanunnik u dan vierkant uit 

Wanneer het woordje ‘uil’ in het voorbijgaan wordt geuit. 

Bij het idee alleen al krimpt uw ziel ineen van woede, 

Dus kom direct in actie om die krenking te verhoeden.  130 

Verdien de lauweren die bij victorie op u wachten 

En hou toch uw illustere prelaat steeds in gedachten. 

Uw blik verraadt me dat het vuur der strijdlust u verzengt: 

Ga heen en spoed u! Vlieg naar waar de faam u wenkt! 

Dat de prelaat, door deze plotse ommekeer versteld, 

Ook van de wraak hoort als hem van de kaakslag wordt verteld.’ 

Met deze woorden doet de Tweedracht haar bekeringswerk. 

Dan trekt ze met haar staf een lichtspoor door het zwarte zwerk 

En laat de helden achter, aangewakkerd tot de strijd, 

Geheel en al vervuld van haar verheven godd’lijkheid.  140 

Zoals in die befaamde veldslag, machtige Condé – 

Voor Ebro, Rijn en Schelde zo’n onthutsend demasqué: 

Toen vóór jou onze troepen werden opgejaagd bij Lens 

– Uiteengedreven op die vlakten en geveld bijkans – 

Bracht jouw courage hen ertoe hun bange vlucht te staken, 

Wist één blik al een eind aan de ontreddering te maken, 

Kon jij jouw geestdrift onder de gelederen verspreiden 

En kraaide jij victorie door hen in de strijd te leiden. 

Nu hun angstvalligheid heeft plaatsgemaakt voor frenesie, 

Ontsteken zij hun kaars en gaan weer naar de sacristie.  150 

De uil vliegt ijlings heen. De wederom vereende bent 

Lacht schamper om de vlucht van deze zwakke opponent. 

Men sjouwt het bouwsel naar het koor en met een hoop venijn 

Monteert men op de cantorbank de wankele lutrijn. 

Met heroïeke hamerslagen worden de geschonden 

Zijpanelen vastgezet en met elkaar verbonden. 
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Sous les coups redoublés tous les bancs retentissent: 

Les murs en sont émus, les voûtes en mugissent. 

Et l’orgue même en pousse un long gémissement. 

Que fais-tu, chantre, hélas! dans ce triste moment? 

Tu dors d’un profond somme, et ton cœur sans alarmes 

Ne sait pas qu’on bâtit l’instrument de tes larmes? 

Oh! que si quelque bruit, par un heureux réveil, 

T’annonçait du lutrin le funeste appareil; 

Avant que de souffrir qu’on en posât la masse, 

Tu viendrais en apôtre expirer dans ta place, 

Et, martyr glorieux d’un point d’honneur nouveau, 

Offrir ton corps aux clous et ta tête au marteau. 

Mais déjà sur ton banc la machine enclavée 

Est, durant ton sommeil, à ta honte élevée: 

Le sacristain achève en deux coups de rabot, 

Et le pupitre enfin tourne sur son pivot. 
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Het furieus geklop laat alle banken danig dreunen, 

Gewelven luid weergalmen en de wanden treurig kreunen, 

Ja, zelfs de orgelpijpen slaken een bedroefde zucht.  

Wat doe je, cantor? Ach, je hoort niet eens een zwak gerucht. 160 

Je slaapt heel diep – jouw brave hart, nog in zichzelf gekeerd, 

Weet niet dat men het werktuig van jouw tranen construeert! 

Als jij bij toeval wakker werd en één geluidje maar 

De komst verraadde van die desastreuze lezenaar, 

Zou jij gedecideerd dat valse eskadron weerstreven, 

Desnoods als een apostel op je koorbank sneven – 

Je gaf dan, als de martelaren in het paradijs, 

Aan hamer en aan spijkers roemrijk lijf en leden prijs. 

Terwijl je sliep is evenwel het onheil reeds gesticht: 

Men heeft tot jouw blamage de stellage opgericht.   170 

De koster schaaft nog her en der – voor hem een peulenschil – 

En daarna draait de lezenaar weer soepel om zijn spil. 
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Les cloches, dans les airs, de leurs voix argentines, 

Appelaient à grand bruit les chantres à matines, 

Quand leur chef, agité d’un sommeil effrayant, 

Encor tout en sueur, se réveille en criant. 

Aux élans redoublés de sa voix douloureuse, 

Tous ses valets tremblants quittent la plume oiseuse: 

Le vigilant Girot court à lui le premier. 

C’est d’un maître si saint le plus digne officier; 

La porte dans le chœur à sa garde est commise: 

Valet souple au logis, fier huissier à l’église. 

«Quel chagrin, lui dit-il, trouble votre sommeil? 

Quoi! voulez-vous au chœur prévenir le soleil? 

Ah! dormez; et laissez à des chantres vulgaires 

Le soin d’aller sitôt mériter leurs salaires.» 

«Ami, lui dit le chantre encor pâle d’horreur, 

N’insulte point, de grâce, à ma juste terreur: 

Mêle plutôt ici tes soupirs à mes plaintes, 

Et tremble, en écoutant le sujet de mes craintes. 

Pour la seconde fois un sommeil grâcieux 

Avait sous ses pavots appesanti mes yeux, 

Quand, l’esprit enivré d’une douce fumée, 

J’ai cru remplir au chœur ma place accoutumée. 

Là, triomphant aux yeux des chantres impuissants, 

Je bénissais le peuple, et j’avalais l’encens, 

Lorsque du fond caché de notre sacristie, 

Une épaisse nuée à longs flots est sortie, 

Qui, s’ouvrant à mes yeux, dans un bleuâtre éclat 

M’a fait voir un serpent conduit par le prélat. 

Du corps de ce dragon, plein de soufre et de nitre, 

Une tête sortait en forme de pupitre, 

Dont le triangle affreux, tout hérissé de crins, 

Surpassait en grosseur nos plus épais lutrins. 

Animé par son guide, en sifflant il s’avance: 

Contre moi sur mon banc je le vois qui s’élance. 

J’ai crié, mais en vain: et, fuyant sa fureur, 

Je me suis réveillé plein de trouble et d’horreur.» 

Le chantre, s’arrêtant à cet endroit funeste, 

A ses yeux effrayés laisse dire le reste. 

Girot en vain l’assure, et, riant de sa peur, 
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De torenklokken nodigen met zilv’ren stemgeluid 

Bij ochtendschemering de zangers tot de metten uit, 

Wanneer hun cantor, na een vreselijke nacht gekraakt 

En badend in het zweet, met een navrante kreet ontwaakt.  

Omdat zijn smart hen noodt met dubb’le ijver te ageren, 

Springen zijn bedienden hevig bevend uit de veren. 

Girot, als immer waakzaam, komt als eerste toegesneld: 

Nog nooit heeft hij zijn eminente heer teleurgesteld. 

Aan hem is de bewaking van de koordeur toevertrouwd: 

Als knecht in huis bekwaam, is hij als wachter fier en stout.  10 

‘Welk leed verstoort uw nachtrust?’ vraagt hij met zijn bariton, 

‘Wilt u soms vroeger op het koor verschijnen dan de zon? 

Slaap door! Laat toch de zangers van het alledaagse slag 

Hun arbeidsloon verdienen bij het krieken van de dag.’  

‘Mijn broeder,’ reageert de cantor helemaal verbijsterd, 

‘Spot niet, al is het nog zo goedbedoeld, met wat mij teistert: 

Vermeng veel liever jouw gezucht met mijn gegronde klachten 

En sidder bij de oorzaak van mijn angstige gedachten. 

De Slaap – ik lag behaaglijk in elkaar gedoken – 

Had voor de tweede keer mijn ogen delicaat geloken,  20 

Toen ik, terwijl ik in een aangename roes verzwond, 

De indruk kreeg dat ik me op het priesterkoor bevond. 

Omringd door zwakke zangers glorieerde ik voorin 

– Ik zegende het volk en ademde de wierook in – 

Tot plots vanuit de duist’re diepte van de sacristie 

Een dikke, kronkelende wolk naar binnen zweefde die, 

Zich vóór mij openscheurend, rijzend in een blauwe gloed 

Een slang liet zien, geleid door de prelaat: een waar gebroed! 

Dat drakenlijf, vol zwavel en salpeter, had – zo bleek – 

Een akelige kop die veel op een lutrijn geleek,   30 

Waarvan de driehoek, eng begroeid met opstaand haar, 

Veel kolossaler was dan onze grootste lezenaar. 

Hij nadert sissend, door zijn begeleider opgejaagd: 

Ik zie hoe het gedrocht mijn koorbank furieus belaagt. 

Ik schreeuwde tevergeefs en vluchtend voor zijn nijdigheid 

Ontwaakte ik onthutst – ik was de kluts volkomen kwijt.’ 

De cantor wenst zijn wreed relaas op dit punt af te breken 

En laat daarna nog slechts zijn huiverige ogen spreken. 

Om hem te sussen lacht Girot om die gedroomde ramp: 
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Nomme sa vision l’effet d’une vapeur: 

Le désolé vieillard, qui hait la raillerie, 

Lui défend de parler, sort du lit en furie. 

On apporte à l’instant ses somptueux habits, 

Où sur l’ouate molle éclata le tabis. 

D’une longue soutane il endosse la moire, 

Prend ses gants violets, les marques de sa gloire, 

Et saisit, en pleurant, ce rochet qu’autrefois 

Le prélat trop jaloux lui rogna de trois doigts. 

Aussitôt, d’un bonnet ornant sa tête grise, 

Déjà l’aumusse en main il marche vers l’église, 

Et, hâtant de ses ans l’importune langueur, 

Court, vole, et, le premier, arrive dans le chœur. 

O toi qui, sur ces bords qu’une eau dormante mouille, 

Vit combattre autrefois le rat et la grenouille; 

Qui, par les traits hardis d’un bizarre pinceau, 

Mit l’Italie en feu pour la perte d’un seau; 

Muse, prête à ma bouche une voix plus sauvage, 

Pour chanter le dépit, la colère, la rage, 

Que le chantre sentit allumer dans son sang 

A l’aspect du pupitre élevé sur son banc. 

D’abord pâle et muet, de colère immobile, 

A force de douleur, il demeura tranquille: 

Mais sa voix, s’échappant au travers des sanglots, 

Dans sa bouche à la fin fit passage à ces mots: 

«La voilà donc, Girot, cette hydre épouvantable 

Que m’a fait voir un songe, hélas! trop véritable! 

Je le vois ce dragon tout prêt à m’égorger, 

Ce pupitre fatal qui me doit ombrager! 

Prélat, que t’ai-je fait ? quelle rage envieuse 

Rend pour me tourmenter ton âme ingénieuse? 

Quoi! même dans ton lit, cruel, entre deux draps, 

Ta profane fureur ne se repose pas! 

O ciel! quoi! sur mon banc une honteuse masse 

Désormais me va faire un cachot de ma place! 

Inconnu dans l’église, ignoré dans ce lieu, 

Je ne pourrai donc plus être vu que de Dieu! 

Ah! plutôt qu’un moment cet affront m’obscurcisse, 

Renonçons à l’autel, abandonnons l’office; 
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Dat visioen was vast te wijten aan een kwade damp.   40 

De grijsaard duldt edoch geen scherts en snoert kortaangebonden 

Zijn valet de mond en klautert toornig uit zijn sponde. 

Terstond bezorgt men hem zijn oogverblindende gewaden, 

De voering afgewerkt met glanzend taf en fijne naden. 

Hij hult zich in zijn glimmende soutane, zeer voornaam, 

Pakt zijn glacés, de violette tekens van zijn faam, 

En grijpt zijn superplie – waarbij hij zilte tranen stort – 

Die door de ijverzuchtige prelaat werd ingekort. 

Zijn hoofd getooid met een bonnet en in zijn linkerhand, 

Uit bont vervaardigd, een manipel, vliegt hij flamboyant,  50 

De broosheid van zijn rijpe jaren steil negerend, door 

De kerk en arriveert als eerste op het priesterkoor. 

O, gij, die aan de stille waterkant in vroeger tijden 

De kikker en de muis uit lijfsbehoud verwoed zagt strijden, 

Die in Italië met verve flink wat onrust stichtte 

Door dartel over een verloren emmer te berichten, 

O, Muze, schenk mijn strot een ruwer stemgeluid, 

Opdat ik beter het chagrijn en de aversie uit, 

Die het gemoed van deze cantor wisten te verhitten 

Bij de aanblik van de bank waar híj toch placht te zitten.  60 

Eerst bleek en stomverbaasd, verstard uit furiositeit, 

Gaf hij geen sjoege als gevolg van zijn verslagenheid. 

Uiteindelijk, ofschoon zijn snikken hem nog smoorden, 

Ontsnapten aan zijn lippen deze jammerlijke woorden: 

‘Ziehier, Girot, de gruwelijke Hydra die me hoont 

En die me in een levensechte droom werd voorvertoond! 

Ik zie de helse draak die eropuit is mij te vellen, 

De lezenaar die mij nu in de schaduw tracht te stellen! 

Prelaat, wat heb ik jou misdaan? Wat maakte jou zo zuur, 

Dat jij op het idee kwam van zo’n duivelse tortuur?   70 

Ach, zelfs wanneer je ’s nachts behaaglijk in je bedstee woelt, 

Wordt jouw profane agressiviteit niet afgekoeld! 

Mijn hemel! Moet zo’n lomp gevaarte, tegen wil en dank, 

Voortaan een kerker maken van mijn zo geliefde bank? 

Gecamoufleerd en anoniem – wat een bedroevend lot – 

Word ik op deze plek alleen nog maar gezien door God! 

Ach, laten wij, veeleer dan in het duister weg te teren, 

Ons van de toog ontdoen, het altaar vanaf nu negeren, 
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Et, sans lasser le ciel par de chants superflus, 

Ne voyons plus un chœur où l’on ne nous voit plus. 

Sortons... Mais cependant mon ennemi tranquille 

Jouira sur son banc de ma rage inutile, 

Et verra dans le chœur le pupitre exhaussé 

Tourner sur le pivot où sa main l’a placé! 

Non, s’il n’est abattu, je ne saurais plus vivre. 

A moi, Girot, je veux que mon bras l’en délivre. 

Périssons, s’il le faut: mais de ses ais brisés 

Entraînons, en mourant, les restes divisés.» 

A ces mots, d’une main par la rage affermie, 

Il saisissait déjà la machine ennemie, 

Lorsqu’en ce sacré lieu, par un heureux hasard, 

Entre Jean le choriste, et le sonneur Girard, 

Deux Manceaux renommés, en qui l’expérience 

Pour les procès est jointe à la vaste science. 

L’un et l’autre aussitôt prend part à son affront; 

Toutefois, condamnant un mouvement trop prompt; 

«Du lutrin, disent-ils, abattons la machine: 

Mais ne nous chargeons pas tout seuls de sa ruine; 

Et que tantôt, aux yeux du chapitre assemblé, 

Il soit sous trente mains en plein jour accablé.» 

Ces mots des mains du chantre arrachent le pupitre. 

«J’y consens, leur dit-il, assemblons le chapitre. 

Allez donc de ce pas, par de saints hurlements, 

Vous-mêmes appeler les chanoines dormants. 

Partez.» Mais ce discours les surprend et les glace. 

«Nous! qu’en ce vain projet, pleins d’une folle audace, 

Nous allions, dit Girard, la nuit nous engager! 

De notre complaisance osez-vous l’exiger? 

Hé! seigneur, quand nos cris pourraient, du fond des rues, 

De leurs appartements percer les avenues, 

Réveiller ces valets autour d’eux étendus, 

De leur sacré repos ministres assidus, 

Et pénétrer des lits aux bruits inaccessibles, 

Pensez-vous, au moment que les ombres paisibles 

A ces lits enchanteurs ont su les attacher, 

Que la voix d’un mortel les en puisse arracher? 

Deux chantres feront-ils, dans l’ardeur de vous plaire, 
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De hemel niet meer plagen met gezang en bovendien 

Geen priesterkoor meer zien waar niemand óns kan zien.  80 

We gaan… Maar ondertussen zal mijn vijand, zorgenvrij, 

Zich op zijn bank verheugen in mijn loze razernij 

En op het koor de opgekalefaterde lutrijn, 

Door hem geplaatst, bewonderen in al haar schone schijn! 

O nee, ik kan niet langer leven als dat ding blijft staan. 

Ik ga het eigenhandig slopen tot de laatste spaan 

En mochten wij, Girot, daarbij het leven zelf verbeuren, 

Dan zullen wij het overblijfsel nóg ons graf in sleuren.’ 

Bij deze woorden grijpt de cantor krachtig, want witheet, 

En zonder talmen de ellendige stellage beet.    90 

Op dat moment betreden, of het lot het zo beschoor, 
Girard de klokkenluider en de zanger Jean het koor, 

Vermaarde kerels uit Le Mans, die in geval van strijd 

Een degelijke kennis paren aan ervarenheid. 

Ze onderschrijven dat er sprake is van een affront, 

Doch zien voor onbesuisd verweer geen enk’le grond: 

‘Natuurlijk dienen wij de lezenaar te ruïneren, 

Maar laat ons liever niet op eigen houtje reageren. 

Haal de kapittelleden hierheen en behaal uw recht, 

Zodat het onding door wel dertig handen wordt geslecht.’  100 

De cantor laat de lezenaar pardoes uit handen vallen. 

‘Akkoord,’ zegt hij, ‘Laat ze maar komen met z’n allen: 

Ga heen en wek hen met devote jammerklachten. 

Zeg de kanunniken dat wij hen hier verwachten.’ 

Het tweetal, schichtig en verbluft, voelt niks voor dit karwei: 

‘Met deze drieste en vergeefse missie worden wíj,’ 

Betoogt Girard, ‘belast alvorens het begint te dagen? 

We zijn welwillend, maar u kunt dit echt niet van ons vragen. 

Ach, toon toch medelij! Al mochten onze meest fervente 

Kreten reiken tot de deur van hun appartementen,   110 

De knechten – uitgestrekt in hun nabijheid – wakker maken, 

Die toegewijd de rust van de kanunniken bewaken, 

En binnendringen in de afgeschermde, stille sponden, 

Denkt ú, wanneer de schaduwen in deze vroege stonde 

Hen aan bed gekluisterd houden, dat het óns zou lukken – 

Met onze machteloze stem – hen daaruit los te rukken? 

Dus moeten wíj het zien te fiksen, om u te behagen, 
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Ce que depuis trente ans six cloches n’ont pu faire?» 

«Ah! je vois bien où tend tout ce discours trompeur, 

Reprend le chaud vieillard: le prélat vous fait peur. 

Je vous ai vus cent fois, sous sa main bénissante, 

Courber servilement une épaule tremblante. 

Eh bien! allez; sous lui fléchissez les genoux: 

Je saurai réveiller les chanoines sans vous. 

Viens, Girot, seul ami qui me reste fidèle: 

Prenons du saint jeudi la bruyante crécelle. 

Suis-moi. Qu’à son lever le soleil aujourd’hui 

Trouve tout le chapitre éveillé devant lui.» 

