
Engelsman – Staartman (Englishmen have tails)

Mijn laatste bezoek aan de ‘Boekenzolder’ leverde me een nieuwe aanwinst voor mijn collectie
Folkloreboeken op, namelijk Richard Dorsons The British Folklorists, 500+ pagina’s volgepakt
met waardevolle informatie. Ik ben pas in hoofdstuk 1, getiteld ‘The Antiquaries’, in Nederlands
‘De Antiquairs’, maar niet in de betekenis van ‘handelaars in oude kunst en siervoorwerpen’,
maar in die van onderzoekers van oude zaken en gewoontes. Een van die onderzoekers was John
Ray, die in Cambridge in 1670 A Collection of English Proverbs uitgaf, waarin hij de volgende
verklaring gaf bij de uitdrukking ‘Kentish long-tails’:

Those are mistaken who found this Proverb on a miracle of Austin the Monk; who
preached in an English village, and being himself and his associates beat and abused by
the Pagans there, who opprobriously [= showing scorn or reproach] tied Fish-tails to their
back-sides; in revenge thereof such appendants [‘aanhangsels’] grew to the hind-parts of
all that generation. For the scene of this lying wonder was not laid in any part of Kent, but
pretended many miles off, nigh Cerne in Dorsetshire. I conceive it first of outlandish
extraction, and cast by forreigners as a note of disgrace on all English men, though it
chanceth to stick onely on the Kentish at this day. What the original or occasion of it at
first was is hard to say; whether from wearing a pouch or bag to carry their baggage in
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behind their backs; whilst probably the proud Monsieurs had their Lacquies [‘lakeien’] for
that purpose; or whether from the mention’d story of Austin. I am sure there are some at
this day in forreign parts, who can hardly be perswaded but that English men have tails.
Why this nickname (cut off from the rest of England) continues still entail’d on Kent, the
reason may be (as the Doctour conjectures) because that Country lies nearest to France,
and the French are beheld as the first founders of this aspersion [= slander].1

Dorson merkt op, dat in dit traditioneel gezegde een heiligenlegende is opgenomen, die Ray
rationaliseert in een etymologie gebaseerd op een vroege wijze van transport en kruidt met doses
anti-Roomse uitingen en verontwaardigd nationalisme.

Ik had voor dit onderwerp al een klein dossier gemaakt (als paragraaf bij het thema ‘de staart van
de duivel’). Harrebomée maakt in zijn Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal melding van
de spreuk: Engelschman, staartman, en verwijst voor de oorsprong van de scheldnaam
staartman, door de monniken de Engelsen toegedicht naar elders.2 Dat de Engelsen vroeger niet
gunstig bekend stonden in Nederland valt op te maken uit Harrebomées commentaar bij: Het is
een Engelschman: ‘Tuinman beweert, dat men dit van een staartje wijn zegt. Ik heb het nooit
anders hooren gebruiken dan voor eene tastbare leugen, en vermoed, dat het ziet op de
onregtvaardige wijze, waarop de Engelschen doorgaans den oorlog voeren.’ Of: Dat is zoo de
gewoonte der Engelschen: ‘Men bezigt dit spreekwoord, wanneer aan iemand op eene fijne wijze
zijn goed afhandig gemaakt, genomen van de gewoonte der Engelschen, om bij de
oorlogsverklaring tevens dadelijk alles in te pakken; waarvan wij meermalen de onaangename
gevolgen ondervonden.’3

Het onderwerp wordt behandeld door Briggs in haar paragraaf ‘Men with tails’. Er zijn drie
verschillende tradities. De eerste betreft St. Egwin, bisschop van Worchester, eind 7e eeuw, die
zich ergerde aan de smeden van Alcester, omdat ze op zondag werkten. Hij bezocht hen met de
bedoeling hen ervan af te brengen, maar ze maakten zoveel kabaal met hun hamers, dat hij zich
niet verstaanbaar kon maken, waarop hij hen vervloekte en iedere smid een staart kreeg. Een
vergelijkbaar verhaal wordt verteld van St. Augustinus en de mannen van Dorset, waarover
Caxton schrijft in zijn versie van de Golden Legend: ‘Hierna betrad St. Austin Dorsetshire en
kwam in een stad, waar slechte mensen waren, die zijn leer en gepreek geheel verworpen en hem
de stad uit dreven, casting on him the tails of thornback, or like fishes; wherefore he besought
Almighty God to show his judgement on them, and God sent to them a shameful token; want de
kinderen die naderhand in die plaats geboren werden hadden staarten, as it is said, till they had
repented them. Algemeen wordt gezegd, dat dit plaats had in Strood in Kent, maar gelukkig is
heden daar niets van te merken. Ook de derde legende speelt in Strood, maar kennelijk heeft
Caxton de verhalen verward. Gezegd wordt dat de bewoners van Strood de kant van Henry II
kozen in diens ruzie met Becket en de staart van diens ‘sumpter-mule’ afknipten, toen hij door de
stad reed, waarop de boze heilige hun nageslacht ertoe verdoemde geboren te worden met
staarten, binding them thereby with a perpetual reproach, zoals Polydore Vergil schrijft, for
afterward (by the will of God) it so happened that everyone which came of that kindred of men,
which played that naughty prank were born with tails, even as brute beast be. De bewoners van
Strood en van de regio worden nog steeds voor de grap Kentish long-tails genoemd. Briggs voegt
1 Dorson 1968, 24f naar John Ray, A Collection of English Proverbs, Cambridge 1670, 233f. De ‘Doctour’ is
Thomas Fuller, The History of the Worthies of England, London 1662.
2 Harrebomée I, 184b (Navorscher, bijblad I, xv & cxix; Tuinman, I, 212; II, 26).
3 Harrebomée I, 184b.
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toe: ‘The taunt of having tails was a common accusation against the English in medieval times,
and was even occasionally heard in the seventeenth century, in the epithet The Tailed English.4 

Het onderwerp wordt uitgebreid behandeld door Rev. Sabine Baring-Gould in zijn Curious
Myths of the Middle Ages (1866). Hij begint met een persoonlijke anekdote uit zijn jeugd. Hij
werd door zijn kindermeisje uit Devonshire wijsgemaakt, dat alle mannen uit Cornwall geboren
worden met een staart. Hij geloofde daar vast in en keek naar mensen uit Cornwall met een
scheef oog tot hij bevriend raakte met een boekverkoper afkomstig uit Cornwall, die hem
verzekerde geen staart te hebben. Zelfs toen nog kwam hij met de rationalisatie dat de
boekverkoper door zijn zittende beroep de staart eraf had gezeten (sat his off). 
Dan vertelt hij uitgebreid de versie van Polidore Vergil, waarna hij de woorden van John Bale, de
ijverige reformeerder en bisschop van Ossory in de tijd van Edward VI, citeert, die van John
Capgrave en Alexander of Esseby overneemt, “that for castynge of fishe tayles at his Augustyne,
Dorsettshyre men had tayles ever after. But Polydorus applieth it unto Kentish men at Stroud, by
Rochester, for cuttinge off Thomas Becket’s horse’s tail. Thus hath England in all other land a
perpetual infamy of tayles by the[s]e wrytten legendes of lyes, yet can they not well tell where to
bestowe them truely.” En Bale trekt stevig van leer tegen de uitvinders van deze legendes. “In the
legends of their sanctified sorcerers they have diffamed the English posterity with tails, as has
been showed afore. That an Englyshman now cannot travayle in another land by way of
marchandyse or any other honest occupyinge, but it is most contumeliously thrown in his tethe
that all Englyhmen have tails. That uncomely note and report have the nation gotten, without
recover, by these laisy and idle lubbers, the monkes anf the priestes, which could find no matters
to advance their canonized gains by, or their saintes, as they call them, but manifest lies and
knaveries.” (‘Actes of English Votaries’)

Baring-Gould vertelt dan over Lord Monboddo, een excentrieke Schotse rechter uit de 18e eeuw,
die van mening was, dat de mens eigenlijk een staart zou moeten hebben. Dan schakelt hij over
op een Pools sprookje over een heks, die een gordel maakte van mensenhuid en op de drempel
legde van de deur waar een huwelijksfeest werd gevierd. Toen het bruidspaar over de gordel
stapte, werden ze getransformeerd in weerwolven. Drie jaar later zocht de heks hen op en wierp
over hen mantels van bont met het haar naar buiten gekeerd, waarop ze hun menselijke gedaante
terugkregen, maar, helaas was de mantel, geworpen over de bruidegom, te kort en bedekte niet
zijn staart, zodat hij bij het terugkrijgen van zijn oude gedaante bleef zitten met de staart, iets wat
erfelijk werd in zijn familie, zodat alle Polen met een staart regelrechte afstammelingen zijn van
de voorvader die dit ongeval overkwam. 
Wat Baring-Gould niet zag, is dat we hier te maken met een variant van het bekende Grimm-
sprookje ‘De Zes Zwanen’ (KHM 49) [ATU 451]. Hierin heeft de stiefmoeder toverhemdjes
gemaakt en over de zes zoons van de koning gegooid, zodat ze in zwanen veranderen. Hun zusje
neemt het op zich hen te onttoveren door hemdjes van asters te maken, waarbij ze geen woord
mag zeggen. Op het laatste moment, als ze door haar boze schoonmoeder (ze is ondertussen met
een koning getrouwd, maar kan zich niet tegen aanklachten verdedigen omdat ze niets mag
zeggen) op de brandstapel is beland, komen de broers en ze gooit de hemden over hen, maar één
hemd was niet af en deze jongen had in plaats van een arm een zwanenvleugel.
4 Briggs 1977, 253 naar H. Bett, English Myths and Traditions, 86. De staartman zien we in het Wellerisme: Dat is
een staartman, zei Barend de kok, en hij zag een’ krokodil lopen (Harrebomée I, 32a). In N-Brabant wordt gezegd
dat als je vlees op vrijdag eet, je een staart krijgt. (Swanenberg 1986, 259: ègge vlis it op freddeg, dan kredde ‘ne
start.)
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Varianten van het verhaal worden door Bolte en Polivka gegeven en in een Witrussische variant
zijn de twaalf broers in wolven veranderd. De oudste versie is uit de 12e eeuw en hierin zijn de
zes broers in zwanen veranderd, doordat de gouden halsketens, waarmee ze zijn geboren, zijn
afgenomen; een van deze ketenen wordt door een smid gebroken zodat een van de broers een
zwaan blijft. (BP I, 432f)

Baring-Gould vervolgt met rapportages van mensen met staarten. Hij begint met de Nederlandse
reiziger Johan Struys, die het eiland Formosa [= Taiwan] bezocht in 1677. Deze had verhalen
gehoord van mensen met staarten, maar weigerde ze te geloven totdat hij met eigen ogen een man
zag met een staart van meer dan een voet lengte, bedekt met rood haar, erg lijkend op die van een
koe. De man zei dat zijn staart een gevolg was van het klimaat, want alle bewoners van de
zuidzijde van het eiland waren voorzien van dergelijke aanhangsels. (“Voyages de Jean Struys.”
An. 16505) Vervolgens rapporteerde Hornemann dat tussen de Golf van Berlijn en Abyssinië er
bestaarte menseneters waren, die de inboorlingen Niam-niams noemden, wat in 1849 werd
bevestigd door M. Descouret, bij zijn terugkeer van Mecca. Ze zouden lange armen, lage en
smalle voorhoofden, lange en opstaande oren en dunne benen hebben. Mr. Harrison spreekt in
zijn “Highlands of Ethiopia” over een algemeen geloof van de Abyssijnen in een pygmeeënras
van deze aard. In 1851 maakte M. de Castelnau melding van een slachting aangericht door de
Haoussa’s onder de Niam-niams. Ze hadden allemaal 40 cm lange staarten, met een doorsnee van
2 tot 3 cm. Dit orgaan is glad. Er waren ook enige vrouwen onder de doden en zij waren op
dezelfde wijze misvormd. Voor de rest zagen ze eruit als andere negers. Een andere reiziger in
Abyssinië, M. d’Abbadie, geeft in 1852 het verhaal, dat hij optekende van de lippen van een
Ethiopische priester: “Vijftien dagreizen ten zuiden van Herrar wonen mensen met staarten, de
lengte van een palm, bedekt met haar, en gesitueerd aan het einde van de wervelkolom. De
vrouwen van dat land zijn heel mooi en hebben geen staart. Ik heb een vijftiental van deze
mensen gezien te Besberah en ik ben ervan overtuigd dat de staart natuurlijk is.” Baring-Gould
wijst op de discrepanties tussen de berichten (glad of behaard; vrouwen wel of niet). Nog sterker
maakt Dr. Wolf het in zijn “Travels and Adventures”, deel 2, uit 1861. “Er zijn mannen en
vrouwen in Abyssinië met staarten als honden en paarden.” Wolf hoorde ook van een groot aantal
Abyssijnen en Armeniërs, dat “er nabij Nara in Abyssinië mensen zijn – mannen en vrouwen –
met lange staarten waarmee ze in staat zijn een paard neer te slaan, en er zijn ook zulke mensen
nabij China.” In een noot vermeldt hij dat “in het College of Surgeons te Dublin nog steeds een
mensenskelet te zien is met een staart van zeven inches. Er zijn veel bekende gevallen van deze
verlenging van de caudale vertebra, zoals bij de Poenangs op Borneo.” Maar ondanks al deze
verhalen heeft Baring-Gould zijn twijfels en zal pas geloven wanneer hij met eigen ogen een
‘homo caudatus’ ziet.