Il dit. Du fond poudreux d’une armoire sacrée 

Par les mains de Girot la crécelle est tirée. 

Ils sortent à l’instant, et, par d’heureux efforts, 

Du lugubre instrument font crier les ressorts. 

Pour augmenter l’effroi, la Discorde infernale 

Monte dans le Palais, entre dans la grand’salle, 

Et du fond de cet antre, au travers de la nuit, 

Fait sortir le démon du tumulte et du bruit. 

Le quartier alarmé n’a plus d’yeux qui sommeillent; 

Déjà de toutes parts les chanoines s’éveillent: 

L’un croit que le tonnerre est tombé sur les toits, 

Et que l’église brûle une seconde fois; 

L’autre, encore agité de vapeurs plus funèbres, 

Pense être au jeudi saint, croit que l’on dit ténèbres; 

Et déjà tout confus, tenant midi sonné, 

En soi-même frémit de n’avoir point dîné. 

Ainsi, lorsque tout prêt à briser cent murailles 

Louis, la foudre en main, abandonnant Versailles, 

Au retour du soleil et des zéphyrs nouveaux, 

Fait dans les champs de Mars déployer les drapeaux; 

Au seul bruit répandu de sa marche étonnante, 

Le Danube s’émeut, le Tage s’épouvante, 

Bruxelle attend le coup qui la doit foudroyer, 

Et le Batave encore est prêt à se noyer. 

Mais en vain dans leurs lits un juste effroi les presse, 

Aucun ne laisse encor la plume enchanteresse. 

Pour les en arracher Girot s’inquiétant 

Va crier qu’au chapitre un repas les attend. 
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Waarin – jaar in, jaar uit – de klokken nimmer konden slagen?’ 

‘O, ik begrijp wel waar u heen wilt met dit loos geblaat,’ 

Herneemt de boze grijsaard, ‘U bent bang voor de prelaat.  120 

Wel honderd keer heb ik gezien hoe u deemoedig boog 

Wanneer hij soeverein zijn zegenende hand bewoog. 

Welnu dan, ga maar heen en laat uw knieën knikken: 

Ikzelf zal de kapittelleden wakker laten schrikken. 

Kom op, Girot – de enige die ik vertrouwen mag – 

Pak snel de ratel die we elke Witte Donderdag 

Gebruiken. Dat de zon, wanneer hij weer is opgegaan, 

Mag zien dat het kapittel eerder nog is opgestaan.’ 

Zo sprak hij. Uit een stoffig meubel pakt daarop de knecht 

De ratel, die er na de Goede Week is neergelegd.   130 

Met dit gerei en zonder op het vroege uur te letten, 

Weten zij de buurt behoorlijk op z’n kop te zetten. 

De vuige Tweedracht vliegt, want zij wenst nóg meer trammelant, 

Naar het paleis, alwaar ze in de grote zaal belandt, 

En zendt vanuit de diepste krochten – niets is haar te min – 

De demon van commotie en kabaal het duister in. 

Geen oog blijft zacht geloken in de opgeschrikte wijk, 

Geen enkele kanunnik toeft nog in zijn dromenrijk. 

De een meent dat de bliksem op het dak is ingeslagen 

En dat het vuur de kerk ten tweeden male weg zal vagen.  140 

De ander beeldt zich in – o, dat is pas een hard gelag – 

Dat men de donk’re metten leest van Witte Donderdag 

En huivert, menend dat de torenklok het noenuur slaat, 

Bij het idee dat hij zich voor het eten heeft verlaat. 

Zo laat ook Lodewijk, bereid tot elke represaille, 

Als hij de bliksemschicht hanterend weggaat uit Versailles 

– Wanneer de nieuwe zefiers waaien en de zon de blauwe 

Luchten siert – zijn vaandels op het Marsveld openvouwen. 

Bij louter het gekletter, door zijn opmars voortgebracht, 

Verschiet de Donau, uit de Taag een kommervolle klacht,  150 

Wacht Brussel op de oorvijg die haar neer doet zinken 

En hunkert de Bataaf ernaar zich nogmaals te verdrinken. 

Maar spoed, gevoed door onrust, acht men blijkbaar al te kras: 

Ze blijven liever liggen op hun hemelse matras. 

Om hen te haasten schreeuwt Girot in zijn geprikkeldheid, 

Dat hun een heerlijk maal in het kapittel is bereid. 
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Ce mot dans tous les cœurs répand la vigilance: 

Tout s’ébranle, tout sort, tout marche en diligence. 

Ils courent au chapitre, et aucun se pressant 

Flatte d’un doux espoir son appétit naissant. 

Mais, ô d’un déjeuner vaine et frivole attente! 

A peine ils sont assis, que, d’une voix dolente, 

Le chantre désolé, lamentant son malheur, 

Fait mourir l’appétit et naître la douleur. 

Le seul chanoine Évrard, d’abstinence incapable, 

Ose encor proposer qu’on apporte la table. 

Mais il a beau presser, aucun ne lui répond: 

Quand, le premier rompant ce silence profond, 

Alain tousse, et se lève; Alain, ce savant homme, 

Qui de Bauni vingt fois a lu toute la Somme, 

Qui possède Abéli, qui sait tout Raconis, 

Et même entend, dit-on, le latin d’A-Kempis. 

«N’en doutez point, leur dit ce savant canoniste, 

Ce coup part, j’en suis sûr, d’une main janséniste. 

Mes yeux en sont témoins: j’ai vu moi-même hier 

Entrer chez le prélat le chapelain Garnier. 

Arnauld, cet hérétique ardent à nous détruire, 

Par ce ministre adroit tente de le séduire: 

Sans doute il aura lu dans son Saint-Augustin 

Qu’autrefois saint Louis érigea ce lutrin; 

Il va nous inonder des torrents de sa plume. 

Il faut, pour lui répondre, ouvrir plus d’un volume. 

Consultons sur ce point quelque auteur signalé; 

Voyons si des lutrins Bauni n’a point parlé: 

Etudions enfin, il en est temps encore; 

Et, pour ce grand projet, tantôt, dès que l’aurore 

Rallumera le jour dans l’onde enseveli, 

Que chacun prenne en main le moelleux Abéli.» 

Ce conseil imprévu de nouveau les étonne: 

Surtout le gras Évrard d’épouvante en frissonne. 

«Moi, dit-il, qu’à mon âge, écolier tout nouveau, 

J’aille pour un lutrin me troubler le cerveau! 

O le plaisant conseil! Non, non, songeons à vivre: 

Va maigrir, si tu veux, et sécher sur un livre. 

Pour moi, je lis la Bible autant que l’Alcoran: 
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Door deze woorden worden alle harten aangewakkerd: 

Eenieder springt uit bed, eenieder vliegt, eenieder jakkert. 

Ze haasten zich naar het kapittel met het zoet verlangen 

Naar een copieuze maaltijd van wel enk’le gangen.   160 

Maar vruchteloos en ijdel is hun culinaire hoop! 

Hen ziende laat de cantor zijn verdriet de vrije loop: 

Hij wijst hen op zijn martelgang, neerslachtig en benauwd,  

Waardoor de honger sneeft en droefenis het licht aanschouwt. 

Alleen Évrard, nou eenmaal tot onthouding niet in staat, 

Durft nog te opperen dat men de tafel halen laat. 

Hoezeer hij echter aandringt, geen kanunnik geeft een kik, 

Totdat Alain zijn keel schraapt en met zelfvoldane blik 

Verrijst, Alain, die o zo wijze man, die twintig keer 

Bauny’s prudente Somme gelezen heeft, misschien wel meer, 170 

Die Abelly bezit, die Raconis van buiten kent 

En het Latijn doorgrondt dat door a Kempis is gepend. 

‘Dit is gegarandeerd,’ zegt de geleerde canonist, 

‘De walgelijke streek van een verdorven jansenist. 

Ikzelf heb gisteren gezien, tot mijn verwondering, 

Hoe kapelaan Garnier bij de prelaat naar binnen ging. 

Arnauld, de ketter die op onze neergang is gebrand, 

Probeert hem listig te verleiden via die trawant: 

Uit Augustinus peurde hij dat de lutrijn gewis 

Eertijds door Lodewijk de Heilige verrezen is.   180 

Hij zal ons met een stortvloed aan schrifturen bombarderen. 

Je moet voor tegenweer een hele bibliotheek citeren, 

Dus laat ons bij uitnemende auteurs te rade gaan 

– Licht dat we bij Bauny iets over lezenaars zien staan – 

Onszelf in deze zaak verdiepen – er is tijd genoeg –  

En laat ons allemaal, zodra Aurora morgenvroeg 

Haar roze vingers uitspreidt over onze confrérie, 

Aandachtig bladeren in de beknopte Abelly.’ 

Ze worden door dit onvoorzien advies opnieuw verrast. 

De vlezige Évrard verstijft en vindt het ongepast:   190 

‘Moet ík, in weerwil van mijn jaren, weer een leerling zijn 

En mijn vergrijsde hoofd nog breken over een lutrijn? 

Een fraaie raad! We moeten alles uit het leven halen! 

Laat jij het, weggedoken in je boeken, maar verschralen. 

Voorwaar, ik lees de bijbel net zo vaak als de koran. 
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Je sais ce qu’un fermier nous doit rendre par an; 

Sur quelle vigne à Reims nous avons hypothèque: 

Vingt muids rangés chez moi font ma bibliothèque. 

En plaçant un pupitre on croit nous rabaisser: 

Mon bras seul, sans latin, saura le renverser. 

Que m’importe qu’Arnauld me condamne ou m’approuve? 

J’abats ce qui me nuit partout où je le trouve: 

C’est là mon sentiment. A quoi bon tant d’apprêts? 

Du reste, déjeunons, messieurs, et buvons frais.» 

Ce discours, que soutient l’embonpoint du visage, 

Rétablit l’appétit, réchauffe le courage: 

Mais le chantre surtout en paraît rassuré. 

«Oui, dit-il, le pupitre a déjà trop duré. 

Allons sur sa ruine assurer ma vengeance: 

Donnons à ce grand œuvre une heure d’abstinence; 

Et qu’au retour tantôt un ample déjeuner 

Longtemps nous tienne à table et s’unisse au dîner.» 

Aussitôt il se lève, et la troupe fidèle 

Par ces mots attirants sent redoubler son zèle. 

Ils marchent droit au chœur d’un pas audacieux, 

Et bientôt le lutrin se fait voir à leurs yeux. 

A ce terrible objet aucun d’eux ne consulte: 

Sur l’ennemi commun ils fondent en tumulte; 

Ils sapent le pivot, qui se défend en vain; 

Chacun sur lui d’un coup veut honorer sa main. 

Enfin sous tant d’efforts la machine succombe, 

Et son corps entr’ouvert chancelle, éclate et tombe. 

Tel sur les monts glacés des farouches Gélons 

Tombe un chêne battu des voisins aquilons; 

Ou tel, abandonné de ses poutres usées, 

Fond enfin un vieux toit sous ses tuiles brisés. 

La masse est emportée, et ses ais arrachés 

Sont aux yeux des mortels chez le chantre cachés. 
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Ik weet nauwkeurig wat een boer ons jaarlijks af moet staan, 

Welk pand we hebben op een wijngaard en in welke streek. 

De twintig vaten op mijn kamer zijn mijn bibliotheek. 

Ze menen ons met deze lezenaar te kunnen grieven. 

Ik kan haar zó, ook zonder jouw Latijn, doormidden klieven. 200 

Wat maakt het mij nou uit of deze daad Arnauld wel zint? 

Wat mij bedreigt, verniel ik, wáár het zich ook maar bevindt. 

Waarom, zo wil ik weten, moeten wij ons voorbereiden?  

We kunnen ons veel beter, heren, aan de maaltijd wijden.’ 

Die toespraak, door de aanblik van zijn embonpoint geschraagd, 

Hernieuwt hun appetijt en maakt hen allen onversaagd. 

Vooral de cantor lijkt door dit betoog gerustgesteld: 

‘De dagen van de lezenaar zijn onderhand geteld. 

We gaan ons op haar resten vergewissen van mijn wraak: 

Een uur onthouding is voldoende voor die grootse taak  210 

En mogen wij ons later storten op een rijk ontbijt 

Dat ongemerkt in een exuberant diner verglijdt.’ 

De cantor richt zich op en zijn trouwhartige kornuiten 

Zijn, door deze woorden aangemoedigd, niet te stuiten. 

Ze rennen kranig naar het koor, een eindje verderop, 

En weldra doemt de lezenaar daar voor hun ogen op. 

Waartoe, zo menen zij, hierover langer prakkiseren? 

Meteen beginnen zij de opponent te molesteren. 

De arme spil, die zich vergeefs verdedigt, zwicht al gauw: 

Eenieder gunt zijn hand de glorie van een ferme houw.  220 

Ach! De lutrijn heeft tegen deze furie geen verweer: 

Ze wankelt aangeslagen, splijt en stort ten slotte neer. 

Zo gaat op de besneeuwde bergen van de woeste Scyth 

Een eik door gure noordenwinden hopeloos teniet 

Of zó, niet langer meer gesteund door zijn versleten spanten, 

Zakt een krakkemikkig dak ineen aan alle kanten. 

De povere restanten worden, smadelijk verschopt, 

Door de verwenste meute bij de cantor weggestopt. 
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L’Aurore cependant, d’un juste effroi troublée, 

Des chanoines levés voit la troupe assemblée, 

Et contemple longtemps, avec des yeux confus, 

Ces visages fleuris qu’elle n’a jamais vus. 

Chez Sidrac aussitôt Brontin, d’un pied fidèle, 

Du pupitre abattu va porter la nouvelle. 

Le vieillard de ses soins bénit l’heureux succès, 

Et sur un bois détruit bâtit mille procès. 

L’espoir d’un doux tumulte échauffant son courage, 

Il ne sent plus le poids ni les glaces de l’âge, 

Et chez le trésorier, de ce pas, à grand bruit, 

Vient étaler au jour les crimes de la nuit. 

Au récit imprévu de l’horrible insolence, 

Le prélat hors du lit impétueux s’élance. 

Vainement d’un breuvage à deux mains apporté 

Gilotin avant tout le veut voir humecté: 

Il veut partir à jeun. Il se peigne, il s’apprête; 

L’ivoire trop hâté deux fois rompt sur sa tête, 

Et deux fois de sa main le buis tombe en morceaux: 

Tel Hercule filant rompait tous les fuseaux. 

Il sort demi-paré. Mais déjà sur sa porte 

Il voit de saints guerriers une ardente cohorte, 

Qui tous, remplis pour lui d’une égale vigueur, 

Sont prêts, pour le servir, à déserter le chœur. 

Mais le vieillard condamne un projet inutile. 

«Nos destins sont, dit-il, écrits chez la Sibylle: 

Son antre n’est pas loin; allons la consulter, 

Et subissons la loi qu’elle nous va dicter.» 

Il dit: à ce conseil, où la raison domine, 

Sur ses pas au barreau la troupe s’achemine, 

Et bientôt, dans le temple, entend, non sans frémir, 

De l’antre redouté les soupiraux gémir. 

Entre ces vieux appuis dont l’affreuse grand’salle 

Soutient l’énorme poids de sa voûte infernale, 

Est un pilier fameux, des plaideurs respecté, 

Et toujours de Normands à midi fréquenté. 

Là, sur des tas poudreux de sacs et de pratique, 

Hurle tous les matins une Sibylle étique: 

On l’appelle Chicane; et ce monstre odieux 
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Aurora onderwijl, door een terechte vrees bevangen, 

Ziet de kanunnikschare wakker in de kooromgangen, 

En haar verbouwereerde, wezenloze blikken richten 

Zich op die haar onbekende, blakende gezichten. 

Al spoedig brengt Brontin, als een trouwhartig paladijn, 

Sidrac het verse nieuws van de versplinterde lutrijn. 

De grijsaard reageert verheugd, voorziet de rechtsgedingen: 

Hij fabriceert meteen al honderden beschuldigingen. 

De hoop op kostelijk tumult dat zijn gemoed verhit, 

Verdrijft de wrange kilte die de oude dag bezit.   10 

Hij rent fervent naar de prelaat, met wilde armgebaren, 

Om hem de vuige misdaad van die nacht te openbaren. 

De thesaurier – hij voelt zich gruw’lijk in zijn hemd gezet – 

Springt bij dit onverwacht relaas des duivels uit zijn bed. 

Vergeefs tracht Gilotin, door hem een brouwsel te serveren, 

Zijn opgewonden meerdere een beetje te kalmeren. 

Op nucht’re maag wil hij op pad. Hij kamt zich, maakt zich klaar, 

Doch tweemaal breekt het elpenbeen in zijn verwarde haar 

En tweemaal glipt het oliepotje uit zijn klamme handen. 

Zo liet ook Hercules de spindels op de vloer belanden.  20 

Half klaar gaat hij op weg, maar aangekomen bij zijn deur 

Treft hij direct zijn eerbiedwaardig heir, de fine fleur 

Van zijn gepassioneerd gevolg, zijn engelen der wrake, 

Die popelen om op het priesterkoor schoon schip te maken. 

Sidrac ontraadt een onbesuisde daad en zegt prudent: 

‘Ons aller lot is de sibille lang en breed bekend. 

Haar grot is in de buurt: laat ons bij haar te rade gaan 

Om ons te onderwerpen aan wat zij beschikt. Komaan!’ 

Die aanbeveling vindt bij zijn gehoor een warm onthaal. 

De opgehitste horde haast zich naar het tribunaal   30 

En weldra hoort men in de tempel, onder hartgebonk, 

Gekerm uit alle spleten van de grimmige spelonk. 

Te midden van de zuilenrij waarmee de grootse zaal 

Haar infernaal gewelf torst, torent trots en kolossaal 

Een legendarische pilaar, door pleiters gewaardeerd 

En daag’lijks door een stoet Normandiërs gefrequenteerd. 

Op grijsbestofte akten en verbalen van geschillen 

Brult daar elke ochtend een vermagerde sibille. 

Men noemt haar Pleitzucht en dat hatelijke duivelskind 
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Jamais pour l’équité n’eut d’oreilles ni d’yeux. 

La Disette au teint blême, et la triste Famine, 

Les Chagrins dévorants, et l’infâme Ruine, 

Enfants infortunés de ses raffinements, 

Troublent l’air d’alentour de longs gémissements. 

Sans cesse feuilletant les lois et la coutume, 

Pour consumer autrui, le monstre se consume; 

Et, dévorant maison, palais, châteaux entiers, 

Rend pour des monceaux d’or de vains tas de papiers. 

Sous le coupable effort de sa noire insolence, 

Thémis a vu cent fois chanceler sa balance. 

Incessamment il va de détour en détour: 

Comme un hibou, souvent il se dérobe au jour: 

Tantôt, les yeux en feu, c’est un lion superbe; 

Tantôt, humble serpent, il se glisse sous l’herbe. 

En vain, pour le dompter, le plus juste des rois 

Fit régler le chaos des ténébreuses lois: 

Ses griffes, vainement par Pussort accourcies, 

Se rallongent déjà, toujours d’encre noircies; 

Et ses ruses, perçant et digues et remparts, 

Par cent brèches déjà rentrent de toutes parts. 