In de “Tablet” van 1 oktober 1927 is een artikel genaamd ‘Why Englishmen have tails’. Er wordt
melding gemaakt van een paper, gelezen door Canon John Fletcher op de Lingard Society, over
“Een middeleeuwse legende – de Engelse staart”. Het epitheton “tailard” werd op de Engelsen
toegepast als een scheldnaam gedurende de middeleeuwen. Diverse verklaringen voor de term
Anglici Caudati werden bediscussieerd en verworpen en het werd aangetoond, dat de clue van de
betekenis te vinden is in een oude traditie, voor het eerst vastgelegd door Guescelin, een
Benediktijnse monnik uit Canterbury, in zijn Historia Sancti Augustini, geschreven in 1099. Deze
geschiedenis, gebaseerd op eerdere schrijvers en een locale traditie van voor de Normandische

5 Dit jaartal klopt niet met het eerder vermelde bezoek aan Formosa in 1677.
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verovering, zegt dat St. Augustinus, toen hij naar de West Country ging om de mensen te
evangeliseren, met beledigingen werd ontvangen, met name de bewoners van Dorchester hadden
visstaarten aan de kleren van de heilige en zijn medemissionarissen bevestigd. Daarop vervloekte
de heilige hen, dat hun nakomelingen geboren zouden worden met een staart. Deze legende
groeide uit tot een volksgeloof, vooral onder de Fransen en Schotten, die zich wreekten op hun
erfvijanden door hen coueis of tailards te noemen, de locale Dorchester vervloeking uitbreidend
over alle Engelsen.
Het originele verhaal over Augustinus werd aangevuld door en verward met een vergelijkbare
legende die stelde dat het couperen van de staart van het paard van St. Thomas van Canterbury
door de mensen van Rochester (of Strood) werd bestraft op dezelfde wijze als de belediging van
de vroegere heilige. De vloek op Strood werd spoedig uitgebreid naar alle mannen van Kent:
“For Becket’s sake Kent always shall have tails.”
De oorspronkelijke legende van St. Augustinus behield zijn plaats in de volksgeest als de
oorsprong van Engels tailards tot het begin van de 16e eeuw en vanaf die tijd begon de legende
van St. Thomas die te vervangen.
Deze scheldnaam voor de Engelsen, cold, caudatus, had zijn origine in Frankrijk en met de notie
van een werkelijke fysieke misvorming, die de Engelsen plaatst in een groep met de lagere
dieren, werd gekoppeld het idee van gebrek aan moed; het Franse couard en het Italiaanse
codado (waarvan het Engelse woord ‘coward’ is afgeleid) zijn verbonden met het Latijnse cauda,
coda, een staart.
Canon Fletcher volgde de legende door de Kronieken en de volksliteratuur van Frankrijk en
Schotland van de 11e tot de 17e eeuw, met talloze citaten van de schrijvers uit die periode. Er
werd ook opgemerkt, dat de Franse schrijvers van de 14e eeuw de Engelsen tartten met tweemaal
het geloof verloren hebben, dat Frankrijk altijd had behouden. Maar het geloof in de legende was
niet beperkt tot deze landen. Tegen de 14e eeuw had Italië het overgenomen; Boccaccio meldt dat
de Engelsen staarten hebben; Fazio beschrijft hen aldus in zijn Dittamondo, evenals Benvenuto
da Imola in zijn commentaar bij Dante’s Paradiso.
Er is een overvloed aan middeleeuwse literatuur om aan te tonen dat het geloof dat Engelsen
staarten hadden werd geaccepteerd in letterlijke zin. Er was een refrein dat grote populariteit
genoot: 

Anglicus a tergo caudam gent, est pucus ergo; 
Cum tibi dicit “Aye,” sicut ab hoste cave.

De legende is een treffend voorbeeld van de goedgelovigheid, accepterend als waar een bewering
waarvan de valsheid zo gemakkelijk vastgesteld had kunnen worden. Engelsen in het algemeen
en mannen van Kent in het bijzonder hebben lang de laster tegen hen overleefd, maar het is
bijzonder, dat de legende van de staart is blijven voortleven in Cornwall. Lieden uit Devon, of ze
het nu geloven of niet, beweren dat alle mannen uit Cornwall zijn geboren met staarten.

Op de Wikipedia-pagina gewijd aan Bastian Pagez komen we het volgende tegen: Hoewel de
choreografie perfect was, toen de satyrs voor het eerst met hun staarten kwispelden, werd dit door
de Engelsen opgevat als een referentie aan een oud gezegde, dat Engelsen staarten hebben.
Hierbij wordt de volgende verklaring gegeven: Dit verhaal van Engelse staarten werd voor het
eerst opgeschreven in de Middeleeuwen door de kroniekschrijvers William van Malmesbury,
Wace en Layamon in zijn Brut. De oorsprong was een legende dat Sint Austin de Kentse mannen
van Rochester vervloekte om “rayfish” (rog-)staarten te hebben, en naderhand werden ze
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muggles genoemd.6 [Fred. Madden (ed.), Layamon’s Brut or Chronicles of Britain, vol. 3,
Society of Antiquaries 1847, 185-7] Polydore Vergil had een courantere versie van de oude
legende gepubliceerd, schrijvend dat de vloek werd toegepast op de afstammelingen van lieden
uit Strood die de staart van het paard van Thomas Becket hadden afgesneden  Van dit oude
verhaal werd het spreekwoordelijk in Europa dat al de Engelsen geheime staarten hadden. [Vergil
Polydore, Anglica Historia, 1555, boek 13: tweetalige versie van Dana F. Sutton: zie Bath,
Michael, ‘Anglici Caudati,’ (2011, pp. 184-188) voor een discussie van de ontwikkeling van deze
legende van de Engelse staart].

Door Ego-Ronanus werd (3 Febr. 2015) een post geplaatst met de titel ‘Do Englishmen have
tails?’ Hij begint met een citaat van John Bale over dat Engelsen niet naar een ander land kunnen
reizen of ze krijgen in hun tanden geworpen dat alle Engelsen een staart hebben. Dan vraagt hij
zich af waar dit idee vandaan komt en vermeldt het uitschelden van mensen uit Cornwall, die van
Keltische komaf zijn en voor Engels onverstaanbaar spreken, door mensen uit Devonshire. Dan
vermeldt hij de mening van Polydore Vergil over de vervloeking door Thomas Becket. En besluit
met de opmerking dat hij wanneer hij weer in Engeland komt, zal checken of hij verdacht
bollende broeken ziet. (Op de VS-tak van het wereldwijde Centrum voor Forteaanse Zoölogie)

De ‘tailed Englishmen’ worden ook vermeld door Geraldine Heng in haar Empire of Magic:
Medieval Romance and the Politics of Cultural Fantasy (2012). Ze merkt op dat de referenties
van vijanden aan ‘tailed’ Engelsen in Richard Coeur de Lion alluderen aan een legende van St.
Augustinus’ missie in Engeland. William van Malmesbury’s Gesta Pontificum, in de twaalfde
eeuw, vertelt, dat God bij ongelovige Engelse lieden, die Augustinus lastig vielen, staarten liet
groeien als een vernederend teken van goddelijke oprechtheid – een verhaal dat nog steeds goed
bekend moet zijn geweest voor het publiek van RCL, eeuwen later, opdat het spinnen van de
religieuze belediging door de romance kon werken. Aangezien alleen duivels en beesten staarten
hebben, maakt de onophoudelijke beschrijving, door hun vijanden, van Richard en al de Engelsen
als “taylardes” (lieden met staarten) hen tot duivelse ongelovigen en beestachtige dieren (“tayled
dogges”); waarlijk een belediging die inhakt tot op het (staart-)bot want het maakt de Engelse
kruisvaarders tot hun gezworen vijanden – Moslims, Joden, ketters, tovenaars, en dankzij de
middeleeuwse analoge imaginatie: sodomieten.

Tot slot vond ik een artikel van Elizabeth Staffel uit 2000, genaamd ‘The Horrible Tail-Man and
the Anglo-Dutch Wars’, waaruit blijkt dat het uitschelden van Engelsen voor ‘staartman’ een vast
onderdeel was van de Hollandse oorlogspropaganda in de Engels-Nederlandse oorlogen. In 1652
verscheen in Holland een pamflet getiteld ‘De Nederlandsche Nyptang’, waarin een verklaring
wordt gegeven voor de oorsprong van de van oudsher bekende scheldnaam voor een Engelsman
– ‘staartman’ of gewoon ‘staart’. Het begint met een overdreven belijdenis van affectie voor de
natie (‘Heb de Britten bijster lief…’), en herinnert hen aan het heersende scheldwoord:

‘Waarom hiet uw volkjen Staarten? 
Met voordacht, niet bij geval, 
Roept men, op weg en vaarten, 
Staartman, Staartman! overal…’

6 Harry Potter lezers weten dat muggles mensen zijn die van magic geen kaas hebben gegeten. Maar het is dus
kennelijk een oud woord en ‘Maria’ zocht het op in de OED: (a) ‘a tail resembling that of a fish’, (b) ‘a young
woman’, (c) ‘a sweetheart’ and (d) ‘marijuana’. (May 9th, 2012 by english)
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Waaruit blijkt dat weinig was veranderd in de honderd jaar sinds de Engelse reformeerder John
Bale zijn klacht had geuit. Maar in 1652 was (voor het eerst) oorlog uitgebroken tussen de
Engelsen en de Hollanders, en de belediging was nu niet een simpele xenofobe plagerij, maar
werd gezien als geschikt om te gebruiken in de oorlogspropaganda. 
De vroegste referenties aan de Engelsen met staarten verschenen in het Latijnse dierenepos
Ysengrimus, samengesteld door Magister Nivardus in Vlaanderen rond 1150. De laster wordt
gepresenteerd als een reeds algemeen bekend feit en niet bepaald flatterend voor degenen die het
betreft. In een voorbeeld wordt een roodharige monnik beschreven als ‘gemener dan een staart-
dragende Engelsman’ (Pravior Angligena caudato), elders zegt een schaap tegen Ysengrimus:
‘deze heeft geen staart zoals die andere, zijnde een Engelsman’ (Non habet hic caudam, velut
Anglicus alter habebat).
In de 19e eeuw werd het verhaal herleid tot St. Augustinus van Canterbury, die de ongelovige
dorpelingen, die hem aanvielen en beledigden door hem te verjagen met roggenstaarten
vastgemaakt aan zijn rug, vervloekte, zodat ze sindsdien zelf staarten hadden. Ook werd
gesuggereerd dat de aantijging lafheid aanduidt [in Nederland: met de staart tussen zijn benen
ervandoor gaan]. Staffell vindt geen van beide redenen afdoende en verwijst naar de verklaring,
die wordt gegeven in de Nederlandsche Nyptang: 

‘… ik heb wel gelezen, 
In een Schotsch of Angelsch boek 
Dat den Briton was gerezen 
Uit des Duivels zwarte broek.’

Dus de Engelsen zouden afstammen van de duivel en een spreekwoord zegt: ‘Wie zag ooit den
Duivel roeren, Daar geen staart achter of?’ Het zou kunnen dat de afstamming van de duivel
ouder is dan het hebben van staarten. En Staffell wijst op de woordspellen met de naam Engels:
engelen, in Latijn Angli en Angeli, zoals in de beroemde grap van paus Gregorius (die Sint
Augustinus naar Engeland zond) en dat de stap van engelen naar de gevallen engelen klein is. In
het midden van de 17e eeuw werd Engeland door de Hollanders Duyvelland genoemd. [Nog
steeds kan in het Nederlands Engeland worden uitgelegd als ‘narrow’ of ‘scary’: een eng land.]
Volgens de Nyptang werden de 33 moorddadige dochters van een legendarische prins van Syrië
uitgezet op een stuurloze boot en gedreven naar een onbewoond Engeland, waar ze met duivels
seks hadden en reuzen voortbrachten (vergelijk Genesis 6:4). Een vergelijkbaar verhaal is al te
vinden in de 14e-eeuwse Myreur des Histors van Jean d’Outremeuse, die vertelt dat de originele
Angelen, die Engeland bevolkten, staarten als dieren hadden, dat hun naam komt van ‘Engle’,
een stuk land nabij de toren van Babel, en dat ze afstammen van Kaïn. Hun staarten kunnen dus
gezien worden of als een teken van hun diabolische afstamming of als het teken dat God op Kaïn
plaatste als straf voor de moord op zijn broer. En Staffell besluit deze alinea met erop te wijzen
dat de staart een onvermijdelijk attribuut van de duivel is in de Christelijke traditie. En ze citeert
Milton, die in zijn Hymn on the Morning of Christ’s Nativity zegt dat de ‘old Dragon
underground’, 

‘wroth to see his kingdom fail
Swinges the scaly horror of his folded tail.’

[In Nederland is de staart van de duivel heel bekend van het spreekwoord: Wie over de duivel
praat, trapt op zijn staart. De Engels kennen dit spreekwoord, maar hebben het afgekort tot:
Speak of the devil… (waarover meer een andere keer).]

We komen nu aan de verklaring van de bovenstaande prent. De executie van Karel I in 1649
kwam als een enorme schok in Holland en Cromwell werd beschouwd als het toppunt van list en
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hypocrisie en zijn snelle opmars naar absolute macht baarde grote zorgen. In Joan Dullaerts
Karel Stuart, of Rampzalige Majesteit, gepubliceerd in 1652 toen de oorlog uitbrak, worden
Cromwell en Thomas Fairfax voorgesteld respectievelijk als de toppunten van sluwheid en
kracht. Hoewel Cromwell goddelijke sanctie voor zijn acties bepleit, zweren hij en Fairfax 

‘… by ’t gebiedt van d’onderaartsche Scharen 
By Donder, Blixem, Windt, en ’t bruizen van de baren’ 

om Karel uit de weg te ruimen. Zijn vroomheid is gewoon een masker voor zijn diabolische
ambities, terwijl de koning daarentegen een martelaar is. In hetzelfde jaar verscheen een prent,
genaamd ‘Den Afgrysselikken Staart-Man’,7 die niet alleen Cromwells agressie tegen Holland
aanviel, maar ook zijn tirannie en centraliserende ambities, door hem te laten zien met een lange
slangenstaart gemaakt van gouden munten. Deze staart, aldus de begeleidende tekst, is wat hij
gebruikt om zijn vijanden te onderdrukken en wat heeft gebracht

‘… de blinde Brit, en Ir en Schot
Ootmoedigh onder mijn gebodt.

Hij zal zijn tong gebruiken, zo vol met sluwheid, om de wind en de stroom te beteugelen en
Neptunus’ drietand uit zijn greep ontworstelen,

‘Of geef hem met mijn Staart een slag,
Dat hem ‘et hoofd, gelijk een vlag
Die nasleept, hangt en lilt en trilt.’

Als antwoord dreigen de ‘Conings-man’, de Schot en de Hollander allen de staart af te snijden,
waarbij de Hollander een toon van geschade vreedzaamheid en onwillige krijgslust aanslaat: 

‘Wel, zooje Wilt, zo wil ick mee
Doch raakt myn mes eens uit de Schee
Het keert niet weeder in zen plaats
Voor dat ‘et, op de STAART, de kaats
Geteekent heeft van ’t Engelsspel
Doch Vree waar best, dat weetje wel.’

Het ingezet plaatje in de linker bovenhoek heeft de tekst ‘Hier verkopense de gestoole goederen’
– een referentie naar de Hollandse ladingen, in beslag genomen door de Engelsen in 1651-52.

Het vervolg van dit interessante artikel zal ik behandelen in een aantal kortere bijdragen, waarvan
de eerste ‘Voorspookkend Zinne-beeld’ is genaamd.

Literatuur:
Briggs, Katharine M., British Folk-tales and Legends. A Sampler, London etc. 1978 (= 1977).
Dorson, Richard M., The British Folklorists. A History, Chicago 1968.
Harrebomée, P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, Amsterdam 1980.
Staffell, Elizabeth, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch Wars’, in: Journal of the

Warburg and Courtauld Institutes Vol. 63 (2000), pp. 169-186.

7 Staffell spelt “Start-Man”, mogelijk een type- of zetfout, want elders is het “staart”.
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Voorspookkend Zinne-beeld, op den Staat der Engelsen en Nederlanders
(Engelsman – Staartman 2)

De Staat zucht trok’et Koor-kleed aan;
En liet de Schotse Trommel slaan,
   Om d’oude Trouw de nek te breekken:
De Nikker blies een voor de wind;
En wist de Teems, puur doof en blind,
   Dit voor wat Hailigs in te preekken.
Mit kreeg de Britze Troon een krak.
De Deugd gaf voort de leste snak,
   En look, op’t Moord-tooneel, ’er oogen.
De Roof, verzien met Bus en Swaard,
Sprong daadlik op’et dolste Paard,
   En stal al’t Koningklik vermoogen.
De (a) List, verguld met sulk een Schat,
Klom vaardig booven op’et (b) Rad
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   Van Avondtuur; en sloeg zen blikken
Op STUARTS Na-zaadt, zo verwoed,
Dat d’Onderdaan van ‘sKonings Bloed,
   Helaas! geen enig woord dorst kikken.
Dus wierd hy, als een God, gevreest.
Tot dat, na’et voorspook van mijn Geest,
   Een (c) fiere Leeuw, met krulde lokken,
En stark van pooten, lang gehoont,
In ’t Vecht-parck, om zijn Deugd gekroont,
   Quam loeren op zijn goude brokken.
Getergde Wraak sprong na de Kruk;
En deed’et Rad, met eene ruk,
   Meer dan een groote hand breed draayen:
De Staart-man wierd’et Hoofd te swaar:
Hy riep en kreet, met sulck misbaar,
   Dat Meester TOM hem niet kon paayen.
De quaalikheid sloeg voort na’et Hart.
Hy gaf, van angst en vrees benart,
   Met eene gulp, zijn (d) Rijkdom over.
De Leeuw, vol moedts, deê noch een ruk;
Mit greep, doch tot zijn ongeluk
   Een (e) Gier de (f) Staart van d’opper Roover.
Zit vast, Lord OLEF, zit doch vast,
Of’t Schip verseilt op Bijl en Bast,
   Zo riep de Zee-haan, groot van spooren:
Hy sloeg zen beenen om ’et Rad,
En kreet, en beet als Martens Kat:
   Maar al den handel was verlooren.
Want, eer hy om zag hoe’t’er ging,
Streek een (g) Matroos, ô wonder ding!
   De (h) Plunder-broek hem op de hielen:
Dit Hollands Deuntje klonck te wreet;
Des (i) scheet de Vraat, met eene scheet,
   Wel vijftig wel beseilde Kielen.
Dus keerde zich op’t lest de kans:
De dolle Staart-man moest zen Swans
   An’t Dreumelt-mutsjen over geeven:
Hier hilp geen huilen als een Hond:
Geen karmen, noch geen vuille mond:
   Geen Judas-Kus8 voor’t eerloos leeven.
Het hailig Recht verschoont geen Moord
Of Roovery, gants ongehoord
   Gepleegt an Vriende en Bont-genooten;
Het gaat zen gang, en ziet niet aan:
Het Bloed-Rijk moet in Bloed vergaan,
   Al schijnt’et weelig opgeschootten.

8 Verbeterd voor ‘Judas, Kus’.
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Verheug u dan, Doorluchtig Volck,
Dat dus lang voor de wreetsten Dolck,
   In ballingschap, uw hail moest derven:
De fiere Leeuw verbijt den Dog:
Het Rad draait om: Hy zal’t Bedrog
   Wel haast den Kop aan stukken kerven.
Ik droom! wat ydelheyd is dit?
De Leeuw schijnt krachtloos van gebit;
   Des krimt my ‘tHart. Och bitre slaagen!
Hoe dus mijn Ziel? zijt wel gemoedt.
Al ’t geen de Geest hier spookkend doet,
   Daar van sal ’t haest in Holland waagen.

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 172-174]

Eveneens in 1652 kwam een prent uit getiteld ‘Voorspookkend Zinne-beeld, op den Staat der
Engelsen en Nederlanders’ [Staffell: Prophetical Emblem]. Het toont een Rad van Fortuin met
Cromwell bovenop gezeten: de Hollandse Leeuw geeft er een draai aan, zodat hij naar de grond
gaat en kronen, scepters en munten uitkotst – de koninklijke schat, die hij heeft gestolen.
Hangend aan zijn (vossen-)staart in een vergeefse poging het rad te stoppen is Generaal Robert
Blake, eveneens gestaart; als een Nederlandse zeeman zijn broek afstroopt met een boothaak,
schijt hij een stroom schepen die naar de zee stroomt, waar een gevecht plaats heeft. In de linker
bovenhoek zijn de mislukte onderhandelingen tussen de Nederlanders en de Engelsen te zien met
de inscriptie ‘Segt wat ghy wilt en doet wat ghy kunt’); de corresponderende scène aan de
rechterkant toont de Engelsen die weer op foute wijze Nederlandse schepen in beslag nemen
(mogelijk de zelfde die uit Blake op het rad zijn getrokken), met de opmerking ‘Hebben is
hebben, krijgen is kunst’). De verzen onder de afbeeldingen beschrijven de allegorie, daarbij
voortdurend aan Cromwell refererend als ‘de Staart-man’. Zij leggen de prent uit als een profetie
van de behandeling die Holland zal of zou moeten uitdelen aan de perfide Engelsen: nu zijn
volgens de schrijver de tanden van de Leeuw krachteloos.
Dezelfde prent werd opnieuw uitgegeven in 1665, bij het uitbreken van de tweede Engels-
Nederlandse oorlog, nu getiteld ‘De Bedroogen Hoop, aan de Vreedelievende Hollanders’ en met
de begeleidende uitleg vervangen door een 72-lijnig vers van Jan Soet. De nieuwe tekst herinnert
Karel II aan Hollands vreugde bij zijn restauratie (Cromwells ‘val’ nu genomen als een referentie
hieraan) en van haar hoop op een eeuwige vrede als een resultaat – hoop die was teleurgesteld.
Het gedicht begint ‘Kromwel, op het Radt geklommen / Rijk van Koningklikke schat, / Met een
lange staart aan ’t gat, / Zat gelijck de droes te brommen…’ Maar nu is Karel in dezelfde positie
van goed fortuin bovenop het rad, en moet door implicatie hetzelfde lot vrezen: ‘… d’Oude roede
is al versleeten: / Maar een tweede driegt te slaan…’ Hier hebben we een directe vergelijking van
Cromwells gedrag met dat van de duivel (‘de droes’), versterkt door zijn staart (zelfs als de staart
op de prent eerder dierlijk is dan duivels); terwijl Blake, beweert Soet, uitgebroed is door
waterdemonen, om te roven en branden (‘blaaken’, een pun op zijn naam).

De volgende aflevering heet ‘Danck-Predikatien’.
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Danck-Predikatien (Engelsman – Staartman 3)

(Gedaen over de laste slach by Worchester, op den 28. September 1651. Door den General,
OLIVER CROMVVEL. Matt. 10. vers. 34 &c.; Antwoordt, Op de Predicatien van den generael
Oliver Cromwel gedaan over het 10. cap, Matt, vers. 5.)

Den Prins vant’t loos bedrog is op Godts stoel getreden,
En onderhout hier’tvolck met veel bedeckte reden
Waar door hy haar gemoet en hart aar heel vervveekt
Schoon dat het vol bedrogh en losen vonde steeckt.9

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 174-175]

De koppeling tussen Cromwell en de duivel was een topos van de koningsgezinden die gebruikt
bleef worden in Engeland na de Restauratie in 1660. In 1648, het jaar voor de koningsmoord
verscheen een royalist prent die Cromwell’s kabinet afbeeldde reeds in conferentie met de duivel.
Het verhaal van een pact gesloten door Cromwell met de duivel verscheen voor het eerst in druk
in het tweede deel van Laurence Echards ‘History of England’ van 1718. De deal zou zijn

9 Helaas is niet meer van het gedicht op deze pagina weergegeven.
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gesloten vóór de beslissende slag van Worchester in 1651, tijdens een bijeenkomst met de duivel
in een bos (gadegeslagen door een zekere Kapitein Lindsey), en volgens de bepalingen ervan zou
Cromwell alles wat hij wilde hebben voor zeven jaar, maar de duivel zou voor hem komen aan
het eind van deze termijn. Cromwell stierf op 3/13 September 1658, de zevende verjaardag van
zijn overwinning – een toevalligheid in datum die duidelijk te goed was om door zijn
tegenstanders verspild te worden.
Diverse Nederlandse prenten van de vroege 1650er jaren lijken dit koningsgezinde thema na te
galmen. Een print van 1651-2, die Cromwell afbeeldt een [fictieve] preek houdend na diezelfde
slag van Worchester, met een Nederlandse toevoeging over de ware Christelijke aard, beeldt de
predikant af met een kroon van pauwenveren en een lange slangachtige staart die achter hem
oprijst. Dit weerklinkt in een gedicht genaamd ‘Protecteur Weerwolf’, waarin Cromwell de
vermomde wolf is die doet of hij een herder is, en gerefereerd wordt aan ‘de Duivel die de Passie
preekt’ – een Nederlandse frase voor hypocrisie (een vos die de Passie preekt heeft dezelfde
connotatie).

De volgende aflevering heet ‘Op ’t vernietegen van ’t genaemde Engels Parlement’.
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Op ’t vernietegen van ’t genaemde Engels Parlement (Engelsman – Staartman
4)

Op ’t vernietegen van ’t genaemde Engels Parlement door Olivier Cromwel hun Generael.

OP DE REGEL
Hier dwingt men ’t Parlament die Koning Karels hooft,
Heeft van het Hemels licht en Sonne schijn berooft.