Le vieillard humblement l’aborde et le salue; 

Et faisant, avant tout, briller l’or à sa vue: 

«Reine des longs procès, dit-il, dont le savoir 

Rend la force inutile et les lois sans pouvoir, 

Toi, pour qui dans le Mans le laboureur moissonne, 

Pour qui naissent à Caen tous les fruits de l’automne, 

Si, dès mes premiers ans, heurtant tous les mortels, 

L’encre a toujours pour moi coulé sur tes autels, 

Daigne encor me connaître en ma saison dernière. 

D’un prélat qui t’implore exauce la prière. 

Un rival orgueilleux, de sa gloire offensé, 

A détruit le lutrin par nos mains redressé. 

Épuise en sa faveur ta science fatale: 

Du Digeste et du Code ouvre-nous le dédale; 

Et montre-nous cet art, connu de tes amis, 

Qui, dans ses propres lois, embarrasse Thémis.» 

La Sibylle, à ces mots, déjà hors d’elle-même, 

Fait lire sa fureur sur son visage blême, 
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Is steevast voor gerechtigheid stokdoof en stekeblind.  40 

De vale Honger en de droevige Armoedigheid, 

De nare Neergang en de slopende Verslagenheid 

– Die malheureuze telgen van haar muggenzifterij – 

Troebleren er de lucht met hun aanhoudende geschrei. 

Druk doende wetten en gebruiken stug te bestuderen, 

Verteert het wangedrocht zichzelf om and’ren te verteren. 

Ten koste van kastelen en paleizen met terrassen 

Produceert het, gul beloond, een zooi aan paperassen. 

Zijn snode durf, typerend voor ontaarde charlatans, 

Bracht Themis’ weegschaal vele malen danig uit balans.  50 

Onafgebroken wringt het monster zich in slinkse bochten 

En als een nachtuil schuilt het graag in onverlichte krochten. 

Dan houdt het als een woeste leeuw eenieder in bedwang 

En dan weer glijdt het listig als een kruiperige slang. 

De meest rechtschapen aller vorsten wilde hem dresseren, 

De wirwar aan obscure wetten grondig reguleren, 

Maar, ach, zijn door Pussort geknipte nagels groeien weer 

En lijken, zwart van atrament, besmeurd met smerig teer. 

Zijn kuiperijen slaan wel honderd bressen in de dijken 

En de wallen, die voortdurend dreigen te bezwijken.   60 

De grijsaard gaat deemoedig op de Pleitzucht af en groet 

Haar, rink’lend met zijn goud, dat prompt haar ogen glimmen doet:  

‘O, koningin van slepende processen, wier verstand 

Geweld onnodig maakt en wetten weinig relevant 

– Voor wie de landman in Le Mans de oogsten binnenhaalt, 

Voor wie in herfstig Caen het rijpe ooft zoetsappig straalt – 

Zo waarlijk ik al jaren velen wettig heb gekrenkt 

En sloten inkt op jouw verheven altaar heb geplengd, 

Verwaardig je me aan te spreken op mijn oude dag: 

Dat jij het smeekgebed van een prelaat verhoren mag.  70 

Uit afgunst voor diens roem heeft een hoogmoedige rivaal 

De net herrezen lezenaar verwoest – een grof schandaal! 

Benut te zijner gunste al uw kennis, profetes: 

Toe, leid ons door het duister labyrint van codices 

En toon ons de behendigheid, waar jij bekend om staat, 

Die Themis met haar eigen wetten om de oren slaat.’ 

Die woorden treffen de sibille als een bliksemschicht: 

Haar razernij is af te lezen van haar vaal gezicht. 
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Et, pleine du démon qui la vient oppresser, 

Par ces mots étonnants tâche à le repousser: 

«Chantres, ne craignez plus une audace insensée. 

Je vois, je vois au chœur la masse replacée: 

Mais il faut des combats. Tel est l’arrêt du sort. 

Et surtout évitez un dangereux accord.» 

Là bornant son discours, encor toute écumante, 

Elle souffle aux guerriers l’esprit qui la tourmente, 

Et dans leurs cœurs brûlants de la soif de plaider 

Verse l’amour de nuire et la peur de céder. 

Pour tracer à loisir une longue requête, 

A retourner chez soi leur brigade s’apprête. 

Sous leurs pas diligents le chemin disparaît, 

Et le pilier, loin d’eux, déjà baisse et décroît. 

Loin du bruit cependant les chanoines à table 

Immolent trente mets à leur faim indomptable. 

Leur appétit fougueux, par l’objet excité, 

Parcourt tous les recoins d’un monstrueux pâté; 

Par le sel irritant la soif est allumée; 

Lorsque d’un pied léger la prompte Renommée, 

Semant partout l’effroi, vient au chantre éperdu 

Conter l’affreux détail de l’oracle rendu. 

Il se lève, enflammé de muscat et de bile, 

Et prétend à son tour consulter la Sibylle. 

Évrard a beau gémir du repas déserté, 

Lui-même est au barreau par le nombre emporté. 

Par les détours étroits d’une barrière oblique, 

Ils gagnent les degrés et le perron antique 

Où sans cesse, étalant bons et méchants écrits, 

Barbin vend aux passants les auteurs à tout prix. 

Là le chantre à grand bruit arrive et se fait place, 

Dans le fatal instant que, d’une égale audace, 

Le prélat et sa troupe, à pas tumultueux, 

Descendaient du Palais l’escalier tortueux. 

L’un et l’autre rival, s’arrêtant au passage, 

Se mesure des yeux, s’observe, s’envisage; 

Une égale fureur anime leurs esprits: 

Tels deux fougueux taureaux, de jalousie épris, 

Auprès d’une génisse, au front large et superbe, 
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Bezeten van de demon die haar komt belagen, 

Probeert ze die met deze rake uitspraak te verjagen:   80 

‘Ducht niet die onbeschaamdheid, ga er niet aan onderdoor! 

Ik zie, ik zie de lezenaar weer pronken op het koor, 

Al gaat dat echt niet zonder slag of stoot. Zo wil het lot 

En mijd vooral een schikking, want dat is een zwaktebod.’ 

Zo fluistert zij orakelend en hevig gepikeerd 

De ijveraars de boze geest in die haar tormenteert 

En in hun harten, die fervent naar strafgedingen streven, 

Giet zij de lust te grieven en de angst om toe te geven. 

De groep keert huiswaarts nu haar dorst naar kennis is gelest 

Om zich in alle rust te richten op een lang rekwest.   90 

De weg lost op – zo voelt de compagnie zich voortgejaagd – 

Terwijl de zuil gestaag verzinkt en aan de kim vervaagt. 

De broeders off’ren ondertussen, ver van het laweit, 

Wel dertig schotels aan hun mateloze appetijt. 

Hun eetlust, opgewekt door het uitputtende corvee, 

Verkent de vullingen van een gigantische paté. 

Hun dorst wordt aangewakkerd door het prikkelende zout. 

Op dat moment komt het Gerucht, die jachtige heraut, 

En meldt de aangedane cantor met een hoop spektakel 

De huiv’ringwekkende details van het recent orakel.   100 

Hij richt zich op, verhit door de muskaatwijn en zijn woede, 

En wil zich eveneens naar de sibille spoeden. 

Hoezeer Évrard ook om de afgebroken maaltijd treurt, 

Hij wordt door zijn kompanen naar de balie meegesleurd. 

Langs kronkelige wegen gaan ze naar de profetes 

En arriveren weldra op het achtenswaard bordes 

Waar dag na dag Barbin, niet lettend op de kwaliteit, 

Haast tegen elke prijs zijn uitgestalde boeken slijt. 

De cantor laat zich ginder gelden met een hoop rumoer 

Op het fatale tijdstip dat, met net zoveel bravoure,   110 

Zijn opponent, omgeven door zijn kudde, sprongsgewijs 

De ronde trappen afdaalt van het justitieel paleis. 

Elkaar passerend houden de rivalen zich wat in: 

In beider blik bespeurt men een aperte tegenzin. 

Hun psyche wordt beheerst door een gelijke frenesie. 

Zo loeren twee gemene stieren, vol van jaloezie 

Om een sublieme vaars met edel hoofd en ranke zijden 
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Oubliant tous les jours le pâturage et l’herbe, 

A l’aspect l’un de l’autre embrasés, furieux, 

Déjà le front baissé, se menacent des yeux. 

Mais Évrard, en passant coudoyé par Boirude, 

Ne sait point contenir son aigre inquiétude: 

Il entre chez Barbin, et, d’un bras irrité, 

Saisissant du Cyrus un volume écarté, 

Il lance au sacristain le tome épouvantable. 

Boirude fuit le coup: le volume effroyable 

Lui rase le visage, et, droit dans l’estomac, 

Va frapper en sifflant l’infortuné Sidrac. 

Le vieillard, accablé de l’horrible Artamène, 

Tombe aux pieds du prélat, sans pouls et sans haleine; 

Sa troupe le croit mort, et chacun empressé 

Se croit frappé du coup dont il le voit blessé. 

Aussitôt contre Évrard vingt champions s’élancent; 

Pour soutenir leur choc les chanoines s’avancent. 

La Discorde triomphe, et du combat fatal 

Par un cri donne en l’air l'effroyable signal. 

Chez le libraire absent tout entre, tout se mêle: 

Les livres sur Évrard fondent comme la grêle 

Qui, dans un grand jardin, à coups impétueux, 

Abat l’honneur naissant des rameaux fructueux. 

Chacun s’arme au hasard du livre qu’il rencontre: 

L’un tient le Nœud d’Amour, l’autre en saisit la Montre; 

L’un prend le seul Jonas qu’on ait vu relié; 

L’autre un Tasse français en naissant oublié. 

L’élève de Barbin, commis à la boutique, 

Veut en vain s’opposer à leur fureur gothique; 

Les volumes, sans choix à la tête jetés, 

Sur le perron poudreux volent de tous côtés. 

Là, près d’un Guarini, Térence tombe à terre; 

Là, Xénophon dans l’air heurte contre un la Serre. 

Oh ! que d’écrits obscurs, de livres ignorés, 

Furent en ce grand jour de la poudre tirés! 

Vous en fûtes tirés, Almérinde et Simandre: 

Et toi, rebut du peuple, inconnu Caloandre, 

Dans ton repos, dit-on, saisi par Gaillerbois, 

Tu vis le jour alors pour la première fois. 



73 
 

– Niet langer denkend aan het malse gras en groene weiden 

Als zij elkaar ontmoeten en hun woede niet verkroppen – 

Met strijdbeluste en beangstigend gebogen koppen.   120 

Évrard, in het voorbijgaan aangestoten door Boirude, 

Verliest zijn zelfbeheersing door die lompe attitude: 

Hij gaat naar binnen bij Barbin, wacht niet op een excuus, 

Grijpt furieus een veronachtzaamd boekdeel van Cyrus 
En smijt het monsterlijke drukwerk naar de koster toe. 

Boirude bukt op tijd – hij is nog lang niet levensmoe – 

Waarna, door niets geremd, de akelige foliant 

Ten slotte voluit in Sidracs bejaarde maag belandt. 

De oude man stort neer, door Artamène platgedrukt, 

En buiten adem lijkt hij uit het leven weggerukt.   130 

Zijn makkers denken dat hij werk’lijk dood is en terstond 

Meent ieder zelf door deze laffe daad te zijn verwond. 

Wel twintig helden dreigen nu uit wraak Évrard te pletten, 

Maar de kanunnikschare tracht die aanval te beletten. 

De Tweedracht triomfeert en met een ijselijke schrei 

Geeft zij het gruwelijke startsein voor de kloppartij.  

Men plundert de boetiek – Barbin is zelf nog niet verschenen – 

En weldra treft een boekenvlaag Évrard als hagelstenen 

Die in een grote gaarde met meedogenloze stoten 

De prille tooi bederven van de net ontsproten loten.   140 

Eenieder wapent zich lukraak met letterkundig voer: 

Hier graait men naar La Montre, daar weer naar Le Nœud d’Amour, 
Een Franse Tasso, genegeerd vanaf de eerste stonde, 

Of naar de enige Jonas die ooit is ingebonden. 

Barbins gezel, die heel alleen de winkel moest beheren, 

Poogt tevergeefs zich tegen hun agressie te verweren. 

Men keilt de boeken, zij het ook met wisselend succes, 

Naar elke tegenstander op het stoffige bordes. 

Terentius ploft naast een Guarini met een zucht 

En Xenofon botst tegen De La Serre in de lucht.   150 

Een heuse zondvloed aan obscure schrijfsels – met verlof – 

Verrees op die opmerkelijke ochtend uit het stof! 

U kwam eruit tevoorschijn, Almérinde  en Simandre, 

En gij, vulgair geteisem, onbekende Caloandre, 

Werd op je afgelegen plank door Gaillerbois omvat 

En voor de eerste keer gedompeld in een zonnebad. 
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Chaque coup sur la chair laisse une meurtrissure: 

Déjà plus d’un guerrier se plaint d’une blessure. 

D’un le Vayer épais Giraut est renversé: 

Marineau, d’un Brébeuf à l’épaule blessé, 

En sent par tout le bras une douleur amère, 

Et maudit le Pharsale aux provinces si chère. 

D’un Pinchêne in-quarto Dodillon étourdi 

A longtemps le teint pâle et le cœur affadi. 

Au plus fort du combat, le chapelain Garagne, 

Vers le sommet du front atteint d’un Charlemagne, 

(Des vers de ce poëme effet prodigieux!) 

Tout prêt à s’endormir, bâille et ferme les yeux. 

A plus d’un combattant la Clélie est fatale: 

Girou dix fois par elle éclate et se signale. 

Mais tout cède aux efforts du chanoine Fabri. 

Ce guerrier, dans l’église aux querelles nourri, 

Est robuste de corps, terrible de visage, 

Et de l’eau dans son vin n’a jamais su l’usage. 

Il terrasse lui seul et Guilbert et Grasset, 

Et Gorillon la basse, et Grandin le fausset; 

Et Gerbais l’agréable, et Guérin l’insipide. 

Des chantres désormais la brigade timide 

S’écarte, et du Palais regagne les chemins. 

Telle, à l’aspect d’un loup, terreur des champs voisins, 

Fuit d’agneaux effrayés une troupe bêlante: 

Ou tels devant Achille, aux campagnes de Xanthe, 

Les Troyens se sauvaient à l’abri de leurs tours; 

Quand Brontin à Boirude adresse ce discours: 

«Illustre porte-croix, par qui notre bannière 

N’a jamais en marchant fait un pas en arrière, 

Un chanoine lui seul, triomphant du prélat, 

Du rochet à nos yeux ternira-t-il l’éclat? 

Non, non: pour te couvrir de sa main redoutable, 

Accepte de mon corps l’épaisseur favorable. 

Viens; et, sous ce rempart, à ce guerrier hautain 

Fais voler ce Quinault qui me reste à la main.» 

A ces mots, il lui tend le doux et tendre ouvrage. 

Le sacristain, bouillant de zèle et de courage, 

Le prend, se cache, approche, et, droit entre les yeux, 
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Haast elke oplawaai zorgt voor een kneuzing op den duur: 

Reeds klagen vele vechtersbazen over een kwetsuur. 

Een corpulente Le Vayer vermorzelt schier Giraut 

En een Brébeuf verwondt een schouderblad van Marineau,  160 

Die prompt een felle pijnscheut voelt in al zijn leden, 

Dus luid Pharsale vervloekt, door provincialen zo aanbeden. 

De desperate Dodillon verbleekt door een Pinchesne, 

Die hem heeft opgezadeld met een zeurende migraine. 

Dan, in de hitte van de strijd, wordt kapelaan Garagne 

Duchtig op de kruin getroffen door een Charlemagne: 

Hij valt bedwelmd ter aarde en verzinkt in lethargie 

(Een uiterst wonderlijk effect van deze poëzie!). 

Voor velen is de kennismaking met Clélie fataal: 

Tot tien keer toe behaalt Girou door haar de zegepraal.  170 

Fabri is evenwel de meest gevreesde combattant, 

Want die kanunnik, in de kerk gezoogd met trammelant, 

Is fors van lijf en leden, heeft een dubieus blazoen 

En heeft nog nooit geleerd om water bij zijn wijn te doen. 

Hij slaagt erin Guilbert alsook Grasset te vloeren, 

De bas Goron en de falset Grandin de mond te snoeren, 

Gerbais, de goeierd, velt hij en Guérin, de grijze muis. 

De compagnie van de prelaat ontvlucht het strijdgedruis 

En tracht terug te keren naar het justitieel paleis. 

Zo vliedt, wanneer een wolf verschijnt op zoek naar malse spijs, 180 

Een mekkerende kudde bangelijke lammeren, 

Of zó, op Xanthos’ veld, terwijl ze hoorbaar jammeren, 

Ontsnappen de Trojanen aan Achilles’ scherpe zwaard. 

Brontin zegt echter, als hij plots Boirude weer ontwaart: 

‘Voortreffelijke drager van het kruis, die nimmer, fier 

Marcherend, schande brengt aan onze statige banier, 

Zal één kanunnik, door zich voor de cantor uit te sloven, 

De superplie van de prelaat van al zijn glans beroven? 

Nee, nee! Doe maar je voordeel met de omvang van mijn bast, 

Dan word je zeker niet door zijn geduchte hand verrast:  190 

Vanachter die verschansing smijt je de Quinault, vuistdik, 

Die ik hier vasthou, naar die arrogante lomperik.’ 

Zo sprekend overreikt hij hem het delicate boek. 

De koster pakt het aan, hartstochtelijk en kloek, 

Verbergt zich, nadert dan Fabri en beukt de publicatie 
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Frappe du noble écrit l’athlète audacieux. 

Mais c’est pour l’ébranler une faible tempête; 

Le livre sans vigueur mollit contre sa tête. 

Le chanoine les voit, de colère embrasé: 

«Attendez, leur dit-il, couple lâche et rusé, 

Et jugez si ma main, aux grands exploits novice, 

Lance à mes ennemis un livre qui mollisse.» 

A ces mots, il saisit un vieil Infortiat, 

Grossi des visions d’Accurse et d’Alciat, 

Inutile ramas de gothique écriture, 

Dont quatre ais mal unis formaient la couverture, 

Entouré à demi d’un vieux parchemin noir, 

Où pendait à trois clous un reste de fermoir. 

Sur l’ais qui le soutient auprès d’un Avicenne, 

Deux des plus forts mortels l’ébranleraient à peine: 

Le chanoine pourtant l’enlève sans effort, 

Et, sur le couple pâle et déjà demi-mort, 

Fait tomber à deux mains l’effroyable tonnerre. 

Les guerriers, de ce coup, vont mesurer la terre, 

Et, du bois et des clous meurtris et déchirés, 

Longtemps, loin du perron, roulent sur les degrés. 

Au spectacle étonnant de leur chute imprévue, 

Le prélat pousse un cri qui pénètre la nue. 

Il maudit dans son cœur le démon des combats, 

Et de l’horreur du coup il recule six pas. 