[’t Parl.]
Verrader wel hoe nu wie maakt u hier soo stout,
Dat gy gewapent komt hier op dees plaats verschijne:

[Cromw.]
Ik kom ô Raven-aas by u liên om het gout
Dat gy de Londonnaars, met overwreede pijne,
Barbaarsch’lik hebt onthaalt, gy schatte maar ’er goet:
Daar gy een pik op hadt, siet soo veel moet ’er wesen.
Se halen ’t waar van daan, ja tusschen vleys en bloet:
Van oude Weduwen en ouder-loose Weesen.
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t’Sa lustig waar s’ de Ton ? daar ’t al is in bekuypt,
Daar Nederlant om sugt, dat d’Oosterling doet smarten;
Dat Spanjen, Vrankrijk ook noch in de oogen druypt,
Door u vervloekte list en duyvelikke parten.

[Parla.]
Onsaalige Londons roe en Hollands dubb’le pest,
Wat gaat u aan ô ! Vos ons uyt dees plaats te jagen,
Daar wy om uwent wil (gelijk gy weet) noch lest,
Het Koninglijke Hooft heb van den romp geslagen,
Eyst gy nu onse schadt daar gy een heelder zijt:
Met ons altijt geweest, ô gruwelikke parten !

[Cromw.]
Swijg stil baatsugtige, want u regeerens tijt
Hier nu ten eynde is.

[Parla.]
                                  Ey neem ons spraak ter harten.

[Cromw.]
Al lang genoeg gehoort ik seg u voort vertrek
Eer dat mijn dolle Brein met gramschap word ontsteken:
U plett’re al tot gruys, of als het zout de slek,
Ik wil der Burg’ren schad aan u ô ! schelmen wreken.
Waar is de gulden Staf, seg Spreker voort hier uyt.

[De Geest van Dorislaar10 met een wasse-kaars uyt stix11 opgeresen, blaast Cromwel dese
woorden in]
Daer leydse wakk’ren Helt, vol doet u plicht te degen,
En bruyst de rijkke Ton met krachte op zen huyt.
Om u te lichten zijn ’k uyt ’t nare stix gestegen.

[Cromw.]
Daar leggense nu in d’as het Parlament en Raadt:
En al ’t gestole goet dat is tot Chrijgsmans beste.

[Geest.]
Soo Cromwel dat gaat wel u loffelikke daat:
Betuygt u vromigheyt voor my noch in dit leste.

[Cromw.]
Nu zal ik al mijn Volk gelijk een Moses leyde,
Na een veel vetter Wey, na dat beloofde Lant,
10 Isaac Doreslaer, de gezant van het Engelse parlement, die in Den Haag door koningsgezinde Britten was
vermoord (mei 1649). (DBNL six_003gedi01_01_0867.php).
11 Stix = Styx, rivier van de Onderwereld.
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Het rijke Christi ik met krachte sal uyt breyde,
Ik ben u licht en blink gelijk een Diamant.

Veranderde Cromwel.

Wie blaft nu tegens My die d’ooroloogs Bannier,
Door ’t gauwe Vosse vel soo hoog heb op doen steyg’ren,
Dat ik als Cæsar Bral met d’oorloogs Laurier:
Wie durft al ’t geen ik wil, en mijn versoek my weyg’ren.

Cromwel, Alexander, of Werelt dwinger.

Nu kom ik haast de Leeu zijn Eendracht’s thuyn omvroeten
En maak dat Nederland is voor myn macht te kleyn,
De Spanjaert veel te min, en Vrankrijk dat is mijn:
Sy komen op mijn Zee, ik sal hen wel ontmoeten.
Ik heet geen Cromwel meer, maar tweeden Alexander,
Mijn grootse ziel en schrikt voor duyvel noch voor doot,
Het is mijn hoogste vreugt te sien het staal en loot:
En brand in d’oorloogs vuur gelijk een Salamander.
Geen droefheyt ik meer ly, als dat’k niet meer kan winnen,
Als dese werelt: helaas ! te kleyn voor mijn gemoet:
Ik trapse op de nek, met mijn gelaarsde voet,
Al warender noch duysend na dese meer te vinnen.

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 175-177]
In 1653 toont een prent, getiteld ‘Op ’t vernietegen van ’t genaemde Engels Parlement door
Olivier Cromwel hun Generael’, de Protector echter als Hercules, die een ton gevuld met de op
kwalijke wijze verkregen winsten van het Parlement; de leeuwenhuid is op listige wijze geschikt
om te suggereren dat de staart die van de drager zelf is.

Ter verdere verklaring volgt hier een citaat uit G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden 5 (1952), p. 215.

In zwaarder versvormen (alexandrijnen tot strophen geschikt: aabccb), geeft Jan Zoet een
caricatuur van Cromwells schrikbewind in ‘Klagteloose Staat-sucht, Leevendig vertoont in de
regeringe van 't verherde Engeland, ten tijde van Cromwell’ (blz. 40). Diens matelozen
hoogmoed hekelt hij in ‘d'Engelze Knipperdollingh of de Woedende Kromwel’ (blz. 50).
Meermalen moet ook de Engelse gezant van Enkhuizer afkomst, Isaac Dorislaar, het ontgelden.
Met spottend leedvermaak beschrijft hij den op hem gepleegden moordaanslag, als een
onontwijkbaar wraakgericht: ‘Woedende Wraak van Izaäk Dorislaer’ (blz. 45). De ‘Reis naar de
Hel’ (blz. 47) is tevens een venijnige satire op de godsdienstige tegenstellingen. In den droom is
de dichter getuige van een heftige ruzie tussen Lucifer den Geus en den Arminiaans gezinden
Belzebub, over vrije wil en praedestinatie. Tot vergroting van de verwarring mengen zich ook ‘de
Roomze Geest’ en ‘de Bruiniste Geest’ in het debat, afspiegeling van het gebeuren in Engeland.
Lucifer dreigt kroon en kop te verliezen. Maar op het laatste moment laat Radamant Dorislaar in
Den Haag vermoorden en zijn leugengeest naar de Hel halen. Zijn komst doet het tumult
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verstommen. Hij wordt er vereerd als nieuwe machthebber, in een zetel ‘van Judasbeen
gewrogt’ en gekleed in het hemd van Hercules, terwijl twee slangen hangen ‘in zijn toegekleefde
ooren,/ opdat hij na geen regt, nog reden, luisteren zouw’. Wanneer straks het roer in Engeland
is omgegaan, maar Karel II, op den troon van zijn vermoorden vader hersteld, toch de vijandige
politiek tegen de Nederlanden voortzet, heeft Jan Zoet nieuwe stof voor zijn scherpe pen: ‘De
bedroogen Hoop’ (blz. 42) omschrijft de teleurstelling nog in gematigde termen, vinniger hekelt
‘d'Onvergelijkkelijke Nederlandse Tongslyper’ (blz. 31) ‘het logenagtig Londen’, waar de
leugentong nu gemerkt is door een koninklijke kroon. Een aardige satire op den Engelsen
koning is voorts de anecdotische ‘Wonderlikke Voorzegging, gedaan binnen Londen door den
Hof-Nar, van Karel Stuart’ (blz. 53): op de vraag van den koning wat hem de oorlog met Holland
zal kosten, antwoordt de nar: slechts 30 schellingen - dwz. drie gouden kronen, nl. die van
Engeland, Schotland en Ierland.

De volgende aflevering heet ‘Satire op Engeland’.
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Satire op Engeland (Engelsman – Staartman 5)

Hier port den Konter-man12, Matroos met hem te springe,
Doch, moet nae’n schand’ge val; het lopent Lietje singe.

Konter-man wou leere danse,
Hollandts Matroos om de kranse,
Dies hy riep kom aen den sprongh,
Water-Rotten Out en Jongh,
‘k Salje een Garmasje leeren,
Datje hier nooyt weer sult keeren,
En hy sprongh een Frans Courant;
Met noch een Royaele trant.
Doen wild’ hy noch Kamperjolle,
Maar begost te suyse Bolle,
Matroos gaeu met een Galjaert13;
Trock hem by zijn Vosse-staert.
Konter-man meer op geblaese,

12 WNT: Verbastering van engels countryman 1. Spotnaam voor een Engelschman, inzonderheid voor een
engelschen huursoldaat. 2. Als benaming voor zeker soort van broodje. Hier en daar in Zuid Nederland.
13 Verdam 178a: Galiaert, bnw. Stout, vermetel, krachtig.
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Trotste noch de beste Baese,
Dies Matroos die eyd’le waen,
Kon niet hooren, greep hem aen,
Om de Ronde Drol te springe,
Deê hem soo een Lietje singe,
Na hy wat getrantelt14 hadt,
Met een dapp’re voet in ’t gat,
Dat hy aen zijn staert bleef hange,
Bloot aen Touw met d’achter wange,
En sijn Broeck die raeckte af;
Wat al schreeuwen dat hy gaf,
Sal Nipthuyn de Zee-Godt tuygen,
Krijten bidden kermen buygen,
Wasser gans nu geen gebreck.
’n And’re Rogx met open beck,
Riep nu leydt de Kroon gevalle,
Door te langh met Hollandt malle,
En hy badt hy ’t moght ontgaen,
Dat sijn staert moght blijven staen.
Voort, voort, voort, met al die guyten,
Riep een Helt waer toe dit tuyten,
Sloegh den Britschen kamer-kat,
Dicht de staert af by zijn gat.
Doe haer meede mackers saegen,
Datment daer soo schoon quam vaegen,
Liep het al dat loopen kon;
Tot dat ’s morgens weer de Son,
In het Ooste quam door breecke,
Wilden sy ’t voorgaende wreecke,
Met noch twintigh meer verselt,
Op de Baen van ’t Peeckelvelt.
’t Sou nu van den duycker droome,
Wat haer eerst maer aen moght koome,
Nu den Robbert Gentel-man,
Met zijn Staale Harnas an;
Had den Leeuw de doodt geswoore,
Ach de Man hadt sulcken tooren!
Maer Hollantsche Peeper-koeck;
Deê hem schijte in de Broeck.
En hy liet zijn Doggen seeper,
Noch soo proeve van die Peeper;
Want den Leeuw nu fel van tant,
Scheurden veel haer ingewant.
And’re gaf hy sulcke neepen,
14 WNT Trantelen, hiernaast trentelen en truntelen. Naar den vorm frequentief van tranten, doch mogelijk op andere
wijze gevormd. Verwant met het jongere drentelen. 1. Op zijn gemak of langzaam heen en weer loopen, rondloopen
of voortgaan; drentelen, slenteren, kuieren. Etc.
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Datmen haer na huys most sleepen,
En de rest die liep haer best,
Haer verbergen in hun nest.
Konje nuw die ys’re kloote,15

Die ghy hebt van Tromp genoote,
Niet verteere? sa van kant
Dese Reeckels, na ons Lant,
Die ons wou tot Spaenders hacken,
En gelijck als Kackerlacken,
Weer doen Jagen in den dop;
Maer u trotsheyt was in top
Vry al wat te hoogh gesteege,
Nu verlaet u ’s Hemels seege,
Wijl dat nu den Batavier
Wint den Britschen Lauwerier.
d’ Hemel heeft ’t nu wel doen wreecke,
Voor haer Beesems uyt te steecke,
Dat nu Hollandts vreughden danck
Boven door de Wolcken klanck.
Wijlmen vierde de Victorie,
Van den val der Britschen Glorie.
Heft nu aen met gorgel trant
Volck’ren van ons Vaderlandt.
Op nu Burgers staeckt ’t benouwe,
Nu Tromppetten en Cartouwe16,
Schaet’ren met een blijde maer,
Wijl de Britschen Water-schaer,
Door den dapp’re Leeuw zijn Kampe,
Heel vervallen is in Rampe,
Laet haer maer met eyd’le waen,
Vreughde vueren steecken aen;
Wijl wy vast de lof Vaen haelen,
En met volle zeegen praalen;
Welck de nijt door haer geval,
Nooyt ons weer ontrucken sal.