Mais bientôt, rappelant son antique prouesse, 

Il tire du manteau sa dextre vengeresse; 

Il part, et, de ses doigts saintement allongés, 

Bénit tous les passants, en deux files rangés. 

Il sait que l’ennemi, que ce coup va surprendre, 

Désormais sur ses pieds ne l’oserait attendre, 

Et déjà voit pour lui tout ce peuple en courroux 

Crier aux combattants: «Profanes, à genoux !» 

Le chantre, qui de loin voit approcher l’orage, 

Dans son cœur éperdu cherche en vain du courage: 

Sa fierté l’abandonne, il tremble, il cède, il fuit. 

Le long des sacrés murs sa brigade le suit: 

Tout s’écarte à l’instant, mais aucun n’en réchappe; 

Partout le doigt vainqueur les suit et les rattrape. 
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Met alles wat hij in zich heeft in diens verbaasde facie. 

Maar door die muilpeer raakt de reus niet eens verdoofd: 

Lamlendig ketst het boekwerk af op zijn granieten hoofd. 

Fabri bespeurt het tweetal en hij reageert heel fel: 

‘O, wacht maar,’ vaart hij uit, ‘lafhartig en geslepen stel,   200 

En oordeel of mijn hand, novice in nobele exploten, 

Naar een rivaal een boek kan keilen dat wordt afgestoten.’ 

Hij grijpt een machtige Infortiatum, vrij bejaard, 

Met visies van Alciato en Accursio verzwaard, 

Een samenraapsel van barbaarse pennenlikkerij, 

Gestut door gammele panelen aan de buitenzij, 

In perkament dat onderhand wat onderhoud verlangt 

En met een klamp die roestig aan een drietal spijkers hangt. 

Alleen het voorplat al, dat tegen Avicenna leunt, 

Kan amper door twee stervelingen worden ondersteund.  210 

Maar de kanunnik tilt hem op met ongelofelijk gemak, 

Taxeert secuur en laat met een afgrijselijke smak 

Het boek belanden op het bleke en verschrikte span. 

Ze zwichten beiden door de oorveeg van die dolleman 

En buitelen – hun huid geblutst en vol met diepe sneden – 

Van het bordes en rollen over de massieve treden. 

De vreselijke aanblik van dit onvoorzien echec 

Ontlokt aan de prelaat een kreet als werd hij stapelgek. 

Verbluft vervloekt hij heimelijk de demon van de strijd 

En wijkt vervolgens enk’le stappen uit verslagenheid.  220 

Plots daagt het dat ook híj in staat is tot een watjekouw: 

Hij haalt zijn rechterhand tevoorschijn uit zijn wijde mouw 

En komt met vroom gestrekte vingers ijlings toegesneld, 

Waarmee hij de getuigen zegent van het krijgsgeweld. 

Zijn vijand, weet hij, die zo’n wending zeker niet verwachtte, 

Zal het niet wagen om hem nu nog staande op te wachten. 

Hij ziet hoe de passanten, namens hem, met tomeloze 

Woede schreeuwen: ‘Op je knieën, goddelozen!’ 

De cantor, die het onheil al van ver ziet naderen, 

Voelt radeloos het bloed verkillen in zijn aderen.   230 

Zijn eergevoel negerend, kiest hij laf het hazenpad, 

Gevolgd door zijn formatie, trillend als een espenblad. 

Ze vluchten alle kanten op, maar dat heeft weinig zin: 

De vingers der vergelding halen hen probleemloos in. 
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Évrard seul, en un coin prudemment retiré, 

Se croyait à couvert de l’insulte sacré; 

Mais le prélat vers lui fait une marche adroite: 

Il l’observe de l’œil, et, tirant vers la droite, 

Tout d’un coup tourne à gauche, et, d’un bras fortune, 

Bénit subitement le guerrier consterné. 

Le chanoine, surpris de la foudre mortelle, 

Se dresse et lève en vain une tête rebelle; 

Sur ses genoux tremblants il tombe à cet aspect, 

Et donne à la frayeur ce qu’il doit au respect. 

Dans le temple aussitôt le prélat plein de gloire 

Va goûter les doux fruits de sa sainte victoire; 

Et de leur vain projet les chanoines punis 

S’en retournent chez eux éperdus et bénis. 
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Alleen Évrard, discreet teruggetrokken in een hoek, 

Gelooft dat hij gevrijwaard blijft van die gewijde vloek, 

Doch zeer arglistig komt de thesaurier al naderbij: 

Hij lijkt uitsluitend oog te hebben voor zijn rechterzij, 

Maar zwenkt abrupt naar links en vuurt met welgemikte hand 

Zijn zegen af op de totaal onthutste querulant.   240 

Die tracht vergeefs, verrast dat hij zich toch heeft laten treffen, 

Zijn rug te rechten en zijn subversieve hoofd te heffen: 

Terwijl hij bevend bukt – zijn wiebelende knieën zwichten – 

Doet hij uit angst waartoe respect hem eigenlijk verplichtte. 

Zo proeft de majestatische prelaat, vervuld van glorie, 

De honingzoete smaak van zijn gezegende victorie 

En de kanunniken, voor hun vernielzucht gekastijd, 

Gaan weer naar hun verblijf, stilzwijgend én gebenedijd. 
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Tandis que tout conspire à la guerre sacrée, 

La Piété sincère, aux Alpes retirée, 

Du fond de son désert entend les tristes cris 

De ses sujets cachés dans les murs de Paris. 

Elle quitte à l’instant sa retraite divine: 

La Foi, d’un pas certain, devant elle chemine; 

L’Espérance au front gai l’appuie et la conduit; 

Et, la bourse à la main, la Charité la suit. 

Vers Paris elle vole, et, d’une audace sainte, 

Vient aux pieds de Thémis proférer cette plainte: 

«Vierge, effroi des méchants, appui de mes autels, 

Qui, la balance en main, règle tous les mortels, 

Ne viendrai-je jamais en tes bras salutaires 

Que pousser des soupirs et pleurer mes misères? 

Ce n’est donc pas assez qu’au mépris de tes lois 

L’Hypocrisie ait pris et mon nom et ma voix; 

Que, sous ce nom sacré, partout ses mains avares 

Cherchent à me ravir crosses, mitres, tiares: 

Faudra-t-il voir encor cent monstres furieux 

Ravager mes États usurpés à tes yeux? 

Dans les temps orageux de mon naissant empire, 

Au sortir de baptême on courait au martyre: 

Chacun, plein de mon nom, ne respirait que moi: 

Le fidèle, attentif aux règles de sa loi, 

Fuyant des vanités la dangereuse amorce, 

Aux honneurs appelé, n’y montait que par force: 

Ces cœurs, que les bourreaux ne faisaient point frémir, 

A l’offre d’une mitre étaient prêts à gémir; 

Et, sans peur des travaux, sur mes traces divines 

Couraient chercher le ciel au travers des épines: 

Mais, depuis que l’Église eut, aux yeux des mortels, 

De son sang en tous lieux cimenté ses autels, 

Le calme dangereux succédant aux orages, 

Une lâche tiédeur s’empara des courages: 

De leur zèle brûlant l’ardeur se ralentit; 

Sous le joug des péchés leur foi s’appesantit: 

Le moine secoua la cilice et la haire; 

Le chanoine indolent apprit à ne rien faire; 

Le prélat, par la brigue aux honneurs parvenu, 
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Terwijl de hel is losgebarsten bij de religieuzen 

Hoort Vroomheid, in retraite levend tussen Alpenreuzen, 

Vanuit haar afgelegen oord het smartelijk gekrijs 

Van haar devote schare in de veste van Parijs. 

Terstond gaat zij op pad – ze houdt zich voor rumoer niet doof – 

Met vastberaden tred voorafgegaan door het Geloof, 

Geleid en bijgevallen door de opgewekte Hoop 

En met de Liefde in haar spoor, die gulle filantroop. 

Ze rept zich naar Parijs, waar zij met al haar zeggingskracht 

Bij Themis uiting geeft aan haar gegronde klacht:   10 

‘Gij, schrik der goddelozen, die mijn altaar teer bemint, 

Die met de weegschaal in de hand de mens aan regels bindt, 

Voel ik voortaan slechts dán jouw zoete armen om me heen 

Wanneer ik droevig kerm en mijn beproevingen beween? 

Volstaat het niet, terwijl hij al jouw wetten degradeert, 

Dat de Schijnheiligheid mijn naam en timbre simuleert, 

Dat hij hebzuchtig poogt, door huichelachtig God te loven, 

Me van mijn kruisen, mijters en tiara’s te beroven? 

Ach, moeten wij met lede ogen aanzien dat gedrochten 

Mijn domeinen ruïneren op hun plundertochten?   20 

In het begin, die turbulente era vol gevaar, 

Bood iedereen, maar net gedoopt, zich aan als martelaar. 

In adoratie werd door allen slechts op mij gelet: 

De vrome, braaf de regels respecterend van de wet 

En op de vlucht voor de bekoringen van loos geluk, 

Betrad de weg naar roem uitsluitend onder grote druk. 

De harten, die de wreedheid van hun folteraars niet duchtten, 

Slaakten bij het aanbod van een mijter diepe zuchten 

En volgden mij gehoorzaam, tot vermoeienis bereid, 

Op zoek, langs stekelige paden, naar hun zaligheid.   30 

Toen evenwel de Kerk, getuigend van haar heldenmoed, 

Haar heiligdommen had gemetseld met haar eigen bloed 

– De hachelijke rust die neerdaalt na een fikse storm – 

Werd losgeslagen wispelturigheid de nieuwe norm. 

Het eens zo blakend heilig vuur werd langzaamaan gedoofd  

En zondige genoegens spookten door eenieders hoofd: 

De monnik wierp zijn ruwe hemd af en zijn boetekleed, 

De vadsige kanunnik werd in ledigheid doorkneed, 

De middels kuiperijen opgeklauterde prelaat 
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Ne sut plus qu’abuser d’un ample revenu, 

Et pour toutes vertus fit, au dos d’un carrosse, 

A côté d’une mitre armorier sa crosse; 

L’Ambition partout chassa l’Humilité; 

Dans la crasse du froc logea la Vanité: 

Alors de tous les cœurs l’union fut détruite. 

Dans mes cloîtres sacrés la Discorde introduite 

Y bâtit de mon bien ses plus sûrs arsenaux, 

Traîne tous mes sujets au pied des tribunaux. 

En vain à ses fureurs j’opposai mes prières; 

L’insolente, à mes yeux, marcha sous mes bannières. 

Pour comble de misère, un tas de faux docteurs 

Vint flatter les péchés de discours imposteurs; 

Infectant les esprits d’exécrables maximes, 

Voulut faire à Dieu même approuver tous les crimes. 

Une servile peur tint lieu de charité; 

Le besoin d’aimer Dieu passa pour nouveauté; 

Et chacun à mes pieds, conservant sa malice, 

N’apporta de vertu que l’aveu de son vice. 

«Pour éviter l’affront de ces noirs attentats, 

Je vins chercher le calme au séjour des frimas, 

Sur ces monts entourés d’une éternelle glace, 

Où jamais au printemps les hivers n’ont fait place. 

Mais, jusques dans la nuit de mes sacrés déserts, 

Le bruit de mes malheurs fait retentir les airs. 

Aujourd’hui même encore une voix trop fidèle 

M’a d’un triste désastre apporté la nouvelle: 

J’apprends que, dans ce temple où le plus saint des rois 

Consacra tout le fruit de ses pieux exploits, 

Et signala pour moi sa pompeuse largesse, 

L’implacable Discorde et l’infâme Mollesse, 

Foulant aux pieds les lois, l’honneur et le devoir, 

Usurpent en mon nom le souverain pouvoir. 

Souffriras-tu, ma sœur, une action si noire? 

Quoi ! ce temple à ta porte, élevé pour ma gloire, 

Où jadis des humains j’attirais tous les vœux, 

Sera de leurs combats le théâtre honteux! 

Non, non, il faut enfin que ma vengeance éclate: 

Assez et trop longtemps l’impunité les flatte. 
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Misbruikte zijn royale honorarium probaat    40 

En plaatste op een koets, om aan zijn deugden recht te doen, 

Pal naast een mijter nog een zedig kruis in zijn blazoen. 

De Eerzucht duwde overal de Deemoed lomp opzij, 

De IJdelheid vertoonde zich in een besmeurde pij. 

Het heilige verbond moest wijken voor een and’re wet. 

In mijn gewijde kloosters vestigde de Tweedracht met 

Mijn eigen middelen haar degelijkste arsenalen. 

Ze sleepte al mijn onderdanen naar haar tribunalen. 

Ik las om mij te weren tevergeefs in mijn brevier, 

Want zij trok heiligschennend verder onder mijn banier.  50 

Tot overmaat van ramp verschenen lepe schriftgeleerden, 

Die in hun werk sofistisch al die zonden excuseerden. 

De zielen infecterend met dogmatische traktaten, 

Probeerden zij vergrijpen zelfs voor God nog goed te praten. 

De naastenliefde ging stilaan aan slaafse angst teloor, 

De wens te houden van de Heer ging voor vernieuwing door 

En op zijn best was iedereen bereid zijn ondeugd te belijden, 

Doch zonder tegelijkertijd het Kwade te bestrijden. 

Om deze krenking te ontlopen – alles heeft zijn prijs – 

Zocht ik de stilte in een verre streek van rijp en ijs,   60 

Te midden van de hoge bergen, steeds door sneeuw omgeven, 

Alwaar de winter nimmer door de lente wordt verdreven.  

Maar tot mijn spijt weergalmde het gerucht van mijn blamage 

Tot in het duister van mijn solitaire hermitage. 

Vandaag nog bracht een trouwe stem het treurige bericht, 

Dat wederom met boze opzet onheil is gesticht: 

Waar eens de heiligste der koningen zijn heldendaden 

Opdroeg aan de Heer en mij met gunsten overlaadde, 

In die gezegende kapel – zo kwam mij nu ter ore – 

Heeft Tweedracht, konkelend met Sloomheid, plompverloren 70 

Wetten, plicht en eerzaamheid bezoedelend, infaam 

De macht gegrepen, zich bedienend van mijn goede naam. 

Je duldt toch niet, mijn zuster, deze klap in mijn gezicht? 

Wordt dan de kerk die vóór jouw poort voor mij is opgericht, 

Waar alle mensen mij vereerden met hun duurste eden, 

Het gruwelijke strijdtoneel van hun misdadigheden? 

Nee, nee, mijn wraak moet op den duur toch zegevieren: 

Al veel te lang heeft straffeloosheid welig kunnen tieren. 
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Prends ton glaive, et, fondant sur ces audacieux, 

Viens aux yeux des mortels justifier les cieux.» 

Ainsi parle à sa sœur cette vierge enflammée: 

La grâce est dans ses yeux d’un feu pur allumée. 

Thémis sans différer lui promet son secours, 

La flatte, la rassure et lui tient ce discours: 

«Chère et divine sœur, dont les mains secourables 

Ont tant de fois séché les pleurs des misérables, 

Pourquoi toi-même, en proie à tes vives douleurs, 

Cherches-tu sans raison à grossir tes malheurs? 

En vain de tes sujets l’ardeur est ralentie: 

D’un ciment éternel ton Église est bâtie; 

Et jamais de l’enfer les noirs frémissements 

N’en sauraient ébranler les fermes fondements. 

Au milieu des combats, des troubles, des querelles, 

Ton nom encor chéri vit au sein des fidèles. 

Crois-moi: dans ce lieu même où l’on veut t’opprimer, 

Le trouble qui t’étonne est facile à calmer; 

Et, pour y rappeler la paix tant désirée, 

Je vais t’ouvrir, ma sœur, une route assurée. 

Prête-moi donc l’oreille, et retiens tes soupirs. 

«Vers ce temple fameux, si cher à tes désirs 

Où le ciel fut pour toi si prodigue en miracles, 

Non loin de ce palais où je rends mes oracles, 

Est un vaste séjour des mortels révéré, 

Et de clients soumis à toute heure entouré. 

Là, sous le faix pompeux de ma pourpre honorable, 

Veille au soin de ma gloire un homme incomparable: 

Ariste, dont le Ciel et Louis ont fait choix 

Pour régler ma balance et dispenser mes lois. 

Par lui dans le barreau sur mon trône affermie, 

Je vois hurler en vain la chicane ennemie: 

Par lui la vérité ne craint plus l’imposteur, 

Et l’orphelin n’est plus dévoré du tuteur. 

Mais pourquoi vainement t’en retracer l’image? 

Tu le connais assez: Ariste est ton ouvrage. 

C’est toi qui le formas dès ses plus jeunes ans: 

Son mérite sans tache est un de tes présents. 

Tes divines leçons, avec le lait sucées, 



87 
 

Toe, neem je zwaard en laat hen sneven in het aardse slijk. 

Doe recht, in mensenogen, aan het hemels koninkrijk.’  80 

Zo spreekt de opgewonden maagd haar zuster aan, 

Terwijl de vonken uit haar goedertieren ogen slaan. 

Meteen laat Themis blijken dat ze haar zal ondersteunen 

En zij verzekert Vroomheid dat ze niet meer hoeft te kreunen: 

‘O, goddelijke zuster, die – constant bereid te helpen – 

Zo vaak de tranen van bedroefde zielen wist te stelpen, 

Waarom, ten prooi aan een afschuwelijke nood, 

Schep jij een waanidee dat jouw ellende nog vergroot? 

Vergeefs tracht men de gloed van ’s mensen liefde te verflauwen: 

Uit onvergankelijk cement wist God zijn Kerk te bouwen.  90 

Het enge tandenknarsen van die infernale bende 

Zal nooit haar degelijke fundamenten kunnen schenden. 

In weerwil van de felle strijd – de oorzaak van jouw smarten – 

Leeft jouw nog altijd zeer geliefde naam in aller harten. 

Geloof me, juist waar men nu poogt om jou te domineren, 

Is de beroering die jou kwelt eenvoudig te kalmeren. 

Verzekerd van jouw zegepraal zal ik je zo vertellen 

Langs welke weg je de verlangde vrede kunt herstellen. 

Bedwing derhalve je gezucht en spits alert je oren. 

Bij die fameuze tempel, die jou immer zal bekoren  100 

En waar de goede hemel jou verwende met mirakels, 

Niet ver van het paleis waar ik me uitspreek in orakels, 

Bevindt zich een riante en verheven residentie, 

Door alleman bezocht in toegewijde reverentie. 

Daar waakt een formidabele en plichtsgetrouwe heer, 

Gehuld in statig purper, over mijn solide eer: 

Ariste, die door God en Lodewijk werd uitverkoren 

Mijn weegschaal stipt te ijken en het onrecht prompt te smoren. 

Vanaf mijn forse zetel zie ik dankzij deze man 

De vijand in de rechtszaal zweten als een charlatan.   110 

Niet langer wordt de waarheid door bedriegers afgedroogd, 

Noch wordt het arme weeskind nog gejudast door zijn voogd. 

Maar waarom al die moeite om zijn beeld te evoceren? 

Je kent hem goed genoeg: jíj wist Ariste te creëren. 

Jij bent het die hem heeft gevormd vanaf zijn kindertijd: 

Zijn reine deugd is het gevolg van jouw vrijgevigheid. 

Jij schonk hem met de borst jouw goddelijke onderricht, 
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Allumèrent l’ardeur de ses nobles pensées. 

Aussi son cœur, pour toi brûlant d’un si beau feu, 

N’en fit point dans le monde un lâche désaveu; 

Et son zèle hardi, toujours prêt à paraître, 

N’alla point se cacher dans les ombres d’un cloître. 

Va le trouver, ma sœur: à ton auguste nom, 

Tout s’ouvrira d’abord en sa sainte maison. 

Ton visage est connu de sa noble famille; 

Tout y garde tes lois, enfants, sœur, femme, fille. 

Tes yeux d’un seul regard sauront le pénétrer; 

Et, pour obtenir tout, tu n’as qu’à te montrer.» 

Là s’arrête Thémis. La Piété charmée 

Sent renaître la joie en son âme calmée. 

Elle court chez Ariste; et s’offrant à ses yeux: 

«Que me sert, lui dit-elle, Ariste, qu’en tous lieux 

Tu signales pour moi ton zèle et ton courage, 

Si la Discorde impie à ma porte m’outrage? 

Deux puissants ennemis par elle envenimés, 

Dans ces murs, autrefois si saints, si renommés, 

A mes sacrés autels font un profane insulte; 

Remplissent tout d’effroi, de trouble et de tumulte. 

De leur crime à leurs yeux va-t’en peindre l’horreur: 

Sauve-moi, sauve-les de leur propre fureur.» 

Elle sort à ces mots. Le héros en prière 

Demeure tout couvert de feux et de lumière. 

De la céleste fille il reconnaît l’éclat, 

Et mande au même instant le chantre et le prélat. 

Muse, c’est à ce coup que mon esprit timide 

Dans sa course élevée a besoin qu’on le guide. 

Pour chanter par quels soins, par quels nobles travaux, 

Un mortel sut fléchir ces superbes rivaux. 

Mais plutôt, toi qui fis ce merveilleux ouvrage, 

Ariste, c’est à toi d’en instruire nôtre âge. 

Seul, tu peux révéler par quel art tout-puissant 

Tu rendis tout à coup le chantre obéissant. 

Tu sais par quel conseil rassemblant le chapitre, 

Lui-même de sa main reporta le pupitre; 

Et comment le prélat, de ses respects content, 

Le fit du banc fatal enlever à l’instant. 
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Waardoor zijn rede met een nobel schijnsel werd verlicht. 

Ook deed zijn hart, dat voor jou brandt met zoveel animo, 

Publiekelijk nooit afbreuk aan die pure ratio    120 

En wenste hij met zijn elan, de mensen steeds nabij, 

Zich geenszins te verschuilen in een donkere abdij. 

Ga naar hem toe. Jouw schone naam, mijn zuster, zal volstaan: 

De deuren van zijn woning zullen gastvrij opengaan. 

Zijn edele geslacht kent al van oudsher jouw gezicht 

En zijn gezin omarmt jouw wetten als hun vrome plicht. 

Eén blik van jou is al voldoende om zijn ziel te raken: 

Vertoon je en hij regelt stante pede al jouw zaken.’ 

Zo eindigt Themis en de Vroomheid, zeer geëxalteerd, 

Bemerkt hoe dit betoog haar opbeurt en haar geest kalmeert. 130 

Ze spoedt zich naar Ariste om hem aldus te bewegen: 

‘Wat baat het mij, dat jij je eindeloos en allerwegen, 

Om mij te dienen, ijverig en onversaagd betoont 

Als vóór mijn eigen poort de Tweedracht mij verwaten hoont? 

Twee machtige rivalen hebben nu, door haar gepraamd, 

In mijn gewijde huis, voorheen zo zuiver en befaamd,  

Het eerbiedwaardig altaar grof en zedeloos geschonden 

En iedereen is rusteloos, ontzet en opgewonden. 

Ach, wijs hen op het zondige van hun gebakkelei 

En red me door hen te verlossen van hun razernij.’   140 

Met deze woorden gaat ze weg. De held blijft in gebed 

Verzonken achter, helemaal in vuur en vlam gezet. 

Hij heeft de luister van de bovenaardse maagd herkend 

En hij ontbiedt meteen de cantor en diens opponent. 

Mijn geest, o Muze, wordt op dit moment zó zwaar beproefd, 

Dat hij op zijn verheven baan een trouwe gids behoeft 

Om te bezingen hoe prudent een smet werd weggeboend, 

Waardoor een ontoegeeflijk tweetal toch nog werd verzoend. 

Maar jij, Ariste, die dit grootse wonder zelf verrichtte, 

Het is veeleer aan jou om ons daarover in te lichten.   150 

Ja, jij alleen kunt ons het prangende geheim ontsluiten 

Hoe jij de cantor ertoe bracht niet langer meer te muiten. 

Jij kent de strekking van de raad, voorzeker goed doordacht, 

Waardoor hij eigenhandig de lutrijn heeft t’ruggebracht 

En hoe vervolgens de prelaat haar zonder dralen, 

Uit dank voor deze onderdanigheid, weer weg liet halen. 
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Parle donc: c’est à toi d’éclaircir ces merveilles. 

Il me suffit, pour moi, d’avoir su par mes veilles 

Jusqu’au sixième chant pousser ma fiction, 

Et fait d’un vain pupitre un second Ilion. 

Finissons. Aussi bien, quelque ardeur qui m’inspire, 

Quand je songe au héros qui me reste à décrire, 

Qu’il faut parler de toi, mon esprit éperdu 

Demeure sans parole, interdit, confondu. 

Ariste, c’est ainsi qu’en ce sénat illustre 

Où Thémis par tes soins reprend son premier lustre, 

Quand, la première fois, un athlète nouveau 

Vient combattre en champ clos aux joutes du barreau, 

Souvent, sans y penser, ton auguste présence 

Troublant par trop d’éclat sa timide éloquence, 

Le nouveau Cicéron, tremblant, décoloré, 

Cherche en vain son discours, sur sa langue égaré: 

En vain, pour gagner temps, dans ses transes affreuses, 

Traîne d’un dernier mot les syllabes honteuses; 

Il hésite, il bégaye, et le triste orateur 

Demeure enfin muet aux yeux du spectateur. 
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Dus spreek en werp een licht op dit miraculeuze feit. 

Het is voor mij voldoende dat ik in mijn naarstigheid 

– Ik heb warempel al een zestal zangen neergeschreven –  

Uit een lutrijn een tweede Iliade wist te weven.   160 

Nu rond ik af. Welk heilig vuur mij ook mag inspireren, 

Wanneer ik aan de held denk die ik dien te portretteren, 

Wanneer ik jou moet schetsen, wordt mijn radeloze geest 

Volkomen sprakeloos, confuus en simpelweg bedeesd. 

Zo gaat het ook, Ariste, in die nobele senaat 

– Waar Themis dankzij jou weer glorieert in vol ornaat – 

Wanneer een debuterend strijder, argeloos en groen,  

Een poging doet aan het retorisch steekspel mee te doen 

En jouw presentie ongewild met een verblindend licht 

Diens schuchtere welsprekendheid totaal ontwricht:   170 

De nieuwe Cicero, in zijn gedachtengang gestoord, 

Zoekt huiverend en bleek als was vergeefs naar ieder woord. 

In zijn benauwdheid én om tijd te winnen rekt hij leep 

Doch ijdel van de minste term nog elke lettergreep. 

De miserabele orator, het gestamel moe, 

Doet er ten langen leste diepbeschaamd het zwijgen toe. 
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Aan de lezer – 1674 

 

1 Ludovico Ariosto (1474-1533) – Italiaanse dichter uit Ferrara, vooral beroemd 

geworden als de auteur van het heldendicht Orlando Furioso (De razende Roeland ) 

uit 1516. 

2 Turpin – Aartsbisschop van Reims in de tweede helft van de 8
e

 eeuw en fictieve 

auteur van de Historia de vita Caroli Magni et Rolandi. Boileau wist reeds dat deze 

toeschrijving onjuist was (tegenwoordig wordt dit werk toegeschreven aan een pseudo-

Turpin uit de 12
e

 eeuw). 

3 Pourges – In de uitgave van 1674 gebruikt als een doorzichtig alias voor Bourges. Die 

stad was echter niet het werkelijke schouwtoneel van het conflict dat Boileau tot Le 

Lutrin inspireerde. Dat bleek in de uitgave van 1701 Parijs te zijn. 

4 Naar alle waarschijnlijkheid vond deze bijeenkomst plaats bij Guillaume de 

Lamoignon, een befaamd jurist en devoot katholiek, die in 1658 was benoemd tot 

hoofdvoorzitter (‘Premier Président’) van het Parlement van Parijs. Boileau 

onderhield vriendschappelijke banden met Lamoignon (zie Aan de lezer – 1701). 

5 Poëtiek – Boileau verwijst hier ongetwijfeld naar zijn vroegere voordrachten uit L’Art 

Poétique, waarin hij op een satirisch-didactische wijze de beginselen van de klassieke 

dichtkunst uiteenzet en dat tezamen met Le Lutrin verscheen in Œuvres diverses du 

sieur D*** avec le Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, traduit du 

grec de Longin (1674). 

6 Vermoedelijk de gastheer zelf (zie noot 4). 

7 De eerste uitgave van Le Lutrin bevatte uitsluitend de eerste vier zangen. Door de 

toevoeging van de twee laatste zangen in 1683 kwam het aantal regels op circa 1300. 

8 Zeer vertrouwelijke redenen – Het werk was nog niet af (Boileau, 1716). 

9 Dido en Aeneas – Aeneas is de Trojaanse held uit Vergilius’ Aeneis (29-19 v. Chr.), 

die na de val van Troje via lange omzwervingen in Latium belandt, waar zijn nazaten 

Rome zouden stichten. Op zijn tocht trouwt hij met Dido, de koningin van Carthago, 

die zelfmoord pleegt wanneer hij haar op last van de goden verlaat om zijn reis naar 

Latium te hervatten. Boileau verwijst in deze passage naar de burleske Le Virgile 

travesty van Paul Scarron uit 1648-1652. Waarschijnlijk noemde hij het werk niet 

expliciet, omdat Scarrons weduwe, Madame De Maintenon, juist rond 1670 furore 

begon te maken aan het koninklijk hof. 

10 In de versie van 1683 werd de horlogemaker vervangen door een pruikenmaker. 

11 Jean-François Sarasin (1614-1654) – Auteur van het komische epos Dulot vaincu ou 

la Défaite des bouts-rimés (1649). 

 

Aan de lezer – 1701 

 

1 Kerk in Parijs – De Sainte-Chapelle op het Île de la Cité in Parijs, gebouwd in de 

jaren 1243-1248 in opdracht van koning Lodewijk IX, ook bekend als Lodewijk de 

Heilige (1214-1270). De controverse rond de lutrijn speelde zich af in augustus 1667. 

2 Académie – De Académie française, een instituut dat zich richt op de normalisatie en 

de perfectionering van de Franse taal, werd in 1635 officieel opgericht door kardinaal 

Richelieu. 

3 Guillaume de Lamoignon (1617-1677) – Zie noot 4 van Aan de lezer – 1674. 
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Eerste Zang 

 

1 Prelaat – Claude Auvry (1606-1687), voorheen kamenier van kardinaal 

Mazarin en bisschop van Coutances, werd in 1653 benoemd tot thesaurier van 

de Sainte-Chapelle. De thesaurier, of schatbewaarder, nam daar de meest 

prominente plaats in, omdat hij formeel de kostbare relikwieën onder zijn 

hoede had. 

5 Cantor – Jacques Barrin (1616-1689) was vanaf 1651 cantor van de Sainte-

Chapelle. 

6 Kapittel – Het uit 12 benoemde kanunniken samengestelde bestuurscollege 

van de Sainte-Chapelle. 

9 Muze – De Muzen, negen in getal, waren de Griekse godinnen van kunst en 

wetenschap. Het was, zeker in de klassieke dichtkunst, gebruikelijk om ter 

inspiratie een van de Muzen aan te roepen. 

13 Held – Guillaume de Lamoignon (zie noot 4 van Aan de lezer – 1674). 

22 Metten – Langdurigste van de getijdengebeden, gelezen in de zeer vroege 

ochtend. Om de geestelijken op dat tijdstip te ontzien, ging men er al vrij snel 

toe over om het matineuze gebed in te korten (‘korte metten maken’).  

26 Minderbroeders en miniemen – Ten tijde van Boileau waren er bij deze 

kloosterorden heftige geschillen over de benoeming van een nieuwe overste. 

28 Paleis – Het Parlement van Parijs, op de plaats van het huidige Palais de Justice 

op het Île de la Cité. Dit parlement was toentertijd een wetgevend zowel als 

rechtsprekend orgaan voor noordelijk en centraal Frankrijk. 

31 Normandiërs – De Normandiërs hadden de reputatie twistziek te zijn. 

36 Themis – Griekse godin van de gerechtigheid. 

48 In de originele tekst staat dat de Tweedracht voor een ‘siège’ bij de augustijnen 

heeft weten te zorgen. Dit lijkt op het eerste gezicht uitsluitend te duiden op 

een zetel, alsof de Tweedracht er kind aan huis is geworden, maar er is sprake 

van een dubbele bodem: Boileau verwijst middels een alternatieve betekenis 

van ‘siège’, namelijk ‘belegering’, tevens naar een voor hem vrij recent incident. 

Het moederklooster van de augustijnen placht tweejaarlijks drie jonge 

geestelijken aan te wijzen voor een studie aan de Sorbonne. In 1658 benoemde 

het augustijner kapittel echter geen drie, maar negen geestelijken voor maar 

liefst drie opeenvolgende leergangen. Het parlement van Parijs verklaarde deze 

voortijdige verkiezing nietig en verordonneerde dat de reguliere procedure 

gevolgd diende te worden. Dit werd door de augustijnen geweigerd, waarna het 

parlement gewapende gerechtsdienaren op het klooster afstuurde om de 

geestelijken er alsnog toe te dwingen. Die gaven zich echter niet zomaar 

gewonnen: ze luidden de noodklok en schoten op de gerechtsdienaren. 

Uiteindelijk volgde alsnog de capitulatie. Op 23 augustus betraden afgezanten 

van het parlement het klooster, waar ze elf geestelijken lieten arresteren, die 

vervolgens naar de gevangenis werden overgebracht. Op last van kardinaal 

Mazarin werden de gedetineerden na 27 dagen weer op vrije voeten gesteld. 

Vervoerd in koninklijke koetsen keerden ze in triomf terug naar hun klooster, 

waar ze door hun medebroeders onder uitbundig klokgelui en de klanken van 

het Te Deum feestelijk werden onthaald. 

52 Cf. Vergilius: Aeneis (I, 48-49). 
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65 Ongerepte jeugd – In werkelijkheid was Auvry ten tijde van de controverse een 

61-jarige, magere man. 

73 Cf. Homeros: Ilias (II, 23). 

75 Oremus – Latijn voor ‘Laat ons bidden’, een oproep tot gebed. 

76 Plechtig wijdt – Het voorrecht te zegenen was in de Sainte-Chapelle strikt 

voorbehouden aan de thesaurier, zeker in het geval van Auvry, die voorheen 

bisschop was geweest. 

80 Bisschoppelijke waardigheid – Tegenpaus Benedictus XIII (1328-1423) had de 

thesaurier van de Sainte-Chapelle het recht verleend op hoogtijdagen 

pontificale hoogmissen op te dragen. Dit privilege werd toegekend via de 

biechtvader van koning Karel V, Hugues Boileau, een voorvader van de 

dichter. 

93 Gilotin – Kapelaan Jean Guéronnet, aan wiens trouw en bijdehandheid 

getwijfeld mag worden. Hij had aan Auvry behoorlijk wat geld uitgeleend en 

was daarmee een van diens vele schuldeisers geworden. 

95 Angelus – De gelovigen werden om 6 uur ’s morgens, 12 uur ’s middags en 6 

uur ’s avonds met drie klokslagen opgeroepen het angelus op te zeggen, een 

aan Maria gewijd gebed dat in het Nederlands ook wel ‘de engel des heren’ 

wordt genoemd. 

102 Quatertemperdagen – Periode van drie vastendagen aan het begin van ieder 

jaargetijde. 

115 Cf. Homeros: Ilias (III, 3-7). Volgens de overlevering zou de koningin van de 

pygmeeën, Gerana, door de Griekse godin Hera in een kraanvogel zijn 

veranderd, omdat ze zich mooier waande dan de godin. Na haar metamorfose 

bond Gerana tezamen met andere kraanvogels de strijd aan met haar vroegere 

volk. 

116 Hebros en Strimon – De Hebros, tegenwoordig de Maritsa, en de Strimon zijn 

rivieren die ontspringen in Bulgarije en uitmonden in de Egeïsche Zee. De 

meningen van de antieke geografen over het leefgebied van de pygmeeën 

liepen uiteen: sommigen situeerden het in de nabijheid van de Ethiopiërs, 

anderen in India en weer anderen in Thracië (het huidige Zuidoost-Europa). 

Blijkbaar volgde Boileau de opvatting van de laatsten, mogelijk ook vanwege de 

kraanvogels die daar in groten getale voorkomen. 

132 Magnificat – Lofzang op de Maagd Maria, vernoemd naar het begin van de 

eerste regel van de Latijnse tekst: ‘Magnificat anima mea Dominum’ (‘Mijn ziel 

looft de Heer’). 

140 Benedicat vos – Latijnse openingswoorden van de episcopale zegen ‘Benedicat 

vos omnipotens Deus: Pater, Filius et Spiritus Sanctus’ (‘Zegene u de 

almachtige God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’). 

147 Sidrac – Op 12 februari 1703 schreef Boileau aan Claude Brossette (1671-

1743), dat het personage van Sidrac niet gefingeerd was. Er was in de Sainte-

Chapelle daadwerkelijk een oude kapelaan die deze naam droeg en die, naar 

verluidt, een zeer fraaie zangstem had. 

189 Aleth – Toentertijd was Nicolas Pavillon (1597-1677) de bisschop van Aleth. 

Hij onderscheidde zich van zijn ambtgenoten door gedurende 38 jaar 

onafgebroken in zijn bisdom te resideren in plaats van zo vaak mogelijk aan het 

hof te verblijven. 
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190 Procederen – De Histoire de la Ste-Chapelle Royale du Palais (1790) van 

Sauveur-Jérôme Morand puilt uit van de verwijzingen naar processen die 

gevoerd werden door geestelijken die aan deze kerk waren verbonden. Ook de 

juridische perikelen naar aanleiding van het conflict rond de lutrijn zijn door 

Morand beschreven. 

200 Cf. Homeros: Ilias (VII, 171). 

212 Brontin – Frontin, door Boileau opgevoerd als Brontin, was priester in het 

bisdom Chartres en onderkerkmeester van de Sainte-Chapelle. In de Derde 

Zang (regel 29) wordt plotseling een barbier ten tonele gevoerd, die later 

niemand anders dan Brontin blijkt te zijn. Om onduidelijkheid te voorkomen 

wordt hij in de vertaling al direct als barbier aangeduid. 