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 177-178]

Terwijl de prenten over Cromwell meestal beledigend zijn, portretteren zij hun onderwerp als
bedreigend en actief zowel als soms belachelijk. Wanneer het staartbeeld echter verschijnt in
sommige latere anti-Engelse prenten, wordt het eenvoudigweg gebruikt om de vijand in een
slecht licht te plaatsen. In een prent uitgegeven na de belangrijke Nederlandse overwinning in de
Vierdaagse Slag van 1666 hebben alle Engelsen staarten. De plaat toont in de voorgrond een
15 Kanonkogels. 
16 Kartouw: oude naam van een soort van zware kanonnen, nog in zegswijzen: hij is zo dronken als een kartouw;
zuipen als een kartouw; vloeken als een kartouw. (Van Dale 1984, 1295)
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leeuw die honden vermaalt, terwijl rechts een Engelsman probeert touw te lopen, maar zijn
evenwicht verliest wanneer een Nederlandse zeeman hem voor zijn kont schopt. Een andere
Engelsman, of dezelfde figuur in een later stadium, met de billen bloot, hangt met zijn staart aan
het touw; een andere Nederlander, met getrokken zwaard, staat op het punt de staart af te hakken;
en een derde Engelsman smeekt om genade.
De term ‘konter-man’, gebruikt in de titel van de prent, werd vaak door de Nederlanders gebruikt
ter kleinering van de Engelsen, zijnde een corruptie van ‘countryman’ [maar bevat ook het woord
‘kont’, wat nog meer beledigend was]. De tekst onder de afbeelding, die begint met ‘Konter-man
wou leren dansen…’ identificeert zelfs het soort staart bevestigd aan de Engelsen: het is een
vossenstaart, zoals duidelijk te zien is aan de bungelende figuur, hoewel de andere twee meer als
katten bestaart zijn. Vossen hebben, zoals bekend, een spreekwoordelijke gluiperige reputatie; in
Nederlandse satire echter zijn ze gewoonlijk Frans of Spaans, en zijn soms zelfs aan de zijde van
de engelen. [Bijvoorbeeld een prent uit 1666, genaamd ‘Sinnebeeld voor gaeuwe geesten…’, die
een vos toont die de Nederlandse Leeuw helpt de Nederlandse Tuin te verdedigen.] Cromwell
werd vergeleken met een vos vanwege zijn listigheid en heeft zeker een vossenstaart in twee van
de reeds besproken prenten, maar een referentie naar hem is hier niet bedoeld en hoewel Prins
Rupert wordt vermeld in de tekst, is de ‘konter-man’ simpelweg een gewone Engelsman. Het is
mogelijk significant, dat deze prent dateert van de tweede, niet de eerste oorlog, aangezien de
Nederlanders in een veel sterkere positie waren in 1666 dan tijdens het eerdere treffen. Hier, in
tegenstelling met beelden van de formidabele Cromwell, is de figuur van het bestaarte Engelse
type belachelijker, wat de eigentijdse Nederlandse houding tegenover het Stuart-regiem
weergeeft. In een prent van het begin van de tweede oorlog, getiteld ‘Begraeffenis en Testament
vande Vrede’, is Karel II te zien met een zeer lange staart, die zijn bondgenoot de bisschop van
Münster draagt zoals een page een sleep zou dragen. De tekst van het pamflet waarschuwt de
bisschop dat ‘die de Staert bedient wert licht met stanck geloont’.

Het vervolg is ‘Leeuw en Honden Geveght’.
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Leeuw en Honden Geveght (Engelsman – Staartman 6)

A

Den Speelman heeft soo lang gespeelt,
En onsen Leeuw soo lang gestreelt
Tot dat hy eens in ’t slaep geraeckt:
Soo hadt hem ’t soete spel vermaeckt;
Maer schoon hy luyckt sijn oogen toe
Soo is het dier op sijne hoe.

Sijn klau een bondel Pijlen hout
Maer soo den Steertman sich verstout
En eene van sijn Pijlen raeckt
Tot dat den trotsen Leeuw ontwaeckt,
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Hij slaet al brullent met sijn Poot,
Dus blijven beyde Doggen doot.

Al schijnt ghy meester van het Spel,
Ghy kent den Leeuw van outs noch wel
Soo yemant hem te dight genaeckt,
Seer licht hy in sijn klaeuwen raeckt
En ’t is wel eertijts soo gebeurt,
Dat hy sijn Meester heeft verscheurt.

B

De Engelsche Conterman.17

Ick moet hem kitl’en in sijn oor:
Misschien geeft hy ons noch gehoor:
Het volck met groot verlangen wacht,
Te sien mijn Honden in sijn kracht,
Die op dien strijt sijn af gerecht,
De Leeuwen winnen door ’t gevecht.

Sy sijn die voncken al gewent,
Gelijck de boterbeck die kent,
Mijn Doggen sijn van sulcken aert,
Sy sijn voor geenen Leeuw vervaert,
Want schoon sy vallen veel te kort,
Ick brenger noch wel meer te bort.18

C

De Speelman spreeckt.
Cum Pocquitos palabres.19

Ick hebbe lange naegetracht,
Hoe ick den Leeuw tot rusten braght
Eer dit gevecht te deegh20 gaet aen:
Ick laet mijn bas wel louter gaen,
En soo het spel hem keert of stelt,
Ick winne tijt en krijgh mijn gelt.

              Het geveght gaet aen.

17 WNT: Verbastering van engels countryman 1. Spotnaam voor een Engelschman, inzonderheid voor een
engelschen huursoldaat.
18 Te bort = op het (speel)bord = in het spel.
19 Spaans Latijn: met weinig woorden.
20 Verdam 131a: Dege, deech: Aanwas van kracht of welvaart; te degen, naar behoren.

Cor Hendriks, Engelsman –Staartman (Englishmen have tails) (PDF mei ’16) 23

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


D

Kam, Tom, wilt my nu bystaen,
’t Gebijt begint nu aen te gaen!
Den Leeuw nu soo afgrijselijck slaet;
De Honden weten nu geen raet
Loctoe leyt al onder de voet.
’t Is tijt dat ghy my helpen moet.

E

            Cromwel spreeckt.

Com quicle,21 De Doch heel onder leyt,
Met uwen stock des dieren scheyt,
Blijft hy liggen onder de voet
De Leeuw ontsuyght hem al sijn bloet
Het dier is fier in22 fel van aert
Het was noch noyt voor Hondt vervaert.

F

Den Hollantschen Matroos.

Terwijl den Dog soo grimmigh bast,
Soo dient ter op mijn tang gepast,
De Doggen steerten sijn te langh,
Maer met een knip al van mijn tang,
Knyp ick hun half de steerten af
Dat sy daer qualijck weten af.

Sy sijn so op den Leeuw verwoet,
Dat haer een kneep geen hinder doet.
Den Leeuw maer op sijn luymen leyt,
Tot vechten is hy wel bereyt.
Wie sijnen naesten qualijck loont.
Die wort met reden niet verschoont.

FINIS.

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 179-180]

Niet alle afbeeldingen van de bestaarte Engelsen zijn menselijke figuren. In een belangrijke groep
prenten worden Engeland of de Engelsen voorgesteld als een hond of honden (zoals in de prent
21 Engels: Come quickly.
22 Moet zijn: en [?].

Cor Hendriks, Engelsman –Staartman (Englishmen have tails) (PDF mei ’16) 24

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


bij ‘Satire op Engeland’), gewoonlijk met een staart afknippende Hollandse zeeman. Het dier
werd een verachtelijk embleem voor de natie in het algemeen rond de tijd van de eerste Engels-
Nederlandse oorlog. In niet-visueel gescheld kon het staartidee worden ontwikkeld op
inventievere wijze: de Engelsen werden haaien, vossen, schorpioenen, helhonden, monsterlijk
ongedierte enzovoort; maar om de een of andere reden manifesteerde deze verscheidenheid zich
niet in de gravures, waarschijnlijk omdat het blijven bij één beeld onmiddellijke herkenning
mogelijk maakte. Een goed voorbeeld van de formule is het pamflet genaamd ‘Leeuw en Honden
Geveght’, gepubliceerd in 1652 en refererend aan de Slag van Plymouth in augustus van dat jaar,
die de Nederlanders als een overwinning telden. Het oor van de slapende leeuw porrend is de
Engelse ‘Conterman’: in dit geval is duidelijk Cromwell bedoeld. De ‘Hollantschen Matroos’ [op
de plaat E, in de rijm F] zegt: 
‘Terwijl den Dog soo grimmigh bast
Soo dient ter op mijn tang gepast
De Doggen staarten sijn te langh,
Maer met een knip al van mijn tang,
Knijp ick hun half de steerten af
Daer sy daer qualijck weten af.’
De honden zetten hun voorpoten schrap en grommen tegen de leeuw, zonder te letten op het
genadeloos uitziende instrument (dat doet denken aan de titel van De Nederlandse Nyptang),
gloeiend rood gestookt in een vuurpot naast hem, dat zich reeds sluit rond de staart van de
voorste. 

Het vervolg heet ‘De Dappere Leeuw’.
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DE DAPPERE 

L E E U W.
Hoe is den Spanjaart hier bedroogen,
Hy meende dat zijn loos gequeel
Den Leeuw al had tot slaap bewoogen;
Maar juyst bespeurt hy ’t tegendeel.

Hy komt, in aâr gewaad, zich toonen;
En hitst de Doggen lustig aan.
Hier wil den Leeuw zich niet verschoonen;
Maar neemt dien ganschen hoop gevaân.

Hy grimt, hy brult met open kaken,
En scheurt het staartige gebroed:
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Geen wild-braad schijnt zoo wel te smaken,
Als hem dit laffe en raauwe goed.

Dit doet een braaf Matroos ontwaken
Tot wraak, van on-verdiende straf.
De Bijl, die STUAARTS hals dorst naken,
Daar kapt hy haar de staart mee af.

Dus koomt de Vryheyd moedig rijzen;
Ze schrikt niet meer, het is gedaan.
De Doggen zijn nu heel aan ’t dijzen [= deinzen],
Ze zijn met de dood bevaân.

AAN DE
B A T A V I E R S.

Waar benje nu, die voor de staarten zufte?
En eertijds wel dien grooten Spanjaart dwong.
Ghy die de gantsche wereld haast verblufte,
Dat yeder van uw’ dapp’re daden zong.

Ghy hebt het hooft en ’t lichaam wel doen vreezen.
Hoe, is den staart zoo dapper dan van aart?
Neen: ’t is maar waan, de Leeuw die moet’er wezen,
Die voor zijn vyand moed, noch krachten spaart.

Raakje over ’t hooft, je raakt wel over de staart.

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 179, 181-183]

In ‘De Dappere Leeuw’, eveneens gemaakt in 1652, kapt de matroos de staarten van de honden af
met dezelfde bijl die de koning doodde (‘De Bijl, die STUAARTS hals dorst naken’) – een knappe
combinatie van de belediging van staarten met het verwijt van koningsmoord. De tekst bevat,
gedrukt in kleinere letters als een gedachte achteraf of handtekening bij het hoofdgedicht, het
spreekwoord ‘Raakje over ’t hooft, je raakt wel over de staart’: wanneer je over de grootste
obstakels heen bent, vormen de kleinere geen probleem. Dit kan een referentie zijn aan de
Nederlandse overwinningen op Spanje, waaraan in het gedicht gerefereerd wordt. In de
achtergrond heeft een zeegevecht plaats.

In deze prenten is de staart belangrijk zowel voor het feit dat hij wordt afgesneden als voor het
feit dat hij wordt gezegd te bestaan; er is een duidelijke hint naar castratie, benadrukt door de
dubbele betekenis van het woord voor ‘staart’ in Nederlands (evenals in Duits en Frans). Het
afsnijden van een staart heeft de algemene betekenis in het Nederlands van het verzwakken van
de kracht of iemand een lesje leren. Frederik Stoett, in zijn Nederlandsche Spreekwoorden,
Uitdrukkingen en Gezegden, neemt inderdaad op onder de frasen gerelateerd aan ‘Iemands macht
fnuiken’, de 17e-eeuwse uitdrukking ‘iemand den staart korten’, wat in hedendaags Nederlands
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‘iemand een staartveder uitplukken’ of ‘een veder uit de staart trekken’. Het algemene idee is al
te zien in een prent uit 1644, die Spanje toont als een haantje gekleed met hoed, kraag en laarzen,
met Holland, Frankrijk en Portugal, eveneens als haantjes, die met scharen zijn staartveren
afknippen. Vijf veren, die al op de grond liggen, representeren steden recent buit gemaakt op de
Spanjaarden. De staart toegekend aan de Engelsen in Nederlandse propagandaprenten is dus
beledigend niet alleen door zijn bestaan maar ook door zijn verkorting. 

Aanvulling over het spreekwoord

Harrebomée vermeldt: Komt men over de Hont, dan komt men ook over den staart. (I, 325a:
D.w.z.: heeft men moeijelijke dingen ten einde kunnen brengen, de meer gemakkelijke zal men
wel te boven komen. Wie de breede en hooggaande Hont of Wester-Schelde met zijn vaartuig
over is, komt ook wel zonder gevaar over de smalle en stille Schelde zelve, in het spreekwoord de
staart genoemd. Men denkt bij dit spreekwoord nog altijd aan den hond; mij dunkt, met weinig
redelijken grond; III, 230b)

Stoett is daarentegen een andere mening toegedaan en zegt bij het spreekwoord: Komt men over
den hond, dan komt men ook over den staart: In het Duits eveneens: kommt man über den Hund
(oder Fuchs), so kommt mann auch über den Schwanz (Seiler, 40: Wer übers Roß chummt,
chummt au über der Schwanz; 388: Komm' ich über den Hund, so komm ich auch über den
Schwanz23). Juist door dit voorkomen in vele Duische dialecten is het onmogelijk bij hond te
denken aan den Scheldearm van dien naam, zooals Harrebomée doet […]. In Zuid-Nederland
zegt men: als men over den kop is, kan men over den steert; die over den hond kan, moet over
den steert kunnen, dat ook doet vermoeden, dat wij bij hond aan een dier moeten denken, waarin
wij nog versterkt worden door de fransche spreekwijze: quand on a avalé un boeuf, il ne faut pas
s’arrêter à la queue. In het Friesch: kom ik oer ‘e houn, den kom ik oer ‘e stirt naast dy ’t oer in
balke springt moat oer in strie net stroffelje (wie over een balk springt, moet over een strootje
niet struikelen). De oorsprong is tot nu toe onzeker. Dr. D.C. Hesseling, wijzende op de fransche
spreekwijze, denkt, dat de naam van het dier niet de hoofdzaak is, welke meening bevestigd
wordt door de Grieksche spreekwijzen: iemand at een os op, maar bij den staart gaf hij ’t op; hij
heeft den geheelen ezel opgegeten, en bij den staart gaf hij ’t op. De ezel komt hier, evenals de os,
voor om het zware werk nog moeilijker voor te stellen. “Aan een dergelijke neiging om te
vergrooten, heeft men vermoedelijk in ons spreekwoord ’t woord hond te danken. Hiermee in
overeenstemming is ’t Russische spreekwoord: ‘Den hond at hij op, maar in den staart stikte hij.’
Ik veronderstel,” aldus gaat Dr. Hesseling voort, “dat al deze gezegden hun oorsprong danken aan
’t verhaal van iemand die een Herculestaak had te vervullen en ondervond dat de laatste loodjes
het zwaarst wegen. Wij hebben de optimistische opvatting van ’t geval in spreekwoord
gebracht.”24

Het vervolg heet ‘Algemeene verklaringe van dit Sinnebeeldt’.