216 L’Amour – Didier L’Amour had een winkel op het binnenplein van het paleis, 

aan de voet van de trap naar de Sainte-Chapelle. Hij overleed op 1 mei 1697. 

217 Anne – Anne Dubuisson was de tweede echtgenote van Didier L’Amour. In 

1658 legden zij hun trouwbelofte af. Twee jaar later werd door L’Amour de 

ontvangst van de bruidsschat erkend en pas in 1668 werd het huwelijk officieel 

geregistreerd. Anne overleed op 3 maart 1698, nog geen jaar na haar man. 

217 Adonis – Schone jongeling voor wie Aphrodite, de Griekse godin van de liefde, 

een zwak had. 

219 Tortelduifjes – Emard en Fournier betogen in La Sainte-Chapelle du Lutrin 

(1963), dat de relatie tussen Didier L’Amour en Anne Dubuisson in 

werkelijkheid allesbehalve rooskleurig was en dat de oorspronkelijke 

toehoorders van Boileaus voordrachten hiervan uitstekend op de hoogte 

waren. Ook menen zij, dat Molière de kijvende echtgenoten Sganarelle en 

Martine in Le médecin malgré lui (1666) naar hetzelfde koppel modelleerde. 

222 Drie oogsten her – De controverse rond de lutrijn speelde zich af in 1667. Het 

huwelijk van Didier L’Amour en Anne Dubuisson werd pas een jaar later 

officieel geregistreerd (zie noot I, 217). Misschien stammen deze regels uit 

1671, toen Boileau Le Lutrin nog uitsluitend voordroeg? 

224 Gerespecteerd – Didier L’Amour trad onder andere op als ordehandhaver op 

het terrein van het paleis, waar hij luidruchtige kinderen en honden wegjoeg. 

Ook zou hij tijdens heftige rellen in Parijs enkele vrienden hebben gered uit het 

belegerde stadhuis. 

228 Boirude – In werkelijkheid François Sirude (of Syreude), een 

onderkerkmeester van de Sainte-Chapelle. Tijdens processies droeg hij 

gewoonlijk het kruis. Later werd hij benoemd tot pastoor van de Sainte-

Chapelle. 
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Tweede Zang 

 

2 Cf. Vergilius: Aeneis (IV, 181-184). 

12 Cf. Vergilius: Aeneis (IV, 305-330). De verwijtende woorden van Anne 

vertonen veel parallellen met de klachten waarmee Dido Aeneas overlaadt 

wanneer duidelijk wordt dat hij haar zal verlaten (zie noot 6 van Aan de lezer – 

1674). Ook zijn er frappante overeenkomsten met diverse dialogen uit 

Corneille’s ‘christelijke tragedie’ Polyeucte (1642), dat zich afspeelt in de 3e 

eeuw na Chr. Pauline probeert daarin haar vrome echtgenoot Polyeucte uit alle 

macht over te halen het christelijk geloof af te zweren, uit angst dat hem anders 

de marteldood wacht. 

41 Lethe – Omwille van het rijm is de Rijn in de vertaling vervangen door de 

Lethe, de mythische rivier der vergetelheid. 

44 Hymen – Griekse god van het huwelijk. 

65 Cf. Vergilius: Eclogae (I, 84). Deze verwijzing naar Vergilius (‘maioresque 

cadunt altis de montibus umbrae’ oftewel ‘de grootste schaduwen vallen van de 

hoge bergen’) betreft veeleer Boileaus originele tekst, waarin sprake is van 

schaduwen die neerdalen van de nokken van de huizen tot aan de straatkeien. 

77 Cf. Vergilius: Aeneis (IV, 560). 

94 Cf. Vergilius: Aeneis (VI, 270). 

98 Cîteaux –In 1098 gestichte abdij, het moederhuis van de orde der 

cisterciënzers. De meest vooraanstaande onder hen was de heilige Bernardus 

van Clairvaux (1090-1153). 

105 Papaverkorrels – De klaproos, of papaver, was het symbool van Hypnos, de 

Griekse god van de slaap. 

124 Lanterfanters – De laatste Merovingische koningen, regerend in de periode 

634-751, baadden in luxe en lieten de staatszaken meer en meer over aan hun 

hofmeiers. Ze werden daarom de vadsige koningen genoemd. 

129 Flora – Romeinse godin van het voorjaar en de bloemen. 

134 Vorst – Lodewijk XIV, de Zonnekoning (1638-1715). 

138 Winterkoude – Verwijzing naar de verovering van de Franche-Comté, waarvan 

Lodewijk XIV zich in tien dagen meester maakte in februari 1668. 

149 La Trappe – Notre-Dame-de-la-Grande-Trappe, een Normandische abdij van 

de orde der cisterciënzers van de strikte observantie, was tegen het midden van 

de 17
e

 eeuw in geestelijk verval geraakt. Abt Jean de Rancé (1626-1700) keerde 

het tij door strenge hervormingen door te voeren. La Trappe scheidde zich af 

van de cisterciënzers en ging zelfstandig door onder de naam ‘trappisten’. 

150 Saint-Denis – Kardinaal François de La Rochefoucauld (1558-1645), 

commissaris-generaal voor de hervorming van de religieuze orden in Frankrijk, 

voerde in 1633 veranderingen door in de abdij van Saint-Denis, waar de Franse 

koningen werden bijgezet. 

152 Clairvaux – De abdij van Clairvaux, in 1115 gesticht door Bernard van 

Clairvaux (zie ook noot 98), voelde de gevolgen van de hervormingen die in de 

17
e

 eeuw bij de cisterciënzers werden doorgevoerd. 
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Derde Zang 

 

1 Harpij – In de Griekse mythologie zijn harpijen afschrikwekkende gedaanten 

met het lijf van een roofvogel en het gelaat van een oude vrouw. Zij zorgden 

voor rampspoed. 

4 Monthléry – De vervallen, maar nog altijd indrukwekkende toren was het 

enige wat restte van het middeleeuwse kasteel van Monthléry, enkele tientallen 

kilometers ten zuiden van Parijs. 

19 Procne – Echtgenote van Tereus, de koning van Thracië. Zij kregen een zoon, 

Itys, die Tereus’ oogappel werd. Toen Tereus Procne’s zus Philomela had 

verkracht en haar tong had uitgerukt om te voorkomen dat ze anderen van 

deze schanddaad zou vertellen, beeldde zij het verhaal uit in een geweven 

kleed en toonde dat aan Procne. Daarop vermoordden de zussen Itys en 

dienden diens resten op aan Tereus. Zodra hij er achter kwam, wilde hij zich 

wreken, maar Zeus voorkwam dat hij hen te pakken kreeg door Procne in een 

zwaluw en Philomela in een nachtegaal te veranderen. 

20 Philomela – Zie vorige noot. 

32 Dionysos – Griekse god van de wijn, door de Romeinen Bacchus genoemd 

(Boileau gebruikt de Romeinse naam). 

46 Jean Ribou (1630-begin 18
de

 eeuw) – Dreef een boekhandel op het derde 

bordes van de trappen naar de Sainte-Chapelle. Hij publiceerde o.a. werken 

van Edme Boursault (1638-1701), door wie Boileau werd bespot. 

48 Hesnault – In de vroegste edities laakte Boileau niet de dichter Jean Hesnault 

(1611-1682), maar achtereenvolgens Boursault (zie vorige noot) en Charles 

Perrault (1628-1703). In beide gevallen wijzigde Boileau de tekst na een 

verzoening met de gehekelde auteur. Waarschijnlijk koos Boileau uitsluitend 

voor Hesnault om de rijmklank intact te kunnen houden: de auteur werd bij 

leven door Boileau geprezen (Hesnault was al overleden toen zijn naam in dit 

vers werd opgenomen) en had bovendien, in tegenstelling tot wat de tekst 

suggereert, geen omvangrijk verzameld werk. 

51 Cf. Vergilius: Georgica (I, 135) en Aeneis (I, 176). 

69 Cf. Vergilius: Aeneis (III, 39). 

89 Argus – In de Griekse mythologie een wanstaltige reus met honderd ogen, 

waarvan er beurtelings slechts enkele gesloten waren, terwijl de overige 

waakzaam bleven. 

103 De toespraak van de Tweedracht, vermomd als Sidrac, vertoont diverse 

overeenkomsten met twee redes van Nestor in Homeros’ Ilias (I,254 en VII, 

124). 

141 Befaamde veldslag – De Slag bij Lens (20 augustus 1648) was het laatste 

wapenfeit in de Dertigjarige Oorlog. Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), 

bijgenaamd Grand Condé, versloeg er de Spaans-Vlaamse troepen. 
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Vierde Zang 

 

7 Girot – In werkelijkheid Brunot. Naar verluidt, was hij boos niet onder zijn 

werkelijke naam te zijn opgevoerd. 

48 Ingekort – In zijn notities bij een uitgave van Boileaus verzamelde werk (1716) 

vermeldt Claude Brossette (1671-1743), dat de cantor door het Parlement 

ertoe werd veroordeeld een kortere superplie te dragen. Morand (zie noot I, 

190) is een dergelijk arrest evenwel niet tegengekomen. 

50 Manipel – Langwerpige strook materiaal die een zweetdoek moet verbeelden 

en symbool staat voor het zware werk in de wijngaard van de Heer en voor het 

lijden van Jezus Christus. Meestal wordt dit liturgisch kledingstuk over de 

linkeronderarm gedragen. 

54 Kikker en muis – De Batrachomyomachia (De strijd van kikkers en muizen) 

wordt tegenwoordig toegeschreven aan een onbekende dichter uit de tijd van 

Alexander de Grote (4
e

 eeuw v.Chr.). Boileau was nog in de veronderstelling 

dat het een werk van Homeros betrof. 

56 Verloren emmer – De Italiaan Alessandro Tassoni (1565-1635) publiceerde in 

1622 het komische epos La secchia rapita (De geroofde emmer). 

65 Hydra – Volgens de Griekse mythologie was de Hydra een veelkoppig 

monster dat in het meer van Lerna leefde. Als het een kop verloor, groeiden 

er twee nieuwe voor in de plaats. De held Hercules wist het monster 

desondanks te verslaan: telkens wanneer hij het beest een kop afhakte, 

schroeide zijn neef Iolaos de hals dicht. 

92 Girard – Girard de klokkenluider heeft echt bestaan en was een notoire 

waaghals. Als kind was Boileau er getuige van hoe Girard met een volle 

wijnfles in de hand op het dak van de Sainte-Chapelle klom en, aangekomen 

op de nok, de fles in één teug leegde. Girard is verdronken in de Seine, toen 

hij voor een weddenschap probeerde om die rivier zonder onderbreking 

negen keer zwemmend over te steken.  

126 Ratel – Op Witte Donderdag werden de gelovigen niet met klokgelui, maar 

door het indringende geluid van een ratel ter kerke geroepen. 

140 Vuur – Op 26 juli 1630 brak er brand uit op het dak van de Sainte-Chapelle 

ten gevolge van loodgieterswerkzaamheden. 

142 Donkere metten – Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag 

ontstak men bij de metten geen kaarslicht om het drama van Christus’ lijden 

voelbaarder te maken. 

146 Versailles – Lodewijk XIV had het jachtslot van zijn vader, Lodewijk XIII 

(1601-1643), recentelijk getransformeerd tot het glorieuze paleis van Versailles 

dat we tegenwoordig kennen.   

151 Brussel – In 1667 viel Lodewijk XIV met veel succes de Spaanse Nederlanden 

binnen, waarvan Brussel de belangrijkste stad was. 

152 Bataaf – De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in april 1672 

door Lodewijk XIV aangevallen. Hij wist met een indrukwekkend leger door 

te stoten tot Utrecht. Om een verdere opmars te voorkomen opende de 

Republiek in juni van dat jaar de sluizen van de Hollandse waterlinie, 

waardoor het gebied tussen Muiden en Gorinchem onder water kwam te 

staan. Boileau refereerde al in zijn L’Art Poétique  (IV, 208) aan deze actie: 
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‘Soi-même se noyant pour sortir du naufrage’ (‘Zichzelf verdrinkend om niet 

te worden overspoeld’). 

165 Évrard – Kanunnik Louis-Roger Dansse (1633-1696). Deze subdiaken was een 

goede vriend van de kanunnik Gilles Dongois, die een zoon was van Boileaus 

oudste zus Anne. Hierdoor behoorde Dansse ook tot de kennissenkring van 

Boileau. Dansse was, naar het schijnt, geen intellectuele hoogvlieger, doch een 

gemakzuchtige, praktisch ingestelde levensgenieter. Hij lag veelvuldig 

overhoop met de thesaurier. 

168 Alain – In werkelijkheid kanunnik Aubéry (1601-1684). Hij placht steevast 

twee of drie keer te kuchen alvorens hij het woord nam en was naar het schijnt 

zó naïef, dat hij zelfs na enkele malen Le Lutrin te hebben gelezen, niet 

doorhad dat hij op de hak werd genomen. In 1662 was Aubéry kanunnik van 

de Sainte-Chapelle geworden dankzij Guillaume de Lamoignon (zie noot 3 

van Aan de lezer – 1701), wiens biechtvader hij was. 

170 Étienne Bauny (1564-1649) – Franse jezuïet. Hij publiceerde in 1630 de 

Somme des péchés qui se commettent en tous états (Samenvatting van de 

zonden die men in alle standen begaat ). 

171 Louis Abelly (1603-1691) – Franse geestelijke, gedurende enkele jaren 

bisschop van Rhodez, die een groot aantal theologische, polemische en 

historische werken schreef, waarin ascese en diepgevoelde vroomheid de 

boventoon voeren. 

Charles François d’Abra de Raconis (1580-1646) – Franse theoloog en 

filosoof, die onder andere werken over metafysica en polemische pamfletten 

publiceerde. Hij was tevens prediker en aalmoezenier van Lodewijk XIII en 

later bisschop van Lavaur. Kardinaal Richelieu schijnt hem met enige 

regelmaat bij zich te hebben ontboden om hem al improviserend te laten 

preken over een door de kardinaal opgegeven thema aan de hand van een niet 

ter zake doende tekst, waarbij Raconis pas ophield wanneer Richelieu hem 

daartoe sommeerde. 

172 Thomas a Kempis (ca. 1380-1471) – Augustijner mysticus en auteur van De 

Imitatione Christi (Over de navolging van Christus), waarvan het Latijn als 

tamelijk eenvoudig werd beschouwd.  

173 Canonist – Kenner van het kerkelijk (canoniek) recht. 

174 Jansenisten – Volgelingen van Cornelius Jansenius (1585-1638), hoogleraar te 

Leuven en bisschop van Ieper. In religieus opzicht kenmerkte zijn beweging 

zich door strenge ascese, een strikte moraal, de verwerping van zowel de 

pauselijke onfeilbaarheid als de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria, 

en de overtuiging dat het zielenheil van de mens niet afhangt van diens daden, 

maar van Gods wil. In Frankrijk kende het jansenisme veel aanhangers en ook 

Boileau stond er niet onsympathiek tegenover. Tegelijkertijd riep de beweging 

forse weerstand op: de hierboven genoemde Aubéry (alias Alain), Bauny, 

Abelly en Raconis waren verklaarde tegenstanders van de jansenisten. 

176 Garnier – In werkelijkheid kapelaan Louis Fournier. Hij had niets van doen 

met de controverse rond de lutrijn, maar figureert hier louter vanwege zijn 

banden met Arnauld (zie volgende noot), waardoor hij door zijn 

medebroeders, al dan niet terecht, als een sympathisant van de jansenisten 

werd beschouwd. 
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177 Antoine Arnauld (1612-1694) – Franse theoloog en een van de meest 

vooraanstaande denkers van het jansenisme. Zijn geschriften brachten hem in 

conflict met de jezuïeten en noopten hem zelfs gedurende enkele jaren onder 

te duiken. De daaropvolgende verzoening bleek slechts van tijdelijke aard: 

uiteindelijk werd Arnauld ertoe gedwongen zijn vaderland te verlaten. Hij sleet 

de laatste jaren van zijn leven in Brussel. 

179 Augustinus – Arnauld was een groot kenner van de kerkvaders, waaronder de 

heilige Augustinus (354-430), over wie Cornelius Jansenius (zie noot IV,174) 

een werk had geschreven. Dat werk werd door de jezuïeten fel aangevallen en 

vervolgens door Arnauld verdedigd. 

180 Lodewijk de Heilige – Aubéry alias Alain wordt hier belachelijk gemaakt door 

hem te laten veronderstellen dat Augustinus (zie vorige noot) over de Franse 

koning Lodewijk IX (zie noot 1 van Aan de lezer – 1701) geschreven zou 

kunnen hebben. 

186 Aurora – Romeinse godin van de dageraad. 

197 Wijngaard – Iedere kanunnik van de Sainte-Chapelle had jaarlijks recht op 

een okshoofd wijn van de gelieerde abdij van Saint-Nicaise bij Reims. 

223 Scyth – In de oudheid waren de Scythen een semi-nomadisch volk in de 

contreien van de Zwarte Zee. 
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Vijfde Zang 

 

20 Spindels – Als slaaf van de Lydische koningin Omphale liep de Griekse held 

Hercules enige tijd in vrouwenkleren rond en verrichte hij werkzaamheden die 

tot het domein van vrouwen behoorden, zoals het weven van kleden. 

26 Sibillen – Vrouwen die, volgens de klassieke mythologie, goddelijk 

geïnspireerde toekomstvoorspellingen doen. 

35 Legendarische pilaar – De eerste zuil in de grote zaal van het paleis van justitie, 

aan de zijde van de Sainte-Chapelle, werd de Zuil der Consulten genoemd: 

daar verzamelden zich de advocaten en werden ze geraadpleegd. 

55 Meest rechtschapen aller vorsten – Lodewijk XIV (zie noot II, 134). 

57 Henri Pussort (1615-1697) – Frans jurist die een groot aandeel had in de 

verordeningen ter regulering van het civiel recht en het strafrecht, die in 1667 

en 1670 werden gepubliceerd. 

65 Le Mans en Caen - Verwijzing naar de twistzieke Normandiërs (zie ook noot I, 

31). 

107 Claude Barbin (ca. 1628-1698) – Met Boileau bevriende boekhandelaar op 

het tweede bordes van de trappen naar de Sainte-Chapelle. Hij beroemde zich 

erop de meest verwerpelijke boeken te kunnen verkopen. 

116 Cf. Vergilius: Georgica (III, 211-222). 

124 Cyrus – De Franse schrijfster Madeleine de Scudéry (1607-1701) schreef in de 

jaren 1649-1653 het tiendelige Artamène ou le Grand Cyrus. In 1664 hekelde 

Boileau, in zijn Satire II, het in zijn ogen van literaire kwaliteit gespeende, 

langdradige werk van Scudéry, dat uitsluitend door ‘dwazen’ gelezen werd.  