23 Seiler, Friedrich, Deutsche Sprichwörterkunde, München 1922.
24 Stoett 1915, II, 321 nr. 878 (1923-25, 355f nr. 926).
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Algemeene verklaringe
Van dit

SINNEBEELDT.
Omnia non omnibus placent.25

Wy en willen niet twijffelen, of de Werelt sal schrander genoegh wesen om dit Sinnebeelt nae
sijn eygen oogh-merck te verstaen en uyt te leggen, aengesien stomme Beelden oock tot de
verstandige spreecken. Evenwel sullen [wy] in’t gemeyn iets seggen, om van eenige beter gevat,
oft immer niet misduyt te worden. Die geen ooren heeft als een Adder, noch schillen op sijn
oogen, weet, dat de Engelsche Natie boven alle volcken van Europa uytmunt in laetdunckentheyt
en eygen hovaerdye, sich selven inbeeldende, dat [sy] geen gelijcke in de Werelt heeft, noch oock
yemandt behoorde te erkennen neffens hem: want gelijck hare Landt-palen door de Zee van
andere Landen en Volcken zijn afgescheyden, soo meynense dat hunne gemoederen mede van
andere behooren vervreemt te wesen. En gheen dingh heeft meerder dese hovaerdighe

25 Alles behaagt niet iedereen (not everyone likes everything).
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waenmoedt in haer opgequeeckt, als geduurige weelde, en heerlicke zegeninghen, die sy
honderden van jaren herwaerts, soo te lande als ter Zee, hebben genooten; niet alleen in de
verheringh, en vast-stellingh, van binnen landtsche Rijcken, onder een kroon, met den naem van
Groot-Brittannie, maer oock buyten hare wallen, in andere Koninckrijcken en Landen. Dan alsoo
sy hier door, alle vriendt[-] en nabuurschap, en met een alle deughden, van ootmoedt, liefde en
trouw hebben onder de voeten ghetreden, soo heeft het Godt ten laetsten verdrooten, en door
verscheyde wegen gesocht, haer tot bedenckinge van haren Staet te brengen, zedert ses en
twintigh jaren herwaers; eerst door een vervaerlicke burger krijgh, waer in meer menschen bloedt
is vergooten, als in die van Romen, onder Sylla en Marius, gaende soo verre, dat haren Vader, en
geschwooren Beschermer, openbaer, by rechts-plegingh is ter doodt gebracht; sijne Na-zaten, de
Konincklicke Erfgenamen, verstooten en uyt den lande verbannen, hebben by vreemden, met
kleene barmhertigheydt moeten om swerven: een dienaer, jae een Tyran vat de Regeeringh op, en
belast de gemeynte soodanigh, dat vereelde schouderen de selve niet lange konden dragen; en nae
de selve, komt sulck een geest van verblindinge en verwarringe over dit volck, dat in twee
maenden tijdts, het Schip der Engelsche Regeering, van vijf, nochtans alle onervaren Stuur-
lieden, wierdt bestiert; tot dat den Hemel wederom sijne genade vernieuwt, aen het vluchtighe
Konincklicke Huys, ghevende hun haer ’s Vaders Stoel en Kroon. Terstondt steygheren sy weder
topwaerts, alle Gesanten versoecken hun vrede, en byna niemandt scheen geluckigh als
Engelandt: Maer dese weelde begon al voort wederom buyten spoor te stappen, de rechtvaerdighe
verbintenissen na te laten, niet te vreden te wesen met het geen sy hadden, trachtende na de
rijckdommen en goederen van anderen, ’t welck hun nochmael heeft doen steygeren, doch op den
top van schande en oneer elk een bespeurende hunne gewelderye: te landewaert in Africa en
America, ter Zee met rooven en stroopen, van hunner nabuuren Schepen en Goederen; eenige
jaren aen een, tot dat het den Almachtigen heeft verdrooten, en door de verbintenisse van
ettelicke vrede-lievende Potentaten en Staten, haer, als een Faëton van den troon der hooghmoedt
hebben neder-ghestort, niet door den blixem van Jupiter, maer door hun zee Kasteelen en
Scheeps-vloot, soo datse eyndelick met al haer hoovaerdye, door de ootmoedt, die hier leunende
op den Olifant, haer patroon van nederigheyt, werdt afgebeeldt, en die haar hulpe alleen van den
Hemel had, zijn t’ondergebracht, en niet mogelick in voorgaende luyster op te staen, maer met
hunne oude en trouwe nabuuren, die hun lang in haren boesem hebben ghekoestert, hoewel sy
gelijck de verwarmde Slange toen hun weldoender sochten te beschadighen, evenwel, een goede,
vaste, en eerlicke vrede sullen moeten aengaen, na welcke wy verlangen, hoewel rusten op een
stercker als sy.

[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 182-183]

Hoe serieus werden deze propagandabeledigingen opgevat door de Engelsen zelf? Volgens Henry
Stubbe, schrijvend in 1673 tijdens de latere fasen van de derde Engels-Nederlandse oorlog, waren
ze een klap, die het hart van Engeland raakte:

Curious Prints were divulged every where of the English Phaetons, being Overthrown, not by the
Thunderbolts of Jove, but by the Valour of the United Provinces... Also a Boor cutting off the
Tailes of the English Mastiffs, whereof some ran away, others sate licking their Soares, others
stood barking at a distance. Another Boor was employing His Hatchet to kill a multitude of
Adders with this Inscription: The English Dogs and Vipers destroyed by the Valour of the
Hollanders in such a manner, that they shall give the World no further trouble. By these Artifices
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not onely the Merchants of England have been discouraged in their Trading, the forein Princes
alienated from Us, and their Subjects induced to believe that the English were so odious, so
despicable a People, that they deserved not to be regarded in point of Commerce. The Tongues,
the outrages and insolencies of the Dutch, have done England more prejudice, than Their Ships
and Canons. [Curieuze prenten werden overal uitgegeven van de Engelse Phaëtons, die waren
omvergeworpen, niet door de donderkeilen van Jupiter maar door de moed van de Verenigde
Provincies… Ook een Boer, die de staarten van de Engelse doggen afknipt, waarop sommige
wegrenden, anderen hun wonden zaten te likken, anderen op een afstand stonden te blaffen. Een
andere Boer was met zijn bijl bezig een menigte adders te doden met deze inscriptie: De Engelse
Honden en Adders vernietigd door de moed van de Hollanders op zo’n wijze, dat ze de Wereld
niet langer zullen lastig vallen. Door deze dingen zijn niet alleen de kooplui van Engeland
ontmoedigd in hun handel, de vreemde prinsen van ons vervreemd en hun onderdanen ertoe
gebracht te geloven dat de Engelsen zo’n weerzinwekkend, zo’n verachtelijk volk waren, dat ze
het verdienden niet te worden bekeken wat betreft de handel. De tongen, de beledigingen en
brutaliteiten van de Nederlanders hebben Engeland meer nadeel berokkend dan hun schepen en
kanonnen.]

De prent, waaraan wordt gerefereerd in het eerste deel van dit citaat en gereproduceerd in
Stubbes boek, gaat vergezeld van een tekst getiteld ‘Algemeene verklaring van dit Sinnebeeldt’.
Hij werd waarschijnlijk in 1668 uitgegeven en is de enige prent van die genoemd door Stubbe die
nu identificeerbaar is. Hij publiceerde twee even beledigende illustraties in een eerdere versie van
hetzelfde traktaat, gedrukt in het jaar ervoor, maar deze prenten zijn verloren gegaan, als ze ooit
bestaan hebben.

Het vervolg heet “Een illustratie uit het boek van Stubbe”.
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Een illustratie uit het boek van Stubbe (Engelsman – Staartman 9)
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[Vervolg van het artikel van Elizabeth Staffell, ‘The Horrible Tail-Man and the Anglo-Dutch
Wars’, p. 183, 185-186]

De afbeelding is uit H. Stubbe, ‘A Justification of the Present War against the United
Netherlands’, London 1672, p. 40. Hij publiceerde twee even beledigende illustraties in een
eerdere versie van hetzelfde tractaat, gedrukt in het jaar ervoor, maar deze prenten zijn verloren
gegaan, als ze ooit bestaan hebben. Stubbe is een verre van betrouwbare bron over de schade
daadwerkelijk aangericht door dergelijke werken, maar hij laat zien dat ze in staat waren intense
Engelse verontwaardiging op te wekken. Als voormalig parlementariër was hij ingehuurd om de
nogal wankele casus belli verklaring te verdedigen die de koning had uitgevaardigd om zijn
breken van de Drievoudige Alliantie tussen Engeland, de Nederlanden en Zweden,
overeengekomen in 1668, te rechtvaardigen. Karels actie in 1672 was onderdeel van zijn geheime
plan om zichzelf te bevrijden van afhankelijkheid van het parlement door een alliantie met
Lodewijk XIV, en daarom moest worden vermomd voor het Engelse publiek. De toon van
Stubbes verhandelingen geschreven ter rechtvaardiging van de oorlog tegen de Nederlanden is
hysterisch en tendentieus; hun doel was simpel de bevolking te verenigen in oppositie tegen de
Nederlanders, om hen af te leiden van hun opbloeiende anti-franse sentimenten. Bij een verzoek
aan Lord Arlington om hem enige anti-Engelse prenten te verschaffen voor zijn pamflet schreef
Stubbe in 1672: “De regel waarbij ik te werk ga is deze, dat geen natie ijveriger is voor hun eer
dan de Engelsen; dat wanneer ze worden opgestookt, ze hun eigen belangen en vijandigheden
vergeten.” Toen hij in de recente Engels-Nederlandse geschiedenis geen wandaad vond, die bij
zijn demagogische doel paste, was hij genoodzaakt de slachtpartij van de Engelse kooplieden te
Amboina uit de kast te halen, die in 1623 had plaatsgevonden. Dezelfde gebeurtenis wordt
opgehaald in John Drydens even opstokende spel Amboyna van 1673, waarin, significant in deze
context, de enige voorbeelden optreden gegeven door de Oxford English Dictionary van het
woord ‘start’ gebruikt in het Engels voor ‘staart’: the wrede Nederlander zegt: ‘Hang ‘em base
English sterts’; en, aan het eind: ‘Then in full Romers [drinkbeker, roemer], and with joyful
Hearts / We’l drink confusion to all English Starts.’ Hoewel geen casus belli in 1672 was de
belediging een betrouwbare achter de hand houder wanneer het aankwam op het opzwepen van
verontwaardiging tegen de vijand. De Engelse staart was een handig uiteinde voor gebruik in
uiterste nood (a useful extremity for use in extremis).

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het artikel van Elizabeth Staffell. Ik vond echter op
het internet nog een boekje uit 1655, getiteld ‘Schrickelicke vertooninge van den Staet-suchtigen
Duyvel’, waarmee ik deze serie wil besluiten.

Cor Hendriks, Engelsman –Staartman (Englishmen have tails) (PDF mei ’16) 33

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Schrickelicke vertooninge
VAN DEN

Staet-suchtigen

D U Y V E L ,

Die van den beginne der Wereldt sich selven aen
alle soorten van Menschen inwendigh heeft verthoont,

maar nu voornementlick aen Koningen en Vorsten,
die met haer  acht of  thienen de heele  Werelt in 
roeren stellen, doch met bysondere voorsienig-

heyt Gods, die de Koningen en Vorsten als
roeden gebruyckt,  tot straffe  der On-
derdanen, maer wee haer die Gods
roeden zijn, want als een Scherp-

rechter sijn Roeden gebruyct
heeft, dan werpt hyse

wech.

’s GRAVEN-HAGE,
_____________________________________________________

Gedruckt by Jasper de Bot.

ANNO 1665.
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AEN
Alle oprechte

PATRIOTTEN.
Liefhebbers van ons LANT laet ons nu eens bewysen,
Dat als een waerdigh pandt de Vryheyt is te prijsen,
Die immers God de Heer aen ons noch selve gaf,
Ja selve meer en meer  tot onses Vyandts straf.
En siet nu eens voor al hoe onse HEEREN STATEN
Hier nu in dit geval haer Vryheyt niet verlaten,
Maer willigh setten by haer eygen goet en bloedt,
Nu weêr met tyranny den Engelsman soo woedt.
Die gulde Vryheyt dan en moetmen noyt verleggen,
Maer doen al datmen kan; ick wil oock doen mijn seggen:
Mijn Ziel is voor mijn Godt, mijn goet en bloed voor ’t LAND
Der STATEN hoogh gebodt geef ick mijn rechter-hand.