129 Artamène – Zie vorige noot. 

142 La Montre en Le Nœud d’Amour – Le Nœud d’Amour  (ook bekend onder 

de titel L’Édit d’Amour) en La Montre d’Amour (1666) waren flinterdunne 

dichtwerken van respectievelijk de Franse abt François-Séraphin Régnier-

Desmarais (1632-1713) en de Franse dichter Balthazar de Bonnecorse (1631-

1706). In reactie op zijn vermelding in Le Lutrin publiceerde Bonnecorse in 

1686 een niet onverdienstelijke parodie: Lutrigot. 

143 Franse Tasso – De eerste vijf zangen van Gerusalemme liberata, het 

beroemdste werk van de 16
e

-eeuwse Italiaanse dichter Torquato Tasso, 

werden door Michel Le Clerc (1622-1691) in het Frans vertaald en onder de 

titel La Hiérusalem délivrée in 1667 gepubliceerd. Zijn vertaling werd zeer 

slecht ontvangen. 

144 Jonas – Jonas ou Ninivé pénitente, poëme sacré (1663) werd geschreven door 

Jacques de Coras (1625-1677). Boileau schreef in 1668 in Satire IX al, dat de 

‘onbekende Jonas verpietert onder stof’. Coras viel daarop in datzelfde jaar 

Boileau aan in zijn Le Satirique berné en prose et en vers. 

148 Stoffige bordes – Dit bordes werd, na publicatie van het hier beschreven 

boekengevecht, al snel de ‘vlakte van Barbin’ genoemd. De ironie van het lot 

wil, dat deze typering afkomstig was uit de hierboven genoemde parodie 

Lutrigot van Bonnecorse (zie ook noot V, 142). 

149 Publius Terentius Afer (ca. 190-159 v. Chr.) – Romeinse blijspeldichter. 

Giovanni Battista Guarini (1538-1612) – Italiaanse dichter, satiricus en 

komedieschrijver, vooral bekend van zijn herdersspel Il pastor fido (De 
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trouwe herder) uit 1585, dat in heel Europa grote populariteit genoot. Boileau 

zou diens werk gemaniëreerd hebben gevonden en hem ter contrast in één 

adem hebben genoemd met de ongekunstelde Terentius. 

150 Xenofon (ca. 430-ca. 354 v. Chr.) – Atheense leerling van Socrates en de 

auteur van diverse historische werken, waaronder de Anabasis (ook bekend als 

De tocht van de tienduizend ), over de tocht van Griekse huurlingen in dienst 

van de Perzische prins Cyrus, en de Hellenica, dat de laatste jaren van de 

Peloponnesische Oorlog beschrijft. 

Jean Puget de la Serre (1594-1665) – Succesvolle en uiterst productieve Franse 

auteur van balletvoorstellingen, toneelstukken en historische werken. Zijn 

schrijfstijl zou door Boileau als warrig zijn beschouwd en derhalve tegengesteld 

aan de helderheid van Xenofon. 

153 Almérinde en Simandre – Op 11 november 1702 schrijft Brossette (zie ook 

noot I, 147) in een persoonlijke notitie, dat Boileau hem die ochtend heeft 

verteld dat Almérinde et Simandre een korte roman is van de hand van de 

hertog van Saint-Aignan (Correspondance entre Boileau Despréaux et 

Brossette, Parijs 1858). Van deze hertog, François-Honorat de Beauvilliers 

(1607-1687), die lid was van de Académie française en een beschermer van de 

letteren, is echter geen enkele publicatie bekend (www.academie-francaise.fr) 

en ook is de titel onvindbaar. In diverse edities van Boileaus werk wordt 

daarentegen in de voetnoten verwezen naar La généreuse Almérinde (1646), 

een Franse vertaling, door Pierre d’Audiguier jr. en Claude de Malleville, van 

het in 1640 verschenen L’Almerinda van de Italiaan Luca Assarino (1602-

1672). Maar in dat boek speelt Simandre geen enkele rol. Simandre figureert 

wel in het anoniem gepubliceerde Araspe et Simandre (1672), dat volgens de 

titelpagina is ‘geschreven door een hofdame’, maar tegenwoordig wordt 

toegeschreven aan Madeleine Béjart (ca. 1617-1672), een befaamde 

comédienne die nauw samenwerkte met de door Boileau zeer gewaardeerde 

Molière (1622-1673). Saillant detail: dit boek werd uitgegeven door Barbin, bij 

wie het boekengevecht plaatsvindt. Als we aannemen, dat Brossette zijn 

conversatie met Boileau waarheidsgetrouw heeft weergegeven, zijn er grofweg 

twee mogelijkheden: óf Boileau heeft steeds naar één werk verwezen en was 

daarbij al vanaf het begin abuis óf hij noemde aanvankelijk twee werken in één 

adem en heeft zich later in zijn gesprek met Brossette vergist of om wat voor 

reden dan ook een rookgordijn opgetrokken. Aangezien de tweede optie 

waarschijnlijker is, is het koppelwoord ‘en’ tussen Almérinde en Simandre niet 

cursief gedrukt. 

154 Caloandro – Madeleine de Scudéry (zie ook noot V, 124) vertaalde een 

gedeelte van Il Caloandro fidele, een roman van Giovanni Ambrogio Marini 

(ca. 1594-ca. 1650), als Le Caloandre fidèle (1668). Dit werk was allesbehalve 

onbekend (wel verscheen het aanvankelijk als Le Caloandre inconnu). 

155 Gaillerbois – Pierre Tardieu, heer van Gaillerbois, was een kanunnik van de 

Sainte-Chapelle. 

159 François de La Mothe Le Vayer (1588-1672) – Het verzamelde werk van deze 

Franse auteur, dat bestond uit historische, letterkundige, moralistische en 

politieke geschriften, werd uitgegeven in drie imposante folio’s. Boileau zou 

zijn stijl lomp hebben gevonden. 

http://www.academie-francaise.fr/
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Giraut – Waarschijnlijk een fictief personage.  

160 Georges de Brébeuf (1617-1661) – Franse dichter die de Pharsalia  van 

Lucanus (39-65) vertaalde. Brébeufs Pharsale (1653) werd geprezen door 

Pierre Corneille (1606-1684), maar bespot door Boileau. 

Marineau – Zanger van de Sainte-Chapelle. 

163 Dodillon – Zanger van de Sainte-Chapelle, reeds overleden ten tijde van de 

controverse. 

Étienne Martin de Pinchesne (1616-1680) – De werken van deze Fransman 

oogstten bitter weinig succes. Het werk waarmee Dodillon wordt 

gemaltraiteerd, is waarschijnlijk Poésies mêlées (1672), verschenen in 

quartoformaat. 

165 Garagne – Fictief personage. 

166 Charlemagne (1664) – Heroïsch gedicht van Louis le Laboureur (ca. 1615-

1679), waarvoor Boileau weinig waardering op kon brengen. 

169 Clélie, histoire romaine (1654-1660) – Roman van Madeleine de Scudéry (zie 

ook noten V, 124 en 154), die in tien delen verscheen. 

171 Fabri – Fictief personage. 

174 Cf. Tassoni: La secchia rapita (VI, strofe 60). Zie ook noot IV, 56. 

175 De namen in deze en de volgende twee regels zijn allemaal fictief. Omwille 

van het metrum is de naam Gorillon in de vertaling vervangen door Goron. 

182 Xanthos – In Homeros’ Ilias is Xanthos de naam die de goden aan de rivier 

Skamandros (tegenwoordig de Menderes) geven. Troje bevond zich in de 

nabijheid van deze rivier. 

190 Cf. Homeros: Ilias (VIII, 267). 

191 Philippe Quinault (1635-1688) – Franse auteur van een groot aantal komedies, 

tragikomedies, tragedies en libretti. 

203 Infortiatum – Tweede deel van de Digesten (ook bekend als Pandecten), een 

omvangrijke juridische bloemlezing van het Romeinse recht, die in opdracht 

van keizer Justinianus (ca. 482-565) werd vervaardigd. 

204 Alciato en Accursio – De Italiaanse rechtsgeleerden Accursio (1184-1263) en 

Giovanni Andrea Alciato (1492-1550) schreven commentaren bij de Digesten 

van Justinianus (zie vorige noot). 

209 Avicenna (980-1037) – Gelatiniseerde naam van de Perziër Ibn Sina, een 

buitengewoon veelzijdige en productieve geleerde, die vooral beroemd is 

geworden vanwege zijn Al-Qanun fi al-Tibb (Canon van de geneeskunde). 

226 Volgens een arbitrale beslissing uit 1657, naar aanleiding van een geschil 

tussen de thesaurier en de kanunniken, zou de prelaat uitsluitend binnen de 

muren van de Sainte-Chapelle zijn zegen mogen geven en zouden de 

kanunniken daarvoor bovendien niet hoeven de knielen. Claude Auvry 

verzette zich tot aan zijn dood tegen deze uitspraak. 
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Zesde Zang 

 

3 Afgelegen oord – La Grande Chartreuse, gelegen in onherbergzaam gebied in 

de buurt van Grenoble, is het moederklooster van de strenge orde der 

kartuizers, die in 1084 werd gesticht door de heilige Bruno (ca. 1032-1101). 

8 Geloof, Hoop en Liefde – De drie zogenoemde goddelijke of christelijke 

deugden. 

67 Heiligste der koningen – Lodewijk IX (zie noot 1 van Aan de lezer – 1701). 

68 Gunsten – Lodewijk IX liet de Sainte-Chapelle bouwen als schatkamer voor 

de waardevolle relikwieën, waaronder de doornenkroon en een fragment van 

het heilig kruis, die hij had weten te bemachtigen. Aan de bouw en inrichting 

van de kapel heeft hij gigantische bedragen besteed.  

92 Cf. Mattheüs 16:18. 

103 Residentie – Hôtel de la Présidence, het verblijf van de hoofdvoorzitter van 

het Parijse Parlement. 

105 Heer – Guillaume de Lamoignon (zie noot 3 van Aan de lezer – 1701). 

107 Ariste – Afgeleid van het Griekse Aristos (ἄριστος), wat ‘de beste’ betekent. 

153 Raad – Morand (zie noot I, 190) beschrijft de oplossing van Lamoignon in 

detail. Op 31 augustus 1667 liet de magistraat de cantor weten, dat hij de 

lutrijn de volgende dag, wanneer hij de mis bij zou wonen, op diens koorbank 

verlangde te zien en dat hij haar derhalve terug moest plaatsten. Lamoignon 

wees de thesaurier daarentegen op het feit, dat de lutrijn in oorsprong voor het 

gemak van de cantor op diens bank was geplaatst, maar dat je van zijn 

opvolgers, als die er zich juist aan ergerden, niet kon eisen dat ze die lezenaar 

zouden dulden. Dit leidde ertoe, dat de lutrijn terug werd geplaatst en na één 

dag weer werd verwijderd. Het gevaarte werd opgeborgen in de sacristie, waar 

het zich na Boileaus dood nog altijd bevond, bedekt door een dikke laag stof. 

160 Iliade – Boileau schrijft dat hij van een lutrijn een tweede Ilion heeft gemaakt, 

waarmee hij verwijst naar Homeros’ Ilias (Ilion was de Griekse naam voor 

Troje). In de vertaling is gekozen voor ‘Iliade’, wat niet alleen een alternatieve 

benaming voor de Ilias is, maar ook een generieke aanduiding van een 

heldendicht. 

165 Senaat – Het Parlement van Parijs (zie ook noot I, 28). 

171 Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) – Romeins politicus, filosoof en 

redenaar, van wie veel geschriften, waaronder zijn oraties, bewaard zijn 

gebleven. 
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‘Bezoedeld door een stoflaag…’ (I, 176)  

 

Nawoord bij wijze van plumeau 

 

In Les Amours de Psyché et Cupidon (1669) beschrijft Jean de La 

Fontaine de ongedwongen bijeenkomst van een literaire vriendenkring. 

Hij putte daarbij uit eigen ervaring: gedurende vier jaar was hij drie keer 

per week samengekomen met Jean Racine, Molière en Nicolas Boileau 

om onder het genot van een souper elkaars en andermans teksten 

kritisch en openhartig te bespreken. 

In La Fontaine’s werk worden de vrienden onder pseudoniem 

opgevoerd. Gélaste (‘grapjas’) staat voor Molière, Acante (‘acanthus’, de 

elegante, doch stekelige plant) voor Racine en Polyphile (‘liefhebber 

van alles’) voor La Fontaine zelf. En Boileau? Hij figureert als Ariste, 

‘de beste’. 

Door de Franse classicistische auteurs die later tot de letterkundige 

eregalerij zijn toegetreden, werd Boileau als de eerste onder zijns 

gelijken beschouwd. 

 

Op 2 september 1843, in een brief aan zijn oude schoolmakker Ernest 

Chevalier, betitelt Gustave Flaubert diezelfde Boileau als een 

‘azijnpisser’, een kwalificatie die vrijwel naadloos aansloot bij de 

toenmalige opvattingen van een groeiend aantal Franse 

literatuurhistorici. 

 

Wat was er in die pakweg 175 jaar gebeurd met de reputatie van 

Boileau? 

De man die in zijn satiren en berijmde brieven de vloer had aangeveegd 

met de gevestigde literaire orde, werd nu zelf verguisd. De eens 

bewierookte ‘wetgever van de Parnassus’, die met zijn L’Art Poétique 

de esthetische principes van het classicisme had geformuleerd, werd 

starheid en dogmatisme verweten. De auteur die met Le Lutrin voor 

een doorbraak van het komisch epos had gezorgd en Alexander Pope 
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had geïnspireerd tot The Rape of the Lock (1712), werd gelaakt om zijn 

kille, onbezielde stijl. 

In eerste instantie was dit het logische gevolg van de veranderde 

tijdgeest. Vanaf het einde van de 18
de

 eeuw zetten de romantici zich af 

tegen de rationele beginselen die de Verlichting hadden gekenmerkt. 

Zij lieten sentiment en fantasie prevaleren boven klassieke eenvoud en 

helderheid. De Franse classicisten pasten simpelweg niet in hun 

idyllische straatje, waarbij vooral Boileau, de spreekbuis van zijn 

generatie, het moest ontgelden. 

 

 
 

Dat is waarschijnlijk de reden waarom er ook later nog een smet op 

hem bleef rusten, terwijl Racine, Molière en La Fontaine na het 

wegebben van de romantische stroming weer strikt op hun merites 

werden beoordeeld. Boileau hoefde weliswaar niet aan te schuiven in 
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de schier eindeloze rij van vergeten schrijvers, maar moest voortaan 

genoegen nemen met een wat bescheidener plaats op de berg der 

Muzen waarvan hij eens de wetten had bepaald. 

Tegenwoordig wordt hij voornamelijk geassocieerd met L’Art Poétique, 

de geloofsbelijdenis van het Franse classicisme. De theoreticus Boileau 

leeft voort. De dichter Boileau leidt een schaduwbestaan. 

 

Neem Le Lutrin. Als we het gros van de 20
ste

-eeuwse Franse 

literatuurhistorici en -critici moeten geloven – zet u schrap – zou 

Boileau slechts hebben willen aantonen dat hij de aandacht van de lezer 

kon trekken door het opvoeren van willekeurige allegorische figuren en 

gezwollen taalgebruik, zou het gedicht gespeend zijn van diepgang, zou 

de toespraak van de Sloomheid de hedendaagse lezer koud laten, zou 

Boileau zich ten onrechte hebben geprofileerd als de uitvinder van een 

nieuw genre, zou hij zich hebben laten kennen als een opportunistische 

vleier, zou hij zondigen tegen zijn eigen beginselen door diverse genres 

met elkaar te combineren en zou de zesde zang dissoneren met de vijf 

voorgaande zangen. 

Maar we hóeven hen niet te geloven. Sterker nog, je mag je in alle 

gemoede afvragen hoe zorgvuldig en onbevooroordeeld zij Le Lutrin 

hebben gelezen. Mocht u daarover na eigen lezing van het gedicht nog 

twijfels hebben, dan bieden recente Angelsaksische publicaties 

uitkomst. Zoals Le Lutrin met name in het 18
de

-eeuwse Engeland tot 

navolging leidde, zo vond het gedicht in de afgelopen decennia vooral 

in de Engelstalige wereld zijn meest fervente pleitbezorgers. 

 

Laten we allereerst het genre onder de loep nemen. 

Tussen 1648 en 1653 publiceerde Paul Scarron Le Virgile travesty, een 

klucht waarin de draak wordt gestoken met Vergilius’ Aeneis door de 

heroïsche personages platvloerse woorden in de mond te leggen. 

Geïnspireerd door La secchia rapita (1622) van de Italiaan Alessandro 

Tassoni draaide Boileau, die geenszins de bedoeling had de klassieken 

te ridiculiseren, dit procedé om. In Le Lutrin bespot hij kleinzielige 

personen en triviale gebeurtenissen door de epische stijlmiddelen juist 
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te handhaven. Dit had geen enkele Franse auteur vóór hem gedaan. In 

zijn voorwoord uit 1674 schrijft Boileau dan ook terecht dat zijn werk 

‘een noviteit in onze taal’ is. Hij presenteerde het vooralsnog als een 

omgekeerde klucht: de term ‘poème héroï-comique’, hier vertaald als 

‘komisch epos’, was toentertijd nog geen gemeengoed. Pas in de uitgave 

van 1701 werd het als genreaanduiding opgenomen op de titelpagina. 

 

 
 

In L’Art Poétique, dat gelijktijdig met Le Lutrin verscheen, beschrijft 

Boileau onder meer de kenmerken van de klassieke literaire genres en 

betoogt hij dat een auteur zowel stilistisch als inhoudelijk de grenzen 

van het gekozen genre niet hoort te overschrijden. Zo zou bijvoorbeeld 

een episch dichter ervoor moeten waken zijn lezers aan het lachen te 

maken. Hoe valt dat te rijmen met Le Lutrin, waarin een komisch effect 

wordt nagestreefd door de verheven taal van het epos toe te passen op 

een futiel onderwerp? 

Hoewel verdedigbaar, zou het te makkelijk zijn om erop te wijzen dat 

het gedicht in eerste instantie het resultaat van een ludieke 

weddenschap was en niet bedoeld voor publicatie. Uiteindelijk besloot 

Boileau immers om Le Lutrin toch uit te geven, waardoor het werk zijn 



116 
 

vrijblijvende en private karakter verloor. Maar zelfs tegen die 

achtergrond is er geen vuiltje aan de lucht. Zoals al eerder is opgemerkt, 

koos Boileau hier niet voor een van de geijkte genres. Hij pleit er in 

L’Art Poétique dan wel voor om binnen de lijntjes te kleuren, maar 

verbiedt daarmee geenszins het trekken van nieuwe lijntjes. 

 

In het licht van het voorafgaande lijkt het me overbodig om uitgebreid 

in te gaan op het verwijt aangaande de plechtstatige, hoogdravende 

formuleringen in Le Lutrin. Het mag inmiddels duidelijk zijn, dat 

Boileau doelbewust voor de epische stijl koos. Het kan zijn dat een 

lezer daarvan niet gecharmeerd is of dat het geestige aspect ervan hem 

ontgaat, maar dat kan de dichter niet worden aangerekend. Je kunt niet 

alle lezers plezieren. 