Ick, C. Udemans hebbe dit mijn kleyn Werckjen dan, aen alle oprechte Liefhebbers
van ons Landt willen toe-eygenen, maer niet den Staet-suchtigen Duyvel; maer een
goeden en vreedtsamen Geest, die het oudt geswel van onse aengeborene Staet-
sucht, en Geldt-sucht door Mediçijnen van Gods Woordt wederom doet ontswellen.

Want den Duyvel van der Hellen,
    Vol van nijt, en vol van haet,
Adams herte dede swellen
    Door de sucht van hooge Staet.
Prinçen wilt u dan verkleenen,
    Want de poorten van de Hel
Zijn gemaeckt van Koninghs-beenen,
    En verçiert oock met haer vel.

F. Petrarcha:

Inter Regem & Tyrannum
Non discernunt Graij.26

26 CH: Tussen de koning en de tiran maken de Graien [= Fata: schikgodinnen (?)] geen onderscheid.
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Op
Engelandts vlottige uyt-vaert.

Toe-bereydt
DOOR

KONINGH CAREL
STUAERT.

Siet hier nu eens het Troysche Peert,
Dat soo ge-eert wiert en begeert,
En siet hoe Hollandt heeft gepraelt,
Toen hy dit Peert heeft ingehaelt.
Als ick die saken nu bedenck,
Het scheen te zijn een Gods-geschenck.
Maar siet nu eens het groot bedrog
Verborgen in een Engelsch’ Dog,
Die immers bijt eer dat hy bast,
En is dat niet een schoone gast,
Die ons het goedt met quaedt beloont,
Nu hy als Koningh is gekroont?
O! Leeuw siet nu dan wacker toe,
Den Dog loert op uw’vette Koe,
Of soeckt daer van een groote krip
In lading’ van soo menig schip.

Lief-hebbers van ons Landt, die veel zijn in getale,
    Ick eygene u hier toe mijne kleynigheyt,
Van onsen eersten stant een weynigh ick verhale,
    Hoe die Hollandtsche Koe tot slachtingh stont bereyt.
En hoese aen een pael daer stondt gelijck gebonden,
    Als met een touwe vast, dat ons noch is bekent,
Soo dat wy altemael hier seer ellendigh stonden,
    Maer God heeft onsen last van onsen hals gewent.
Die Koe mach immers vry nu loopen in de weyden,
    En gaen waer datse wil, en soecken haren kost,
Want alle Tyranny van ons heeft moeten scheyden,
    Van ’t bloedige geschil heeft God ons nu verlost.
Als wy dan noch de Staet van onse Leeuw bekijcken,
    Die aen een dicke touw moest blijven liggen vast,
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Soo sien wy metter daet wat God al heeft doen wijcken,
    Hoe wel op sijne trouw hier niemandt noch en past.
Maer die den Staet bedenckt van onse vrye Landen,
    In wat een groot gevaer hy eertijds was gestelt,
Die wordt van God gewenckt hoe wy door sijne handen
    Nu selver openbaer behouden noch het velt.
En als ick oock bedenck wat dat ons al Zee-baren
    Ja noch in mijnen tijdt zijn over ’t hooft gegaen,
Soo sie ick Gods geschenck genadigh ons bewaren, 
     En dat wy breedt en wijdt door hem alleen bestaen.
Soo datmen dit ons Landt seer wel mocht vergelijcken,
    Gelijck de kleynste Boot noch by het grootste Schip,
En dat aen alle kant het Vlaggetje moest strijcken,
    En menigh harde stoot moest lijden op een klip.
Ons Bootjen dat soo seer heeft in de Zee gehobbelt,
    En daer soo dickwils oock als onder water scheen,
Dat is tot Godes eer nu boven noch getobbelt,
    En ’s vyandts macht als roock noch allesints verdween.
Ons Bootjen uytter Zee quam als aen Lande drijven,
    En wierdt van menigh baer geschobbelt aen de strandt,
Maer God quam op die Ree ons swacke Bootjen stijven,
    Om dat daer met gevaer de Zee soo heeft gebrandt.
Maer die nu eens be-ooght hoe dat ons God de Heere
    Met sijn Almogentheyt Hoogh mogend’ heeft gemaeckt;
Die siet ons nu verhooght, soo dat wy tot Gods eere,
    Zijn door sijn hoogh beleyt uyt slaverny geraeckt.
Soo dat wy door sijn macht bestaen voor ons’ vyanden,
    En als een kloecke Leeuw haer onder d’oogen sien,
Och! of dit wiert bedacht van onse Seven Landen,
    Het sou in deze Eeuw tot Zegen ons gedien.
Maer wy zijn met geprael ondanckbaer noch van herten,
    En liggen met den Heer geduerigh over-dweers,
En voelen altemael niet meer die oude smerten,
    Nu ons (tot Godes Eer) de Roê is van de neers.
Maer ick wil aen die wee niet langer blijven hangen,
    Ick vat met mijn bestier een DOG nu by de kop,
Ick gae nu aen de Zee, gelijck als langhs de strangen,
    En sie wat dat ons hier de Zee wil werpen op.
My dunckt al datmen hoort het donderen der stucken,
    My dunckt oock noch te sien het schobbelen der Zee,
d’Een d’ander leght aenboort, hoe wil dit nu gelucken,
    Noch liggen boven dien veel Schepen op de Ree.
Want God ons weêr verweckt een Viand uyt den Westen,
    Die komt door Gods bestier ons om de sonden aen,
Nu dat sijn oog bereckt hoe wy ons’ Koe nu mesten,
    Nu soeckt hy selver hier die met sijn bijl te slaen.
Want onse Na-gebuer siet ons met scheele oogen,
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    Soo dat hy door de nijt geduerigh staet en swelt,
En wil al eve suer niet onse Koe gedoogen,
    Maer die noch breet en wijt verdrijven uyt het velt.
Sy schijnt hem vet genoegh om haer de knods te geven,
    En soo het vleys daer van te krijgen in sijn kuyp.
Hy komt ons voor den Boegh met sijne Schepen sweven,
    En vat al wat hy kan in stilheyt en gesluyp.
Schijnt dan een goeden aert in desen DOG te wesen,
    Die sonder een gebas stilswijgende soo bijt?
En die sich openbaert als uyt den slaep geresen,
    En als het komt te pas soo lichte janckt en krijt.
Dien DOG is, segh ick dan, seer hongerigh en mager,
    En met het Hollands vet schijnt hy te zyn gevoedt,
Al krijght hy veel daer van soo wort hy noch al grager:
    O! Leeuw hier op dan let, en thoont u kloeck gemoedt.
Soo wel oock als den Dog kont ghy in Zee nu swemmen,
    Ghy hebt uw’ bloedigh root daer in nu af-gespoelt,
Den Dog vol wilt bedrog, die sult ghy nu wel temmen,
    Als hy uw’ voorste poot op sijne ribben voelt.
Want ghy niet uytter Zee, of oock niet uyt het velt vlucht,
    Soo wel als desen Dog kont ghy nu swemmen dan,
Sijn Meester (als een wee) voelt nu sijn geele gelt-zucht,
    Die niet de Heer van Gog neemt tot genesing an.
Nu uw’ gout-geele hayr komt om uw’ kop te swieren,
    Dat blinckt al veel te seer nu in des Doggens oogh,
Daer uyt wordt hy gewaer hoe u dat kan verçieren,
    Soo dat hem is uw’ eer, en Mogentheyt te hoogh.
Wel als een Wallevisch soeckt hy het al te slocken,
    Maer hy in sich verteert sijn Longer ende Gal;
En tot getuygenis soeckt hy wel groote brocken
    Maer die het al begeert verliest het dickwils al.27

Den Dog soeckt uyt de pot nu wel een brock te halen,
    En loopt wel om een greep dat hy van loopen hijght,
Maer hy loopt al te bot noch in des Leeuwens palen,
    Soo dat hy wel een neep in sijne ribben krijght.
Met Doggen soeckt nu Jorck wel onse Leeuw te jagen,
    En toont sich ongesint, en oock wel hevigh gram,
En soeckt met veel gesnorck nu onsen Thuyn te plagen,
    Maer hy den Leeuw nu vindt voor ’t Hecken OP den DAM.
Daer vindt hy hem gestelt gelijck in volle wapen,
    Sijn Pijl bosch in d’een Klaeuw, in d’ander Klaeuw het Sweert,
En toont daer sijn gewelt met vreeselijck te gapen,
    Oraenge, Wit, en Blaeuw, hy met sijn macht verweert.
Men siet, ô Engelandt, uw’ Witte Roos verwelcken,
    Uw’ Distelbloem is scherp ja tot de bladers toe,

27 Volgens het oude spreeckwoordt.
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Ghy wilt wel metter handt oock selve leeren melcken,
    En speelt wel op uw’ Herp voor die Hollandtsche Koe.
Maer quelt haer niet te seer met trecken van de Spenen,
    Sy slaet dan achter uyt noch uwen Emmer om,
Sy loopt dan haren keer gelijck als weder henen,
    Hoe haer den Thuyn besluyt, sy schijnt niet al te dom.
Daer gaet sy in een Wey vol van gout-geele bloemen,
    En oock tot aen den buyck noch in het groene gras,
Die ick met een gevley hier niet behoef te roemen,
    Want ick haer Bloemen ruyck gelijck een soet gewas.
Haer Boter, en haer Kaes wil ick seer geerne proeven,
    Haelt dat nu Engelsman, uyt onsen boter-beck,
Men hoort aen uw’ geraes dat ghy moet veel behoeven,
    Uw’ gierigheyt men kan oock sien aen uw’ geleck.
Ghy wilt doch allesints oock aen een kantje lecken,
    Ja in het Oosten noch, en in het Westen oock,
Daer ghy om veel gewins wilt met uw’ ermen recken,
    Maer al uw’ valsch bedrogh maeckt vyer en dicken roock.
Men siet uw’ roock en damp wel drijven voor allen,
    Maer sal als ydelheyt noch in de Locht vergaen,
Hoe dat ghy met gekamp beklimmen wilt ons’ wallen,
    God sal uw’ valsch beleyt tot sijnen tyde slaen.
Men siet nu dan uw’ vyer gelijck tot vlammen raken,
    De voncken noch daer van die vliegen over Zee,
Want al uw’ Scheeps-bestier dat ghy nu komt te maken,
    Maeckt wacker alle man op onse Goede-ree.
Waer wilt ghy, Engelandt, nu heen met uwe vlotten?
    Wilt ghy nu achter om, of wilt ghy achter uyt?
Wilt ghy in Duyns om Sandt, met Engelschen en Schotten?
    Spreeckt dan, of zyt ghy stom? en toont ons uw’ besluyt.
Maer uw’ besluyt is vast, en vaste voorgenomen,
    Te halen Goudt alleen op die Guineesche Kust,
En Goudt u nu wel past, indienter kan toe-komen,
    Want Goudt is ongemeen, en aller menschen lust.
Komt nu ghy Britten dan, ghy schijnt ontstelt te wesen,
    Geeft ons een soete soen, hoe toont ghy u soo gram?
Men sal u, daermen kan, uw’ geel-sucht wel genesen,
    En hebt ghy geldt van doen, soo komt na Amsterdam.
Daer is de Geldt-kas self, waer mooght ghy doch al soecken,
    En loopen van het Oost soo na het Westen toe?
Het leght hier in gewelf, in kelders en in hoecken,
    Hier is dan uwen troost, hoe loopt ghy u soo moê?
Daer ghy nu henen loopt, en is noch niet gewonnen,
    Wilt ghy dan als een Stier u loopen moê en mat?
Maer komt en Boter koopt in Hollandt by de tonnen,
    Vol Boter is het hier, en dat in yder Stadt.
Ghy loopt om uw’ verhael aen alle kanten henen,
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    Maer kent ghy met verstandt des Wereldts saken wel?
Ghy loopt oock menighmael noch selve blaeuwe schenen,
    En heel ghy Engelandt staet nu op swack gestel.
Ghy wilt hier oock de Zee toe-eygenen u selven,
    En dat ghy noch daer van als Koningh zyt alleen,
Maer weet ghy onse Ree met aerde toe te delven,
    Soo sullen wy u dan herkennen in’t gemeen.
God wel ’t beloofde Landt verdeelden aen sijn Vorsten,
    Maer hy de Zee gemeen aen alle Menschen gaf,
Wie wil dan aen de strandt soo na Zee-water dorsten,
    Dat hy daer van alleen wil voeren sijne staf?
Wil Engelandt dit doen, wil die de Zee omringen?
    Ja die niet maken kan dat daer de Visch blijft stil,
Niet kloeck genoegh en koen kan hy een Haringh dwingen,
    Hoe wel hy noch daer van den Thienden hebben wil.
Wilt ghy, ô Koningh, nu hier hebben dan den Thienden,
    Daer geen herkentenis, u selve toe en komt?
Het geldt daer van voor u wel in uw’ kasse dienden,
    Die tot getuygenis niet vol en wordt geromt.
Maer dit vervloeckt devijs, ja noch van Keyser Carel;28

    Vermeerderingh des Rijcks betracht nu menigh Prins,
En menigh voert tot prijs dat als een schoone parel,
    Maer wie acht desgelijcks yet voor veel groot gewins.
Wat Landt-pael kan een Vorst vernoegen in sijn eere,
    Want hem is niet genoegh een Wereldt noch alleen.
En sijne lucht en dorst vermeerdert meer en meere,
    Hy soecket met sijn ploegh te ploegen al aen een.
Indien sijn Lichaem waer soo groot als sijn begeeren,
    Hy dan noch op het lest soo groot wel werden wou,
Dat hy noch openbaer de Werelt kon verteeren,
    En dat hy Oost en West met handen raken sou.
Sijn hert is wel seer kleen, en drie-kant noch van hoecken,
    Maer sijn begeert’ is groot en groeyt geduerigh an,
Hy wil noch in’t gemeen ter Wereldt alles soecken,
    Soo dat des Wereldts kloot sijn hert niet vollen kan.
Maer toen in sijnen tydt den grooten Alexander
    Noch selver in het sant van ’t Peert gevallen lagh,
(Dewijl hy door de strijdt socht ’t eene Rijck by ’t ander)
    En hier nu sijnen standt genoeghsaem selve sagh.
Maer doch wat sey hier toen dien Vorst van hooge waerde,
    Ja hy die voor Juweel heeft hoogh gesagh geacht:
Ick heb niet meer van doen dan seven voeten aerde,
    Die voor mijn eygen deel na heel de Wereldt tracht.
Hem, die tot hooge waerd’ sich selven had geresen,

28 Der Koningen plus ultra, valt dickwils toe plus citra. Thucides: omnium malorum causa est cupiditas imperii &
ambitio. Navigio fragili vehitur, qui quærit honores Ingentes, & quem gloria vana trahit. Plautus: ambitio jam more
sancta est. Et libera a legibus.
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    Wat was doch sijn besit meer als sijn naem hem gaf.
Want seven voeten aerd’ scheen hem genoegh te wesen,
    Daer hy na hooger Wit wees met sijn goude Staf.
Siet Prinçen niet alleen, maer oock gemeene lieden
    Verhitten allesints nu op een Staet of Ampt, 
Soo dat sy in’t gemeen door vyer als water zieden,
    Maer meest om veel gewins een yder noch soo kampt.
En soeckt de hooghste Banck, en alder-eerst’ te sitten,
    Soo dat hy allesints na hooge Staten schiet,
Maer schiet te kort of lanck noch dickwils na de Witten,
    Een Koningh, Vorst, of Prins raeckt selve dickwils niet.
De Staet-sucht schijnt ons hier van Adam aengeboren,
    Die met sijn eerste gangh wou klimmen op den top,
Maer hy door Gods bestier soo niet en was te voren,
    Eer hem die loose Slangh soo had geblasen op.
Maer siet des Wereldts stant al gaen als op en neder,
    Dat heden boven is ja morgen neder-daelt,
Siet hoe ons Vader-landt nu is bekomen weder,
    Het is dan ongewis dat weder wordt verschaelt.
Des Wereldts wissel-schael verwisselt alle dagen,
    Men in een Vrede-tijdt op Oorlogh dencken moet,
Hoe dat ons al-te-mael de Vrede mach behagen,
    Den Oorlogh haer verbyt, en menigh goet en bloedt.
Een Landt, een Stadt, een Huys, bestaet wel door de Vrede,
    Gelijck het groot door kleen, en kleen door groot bestaet,
Maer denckt eens wat een Muys een Leeuw tot hulpe dede,29

    Sy beet zijn touw in tween tot Vryheydt in der daet.
Sy quam zijn dicke touw allengskens door te knagen,
    En maeckte metter tijdt den Leeuw noch los en vry,
Toen liep hy daer hy wou in Bosschen en in Hagen,
    Hoe groot dan dat ghy zyt siet wat het kleene zy.
Oock queldt het kleen het groot wel als verkeerde dingen,
    Een Mug quelt wel een Leeuw, een Muys een Oliphant
Maer siet des Oorloghs noot de heele Wereldt dwingen,
    En siet in dese Eeuw noch op ons Vader-Landt.
Doch onder water wel heeft onse Leeuw geduyckelt,30

    Maer rees al weder op, en stelde sich ten thoon;
Al heeft hy met gequel oock aen de touw gestruyckelt,
    Nu past hem op de kop de Vryheydt als een Kroon:
Men sagh hem in ons Landt als in een kuyl versteken,
    En wel gebonden vast als aen een dicke touw,
Maer door een Muysen-tandt quam hy weêr los te breken,
    Die heeft den Leeuw ontlast, en thoonden hem een trouw.
Toen nam hy in een Klaeuw die seven stale pijlen,
    En heeft dat bloote Sweert met d’ander Klaeuw bestiert,

29 Fabel.
30 Luctor & Emergo.
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Orange, Wit en Blaeuw, dat stont op vaste stijlen,
    Soo dat de Leeuw sijn steert noch door Gods hulpe swiert.
O! Leeuw, ô moedigh dier, ô Koningh van de ander,
    Uw Pijl-bos wel bewaert, en oock uw bloote Sweert,
Ghy leeft noch in het vyer gelijck een Salamander,
    Dat maeckt u soo vermaert om dat ghy niet verteert.
Ghy thoont noch met uw Sweert een hooge soort van machten,31

    En u seer moedigh toont, soo dat ghy niet en wijckt,
Ghy wordt oock niet verteert door Koninghlijcke prachten,
    Ghy thoont u hoogh gekroont, en dat ghy zyt verrijckt.
Ghy thoont u als een helt, en dat aen alle zyden,
    Ghy spreyt uw Klaeuwen uyt tot spijt noch over al,
Ghy thoont oock groot gewelt door groot gewelt te lyden,
    En uwen Thuyn besluyt als met een hooge wal. 
Ghy stelt u oock tot strijdt nu van een Dog beropen,
    Soo dat een Engelsch Dog u trotst met fijn gewelt,
Ghy hebt in desen tydt niet in u hol gekropen,32

    Maer tegen sijn bedrogh ghy met u Klaeuwen stelt.
Wilt nu in uw gevecht doch nimmermeer verflaeuwen,
    Een Ruyter alle daegh voor u noch sit te Peert,
Vat op u goede recht den Dog dan met uw klaeuwen,
    Al heeft hy in den Haegh voor u gequispel-steert.
Want desen Dog nu leeft op sijn gestolen brocken,
    Die hy niet eens en kaeuwt en in sijn mage slickt,
Maer hy geweldigh beeft voor onsen Ruyters stocken,
    Soo dat hy (als verflaeuwt) niet eens en bast of kickt.
Van Staet-sucht schijnt hy oock soo hoogh nu op-geswollen,
    Dat hem sijn holle maeg soo gretigh selve maeckt,
Dat hy met Oorloghs-roock die schijnt te willen vollen
    Soo dat hy eve staegh van Oorloghs-vieren blaeckt.
O! Nederlantsche Leeuw ghy stelt u noch ten thoone,
    Ghy, diemen seggen mocht dat eens om hulpe riep,
Zijt noch in dese Eeuw verheven met een Kroone,
    En uyt den kuyl gerocht al was hy noch soo diep.
Al waert ghy root van bloedt, en hebt in bloedt geswommen,
    Soo hebt ghy eve-wel kloeckmoedigh u verklaert,
En met een kloeck gemoet in hoogheydt opgeklommen,
    Maer in u hoogh gestel heeft God u soo bewaert.
Al light ghy wat en slaept noch sijn u oogen open,
    En oock terwijl ghy sluymt den steert noch even roert,
Siet dat ghy niet en gaept met ydelheyt van hopen,
    En niet met al versuymt terwijl ghy Oorlogh voert.
Maer tracht nu allsins uw’ Machten uyt te voeren,
    Ghy zyt nu immers out en voor geen Dog en beeft,

31 Celsa potestatis species: Dit was het Devijs van Pompejus, die oock een Leeuw met een sweert in de klaeuw tot een
wapen voerde.
32 Provocatus pugno: Henrij de Bourbon den 63 Koningh van Vranckrijck.
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Wilt als der dieren Prins uw’ Steert en Klaeuwen roeren,
    Een Leeuw is kloeck en stout die lange locken heeft.
Hoe dat nu over al den Dog u soeckt te jagen,
    Hem maer u tanden toont, en jaeght hem in sijn kot,
Hy kan in dat geval geen Leeuwen-tandt verdragen,
    Hy sal dan sijn geloont en tot een yders spot.
Want als ghy uwen kop komt na den Dog te wenden,
    En als ghy hem dan vat, dan sal hy sijn verveert,
En u niet vliegen op, dewijl hy u wel kenden,
    Maer sal dan in het Gat haest trecken sijne Steert.
En komt hy u te naer aen uwe Steert te ruycken,
    Toont dat ghy wel een Leeuw maer geenen Dog en zyt,
En helpt hem soo van daer met machten te gebruycken,
    (Ghy Batavier en Zeeuw hem in de ribben bijt.)
Gesont is noch u Hert dat hoortmen aen uw nieschen,
    En u den Noordtschen Beer oock aen uw Klaeuwen kent,
Gevreest ghy dan noch wert als ghy begint te brieschen,
    En als ghy u ter weer met Kop en Klaeuwen went.
Hier op staen nu en sien de Koningen der Wereldt,
    Wat uytslagh Gods ballans nu noch wil geven hier,
En of noch boven dien den Dog sal sijn geperelt,
    En of de Leeuw een krans sal voeren van Lauw’rier.
Den eenen schijnt den Dog nu op den Leeuw te hitsen,
    Den anderen den Leeuw nu op den Dog oock jaeght,
De anderen wil33 noch gebroken touwen splitsen,
    Soo wordt met veel geschreeuw een krans van Eer gewaeght.
Een Duyvel kom ick dan seer schrickelick vertoonen,
    Die heel de Wereldt hier gelijck in roeren stelt,
En die by alle-man en Koningen wil woonen,
    Op dat haer sijn bestier met sucht van Staten quelt.
Dit yder aen u siet, ô! Koningh Carel Stuaert,
    Want ghy kromt-wel het recht soo wel als Olivier,
Maer ghy en recht oock niet dat krom nu van u uyt-vaert,
    Ghy soeckt met Scheeps-gevecht als Stierman uw’ bestier.
Maer let nu boven al om wel u Roer te stieren,
    Op dat ghy onbewust niet raeckt noch op een klip,
Of aen een lager Wal nu dat de windt doet swieren,
    Na die Hollantsche Kust uw’ Koninglicke Schip.
Want soo daer yemandt wil twee groote aerde kruycken
    d’Een tegen d’ander slaen, en sien wie stercker is,34

Die mach in dat verschil de stucken dan gebruycken,
    Dat hier nu oock voortaen staet tot getuygenis.
Men oock in desen tydt, die hier nu staet voor handen,
    Sal sien den Dog en Leeuw, gelijck als ongemeen,
Noch door een Schepen-strijdt malkanderen verbranden,

33 Dat is, als Mediateur sich tusschen beyden stellen.
34 CH: Vergelijk met eitje tikken.
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    En wie den lesten geeuw sal geven van haer tween.
O! God wy u alleen hier geven Lof en Eere,
    Maer onse goede saeck nu eens met recht besiet,35

Ons macht is veel te kleen, doch sonder u ô Heere,
    Wy geven u de wraeck nu ons gewelt geschiedt.
Want onsen Na-gebuer wil ons nu over-vallen
    Door op-gesochten twist, gesproten uyt de nijt,
Maer weest Ghy onse muer, en onse hooge wallen,
    Nu hy ons met een list aen alle kant bestrijt.
Ghy siet ô Heere! dat den Oversten van desen,
    Die ons nu weder quelt met sijne macht ter Zee,
En door geroofden schat soo hoogh nu schijnt geresen,
    Dat hy sich selven stelt als Heer van onse Ree.
O! Vrede-vorst en helt slaet desen Vrede-hater,
    Op dat hy in sijn list hier noch hem selven vanght,
En als een slecke smelt oock in het soute water36

    Door gierigheyt van twist hy na ons goedt verlanght.
ô Heer wilt nu alleen ons tot een hulpe wesen,
    Want Koningen seer licht vergeten haren eedt,
En schijnen in’t gemeen nu tegen ons geresen,
    En houden haer gesicht geduerigh op haer leet.
Sy hebben al-te-mael tot wraeck wel groote lusten,
    Soo dat de suere wraeck haer selve soet smaeckt,
Maer met haer wraecks-verhael laet God haer nimmer rusten,37

    Om dat haer wreede saeck soo menigh mensche raeckt.
Maer siet eens boven dien hoe onse sinnen werren,
    Nu God ons tot straf met sijne Roeden dreyght,
Wy hebben nu gesien sijn drie gesteerte Sterren;38

    Als niet verschrickt daer af zyn wy tot quaet geneyght.

35 Tandem bona causa triumphat (zo triomfeert de goede reden).
36 Psalm 58.
37 Ultorem ulciscitur ultor.
38 Te weten: een in’t eynde van het Jaer 1664, en weer in’t Jaer 1665. Tekst verbeterd voor ‘gesteertte Serren’.
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