 

Persoonlijke voorkeuren, niet zelden gevoed door de waan van de dag, 

lijken ook de beoordeling van het poëtisch gehalte van Le Lutrin te 

vertroebelen. De toespraak van de Sloomheid, waarin zij weemoedig 

terugblikt op de vadsige Merovingers en klaagt over de daadkracht van 

de Zonnekoning, werd in de 18
de

 eeuw nog geprezen als het meest 

volmaakte wat de Franse poëzie had voortgebracht, maar liet 

tweehonderd jaar later een Boileau-biograaf volkomen onverschillig. 

Moet ik daar míjn particuliere mening nog aan toevoegen, terwijl ik een 

literatuurhistoricus noch –criticus ben? Dat doe ik u niet aan. 

Bovendien leent dit nawoord zich niet voor een gedetailleerde 

stilistische analyse. Daarvoor kan ik beter verwijzen naar de artikelen 

van Mason, Calin en Edwards, die in de bibliografie zijn opgenomen. 

Laten we ons beperken tot de meer concrete onderwerpen. 

 

Ten tijde van Robespierre’s Schrikbewind, dat volgde op de Franse 

Revolutie, behoorde de Franse schilder Jacques-Louis David tot de 

factie van de terreurzaaiende jakobijnen. Als lid van de Nationale 

Conventie stemde hij voor de executie van de afgezette koning 

Lodewijk XVI. Heeft dit de waardering voor zijn Dood van Marat 

(1793) verminderd? Later werd diezelfde David de hofschilder van 
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Napoleon Bonaparte. Wordt om die reden het ruiterportret van zijn 

mecenas (1803) afgeserveerd? 

Waarom werd dan Le Lutrin in een negatief daglicht gesteld vanwege 

lovende woorden aan het adres van de Zonnekoning? Voor de schone 

letteren gelden wat dat betreft geen andere maatstaven dan voor de 

schone kunsten. Als we alle literaire geschriften waarin een 

machthebber wordt geprezen moesten negeren, zou de letterkundige 

canon behoorlijk worden uitgedund. 

 

 
 

Bovendien doet Boileau het op een zeer geraffineerde manier, met 

tongue-in-cheek, alsof hij het beneden zijn waardigheid acht om zijn 

vorst regelrecht te prijzen. 

In de vierde zang laat Lodewijk XIV, wanneer de lente aanbreekt, met 

luid wapengekletter zijn tegenstanders al bij voorbaat sidderen. Die 
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heroïeke passage fungeert echter als parallel voor de kluchtige 

matineuze actie van de cantor en Girot, die met een ratel de aartsluie 

kanunniken wakker doen schrikken. 

Nog subtieler is de omgekeerde ode aan de koning in de al eerder 

aangehaalde toespraak van de Sloomheid. Gehecht aan haar lethargie, 

rekent zij het de Zonnekoning aan, dat hij zo doortastend is en de ene 

na de andere zege behaalt. 

Het blijven uiteraard loftuitingen, maar wel die van een eigenzinnige 

geest. 

Boileau, die erom bekend stond geen blad voor de mond te nemen, 

toonde zich in zijn directe contacten met Lodewijk XIV evenmin een 

knipmes. Toen de koning hem enkele van zijn eigen verzen liet lezen 

en hem naar zijn mening vroeg, antwoordde Boileau: ‘Uwe Majesteit is 

niets onmogelijk. Het heeft hem behaagd slechte verzen te schrijven en 

daarin is hij uitstekend geslaagd.’ Het zegt overigens ook iets over 

Lodewijk, dat hij hier hartelijk om kon lachen. 

 

‘De klucht van Le Virgile travesty  is een prinses in dorpse kledij en de 

klucht van Le Lutrin is een dorpsmeid in prinsessentooi, en zoals een 

prinses met een muts aantrekkelijker is dan een dorpsmeid met een 

kroon, zo zorgen ernstige en serieuze zaken die verborgen zijn onder 

gewone en frivole formuleringen voor meer vermaak dan triviale en 

populaire zaken onder pompeuze en schitterende formuleringen.’ 

Aldus Charles Perrault in zijn Parallèle des Anciens et des Modernes 

en ce qui regarde les Arts et les Sciences (1688), toen de strijd tussen de 

Klassieken en de Modernen op z’n hevigst woedde, een strijd waarin 

Perrault namens de laatstgenoemden lijnrecht tegenover Boileau stond. 

Deze passage is later nog regelmatig aangehaald, zelfs tot in onze eeuw 

toe, ter diskwalificatie van Le Lutrin. Het gedicht zou diepgang 

ontberen. 

De redenering is echter eerder spitsvondig dan terecht. In een 

polemiek wordt wel vaker een loopje met de waarheid genomen. 

Zeker, Boileau presenteerde Le Lutrin zelf als een ‘niemendalletje’, 

maar Perrault moet op z’n minst hebben aangevoeld – tenzij hij in zijn 
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eigen sprookjes geloofde – dat hiermee slechts een rookgordijn werd 

opgetrokken. 

Het begon allemaal onschuldig. Uitgedaagd tot een weddenschap 

produceerde Boileau vrijmoedig het ene vers na het andere. De 

onbenullige aanleiding – het conflict over de lezenaar – werd al snel 

aangegrepen om de geestelijkheid en de rechterlijke macht een flinke 

veeg uit de pan te geven. In het besef dat hij onder intimi was, die de 

personages kenden, schroomde hij bovendien niet om daarbij man en 

paard te noemen. Diverse malen werd deze ongecensureerde versie 

door Boileau voorgedragen in de letterkundige kringen waarin hij 

verkeerde. Vooralsnog was er niets aan de hand. 

 

 
 

Na enige tijd verschenen er echter clandestiene drukken van het gedicht 

op de markt en zag Boileau zich genoodzaakt de geautoriseerde versie 

– een, naar eigen zeggen, lichtvoetig verzinsel – te publiceren, waarin de 
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plaats van handeling gefingeerd was en de personages schuilnamen 

hadden kregen. Blijkbaar vond hij het nodig de vlijmscherpe satire te 

ontdoen van haar scherpe randjes: wat binnenskamers – zelfs in het 

bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders als de parlementsvoorzitter 

Lamoignon – nog acceptabel was, kon in gedrukte vorm problemen 

opleveren. Maar venijnig bleef het. 

En daar was ook alle reden toe. Het voorval met de lutrijn stond 

namelijk niet op zichzelf. Al jarenlang was er een ordinaire machtsstrijd 

gaande tussen enerzijds de thesaurier met zijn entourage en anderzijds 

de kanunniken. De ambitieuze Claude Auvry probeerde zijn 

bevoegdheden uit te breiden en tegelijkertijd de eisen aan de 

kanunniken fors op te schroeven. Die laatsten deden op hun beurt alle 

mogelijke moeite om hun uitgebreide privileges, die hun zonder 

noemenswaardige tegenprestatie een comfortabel leven garandeerden, 

te behouden. Aangezien het reguliere kapitteloverleg, toch de 

geëigende weg om interne problemen op te lossen, geen uitkomst 

bood, probeerden beide partijen met grote regelmaat via rechterlijke 

uitspraken hun gelijk te halen. Kortom, naastenliefde en devotie waren 

ver te zoeken. 

Canfield haalt in The Unity of Boileau’s Le Lutrin: The Counter-Effect 

of the Mock-Heroic ene John Dennis aan, die in de 18
de

 eeuw in 

Boileaus gedicht een satire zag op de verdorvenheid van de paapse 

geestelijkheid: ‘Wanneer christenen, en met name de geestelijkheid, 

zich enorm opwinden over religieuze onbenulligheden, komt hun 

vijandigheid voort uit een gebrek aan dezelfde religie die ze als 

voorwendsel voor hun conflict gebruiken.’ 

Omdat Boileau, die diepgelovig was en jansenistische sympathieën 

koesterde, deze discrepantie genadeloos aan de kaak stelde, werd hem 

weleens blasfemie verweten, maar het waren juist de geestelijken die 

zich in woord en daad goddeloos gedroegen. Hij betoogde slechts, op 

bijna Erasmiaanse wijze, dat de Kerk haar voorbeeldfunctie schromelijk 

verwaarloosde en in de loop der eeuwen van haar oorspronkelijke pad 

was afgeweken. 
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En passant nam Boileau, die uit een familie van advocaten kwam en 

met tegenzin zelf rechten had gestudeerd, ook de haarkloverij, de 

willekeur en het parasitisme van de juristen op de hak. De Pleitzucht, 

het afgrijselijke monster dat door de rivaliserende partijen wordt 

geraadpleegd, is voor gerechtigheid ‘stokdoof en stekeblind’, ‘verteert 

(…) zichzelf om and’ren te verteren’ en produceert tegen een ruime 

beloning ‘een zooi aan paperassen’. 

 

 
 

Tot overmaat van ramp was de verwording niet alleen bespeurbaar 

onder geestelijken en juristen. In het oudste literaire boekengevecht – 

later gevolgd door dat van Jonathan Swift in zijn Battle of the Books 

(1704) en William Combe in The Tour of Doctor Syntax in Search of 

the Picturesque (1812) – neemt Boileau de auteurs op de korrel die hij 

als morele boosdoeners beschouwde, omdat ze de rede en de goede 

smaak ondermijnden. Of zijn schampere woorden in alle gevallen 

terecht waren of niet, de gehekelde literatoren zijn op den duur 

nagenoeg in vergetelheid geraakt. Als ze nog worden genoemd, is het 

meestal vanwege hun vermelding in het werk van Boileau. 

Het drieledige verval van religie, rechtspraak en literatuur wordt volgens 

Canfield gesymboliseerd door de plaats waar de boekenslag woedt: in 
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het centrum van de boekhandel, gesitueerd tussen het Parlement van 

Parijs, dat ook als gerechtshof diende, en de Sainte-Chapelle. 

 

Tot slot de zesde zang. Nog zo’n steen des aanstoots in de ogen van 

latere critici. 

Na vijf komisch-heroïsche zangen, waarin Boileau op ironische wijze 

verslag doet van een kleinzielige en belachelijke controverse, wordt de 

toon plotseling bloedserieus. Bovendien eindigt het werk nogal abrupt 

vanwege de, al dan niet geveinsde, onmacht van de dichter. Oftewel: 

Boileau zou er zich met een jantje-van-leiden van hebben afgemaakt en 

zich hebben bezondigd aan stijlbreuk. Het zijn Calin en Canfield die 

het tegendeel weten aan te tonen. 

De strekking van de zesde zang – de dreigende goddeloosheid – is 

identiek aan die van de rest van het gedicht, alleen wordt de kritiek nu 

niet meer badinerend, doch onverbloemd geuit en resulteert die 

uiteindelijk in een moraliserende boodschap. Die mengeling van jolijt 

en ernst is allerminst een symptoom van tweeslachtigheid, maar ligt 

geheel in lijn met het door Boileau gehuldigde klassieke principe van 

lering en vermaak en doet derhalve geen afbreuk aan de eenheid van 

het werk. 

In het licht van zijn levensbeschouwing zal het geen verbazing wekken, 

dat Boileau ons een religieuze les uit dit alles wil laten trekken: hoezeer 

de duivelse krachten de mens ook mogen belagen, er zullen altijd 

rechtvaardigen opstaan die, handelend in de geest van het ware geloof, 

het tij weten te keren en daarmee bewijzen dat de Kerk onverwoestbaar 

is. 

In dit geval is de redder in nood de devote Lamoignon die, opgevoed 

door de Vroomheid en aangesteld door Lodewijk XIV, als een rechter 

der Voorzienigheid, zoals Canfield het formuleert, de twee 

protagonisten met zijn salomonsoordeel weet te verzoenen: door de 

terugplaatsing van de lutrijn te gelasten wordt de Gerechtigheid 

tevredengesteld, terwijl de Genade aan haar trekken komt door de 

afbraak die er prompt op volgt. 
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Dat Boileau vervolgens beweert niet bekwaam genoeg te zijn om op 

afdoende wijze Lamoignons lof te zingen, komt wellicht over als een 

doorzichtige kunstgreep om het gedicht te kunnen voltooien, maar is 

wederom niets meer of minder dan een aloud en volkomen acceptabel 

klassiek motief. 

 

 
 

Is het bovenstaande bedoeld om Le Lutrin als een literair kleinood in 

ere te herstellen? Niet per se. Het is in de allereerste plaats een 

pleidooi voor het lezen met een open, onbevooroordeelde blik. 

 

Gustave Flaubert was daartoe in staat. 

In 1853, terwijl hij worstelde met de compositie van Madame Bovary, 

herlas de stilist pur sang het werk van Boileau en schreef er diverse 
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malen over aan zijn geliefde Louise Colet. De auteur van Le Lutrin was 

niet langer een azijnpisser, maar een schrijver die aantoonde dat je, ook 

in een beperkt kader en met bescheiden methoden, een perfecte 

harmonie tussen vorm en inhoud kunt bereiken. Op 7 september 

noteerde Flaubert: ‘Boileau was een kleine rivier, smal, ondiep, maar 

bewonderenswaardig helder en goed ingebed. Daarom droogt die 

stroom nooit op. Niets van wat hij wil zeggen, gaat verloren. Wat voor 

Vaardigheid heeft hij daarvoor nodig gehad en dat met zo weinig 

middelen!’ 

Je zou bijna denken dat de naoorlogse Franse critici van Boileau 

Flauberts brieven nooit hebben gelezen. 
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Verantwoording door de vertaler 

 

De Œuvres Complètes de N. Boileau (Paris, 1873) diende als 

brontekst voor deze tweetalige uitgave. 

De Franse tekst is in ongewijzigde vorm overgenomen, inclusief de 

in onze ogen wellicht merkwaardige interpunctie en de niet meer 

gangbare spelling van enkele eigennamen, plaatsnamen en boektitels. 

Als versmaat paste Boileau de alexandrijn toe, het zogenoemde 

heroïsche metrum, bestaande uit zesvoetige jamben. Hij deinsde er 

echter niet voor terug om herhaaldelijk af te wijken van het 

voorgeschreven aantal van twaalf (of in geval van vrouwelijk rijm 

dertien) lettergrepen. De vrijheid die Boileau zich aldus heeft 

veroorloofd, vindt zijn weerspiegeling in de huidige vertaling, waarin 

zevenvoetige jamben, soms afgewisseld met zesvoetige, de boventoon 

voeren: die twee extra lettergrepen boden me de gelegenheid om bij het 

vertalen, ondanks de dwang van rijm en metrum, meer recht te doen 

aan de strekking van de originele tekst. 

De noten zijn in hoofdzaak gebaseerd op de kanttekeningen van 

Édouard Fournier in de bovengenoemde editie uit 1873, de door N.A. 

Dubois rijkelijk geannoteerde Œuvres Poétiques de Boileau 

Despréaux. Le Lutrin (Paris, 1856) en de door Auguste Laverdet 

bezorgde Correspondance entre Boileau et Brossette (Paris, 1858). 

Hierbij dient te worden aangetekend, dat Fournier en Dubois op hun 

beurt zwaar leunden op de Oeuvres de Mr. Boileau Despréaux  

(Genève, 1716), dat voorzien was van commentaar van zowel Boileau 

zelf als Brossette. Verder mag niet onvermeld blijven, dat Leo van 

Maris en Niels Bokhove me hebben gewezen op het bestaan van 

Araspe et Simandre (zie noot bij regel 153 van de Vijfde Zang). 

De bronnen die ik voor het nawoord heb geraadpleegd, zijn terug 

te vinden in de bibliografie. 

De illustraties zijn afkomstig uit vier edities. In de hoofdtekst zijn 

de gravures van Bernard Picart (1673-1733) opgenomen, die in 

oorsprong zijn vervaardigd voor de Oeuvres de Nicolas Boileau 

Despréaux  (Amsterdam, 1718), maar 11 jaar later met een afwijkende 
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margedecoratie werden herdrukt in de gelijknamige uitgave van Gosse 

& Neaulme (La Haye, 1729). De hier gebruikte gravures waren 

bestemd voor de laatstgenoemde editie. Om de afgebeelde taferelen 

beter tot hun recht te laten komen – het oorspronkelijke formaat is 

groter dan dat van de huidige uitgave – is de margedecoratie bij de 

prenten weggelaten en alleen gehandhaafd op de titelpagina (overigens 

is die marge identiek aan die van de gravures bij de diverse zangen). 

De afbeeldingen in het notenapparaat zijn het werk van Émile 

Antoine Bayard (1837-1891) voor de al eerder genoemde uitgave uit 

1873. 

De inhoudsopgave is verlucht met een prent van Pierre-Gustave-

Eugène Staal (1817-1882) uit de Oeuvres complètes de Boileau-

Despréaux (Paris, 1885). Al deze illustraties bevinden zich in de 

collectie van de vertaler. 

De in het nawoord verwerkte afbeeldingen zijn van de hand van de 

karikaturist Bertall, pseudoniem van Charles Albert d’Arnoux (1820-

1882) en werden door Ed Schilders gevonden op de site van de 

Bayerische Staatsbibliothek (www.bsb-muenchen.de). Ze verschenen in 

Boileaus Oeuvres Poétiques. Illustrés par Bertall, zoals die werden 

uitgegeven door G. Barba (Paris, 1851). 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar Ed Schilders, die zeer 

nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van De Lutrijn: 

zonder zijn deskundige commentaar, waardevolle suggesties en 

aanstekelijke enthousiasme had u dit boekje niet in handen gehad. 

Voorts wil ik mijn zoon Paul bedanken, die mij met zijn kritische 

lezersblik voor diverse blunders heeft behoed, alsook mijn muze Basia, 

voor haar engelengeduld. 

Voor de correcties die ik in de huidige uitgave heb doorgevoerd, 

ben ik bovenal dank verschuldigd aan Jaap Engelsman, die zo attent 

was me op enkele onvolkomenheden in de eerste editie te wijzen. 
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Hij was bevriend met Jean Racine, Molière en Jean de La Fontaine, die hem 

als  hun leidsman beschouwden. In zijn L’Art Poétique formuleerde hij de 

esthetische principes van het Franse classicisme, wat hem de bijnaam 

‘Wetgever van de Parnassus’ opleverde. 

Toch was Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711) veel meer dan een 

theoreticus. Zijn satiren, berijmde brieven en, bovenal, het komisch 

heldendicht Le Lutrin verspreidden zijn faam tot ver buiten Frankrijk.  

In 1802 schreven Betje Wolff en Aagje Deken nog: ‘Hoe bekoord worden 

(…) de goede smaak, het waar vernuft en de mensenkennis, als wij (…) de 

Lutrin lezen.’ 

Nadien is het aantal lezers van Boileaus werk echter flink geslonken en is hij 

als dichter nagenoeg in vergetelheid geraakt. Ten onrechte, zoals hopelijk 

mag blijken uit deze rijk geïllustreerde, tweetalige uitgave, die de eerste 

Nederlandse vertaling van Le Lutrin bevat. 


