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Bijlage 2
Gedicht van Alcuin van York over zijn reis langs de Rijn, 

781/782 na Chr.



464

Alcuin (ca. 735-804) was een Angelsaksische diaken, geleerde en docent uit York die later aan 

het hof van Karel de Grote één van zijn belangrijkste adviseurs werd en zijn carrière eindigde 

als abt van Tours. Na een reis naar Rome in 781 ontmoette hij op de terugweg in Parma Karel 

de Grote, die zijn talenten herkende en hem uitnodigde aan zijn hof in Aken te verblijven. 

Hier verbleef hij tussen 781/782 en 794. Alcuin’s brieven en gedichten uit deze jaren geven een 

levendig beeld van de vriendschap, intellectuele kennis en rivaliteit met andere geleerden. In 

deze periode maakte Alcuin twee reizen terug naar Engeland: één in 786 en één in 790-793. Het 

onderstaande gedicht is op basis van de erin genoemde personen geschreven na zijn terugkeer 

uit Rome in 781/782. Als groet aan de vrienden die hij op zijn reis ontmoette stuurt Alcuin als het 

ware een ansichtkaart in dichtvorm vanuit York over de Rijn via Utrecht, Dorestad, Keulen en 

Mainz, met een omweg via Echternach. In het gedicht staan interessante details over de manier 

van reizen per schip en de Friese wereld.

De brontekst voor de vertaling van het gedicht is die in de Monumenta Germaniae Historia, 

Poetae Latini Aevi carolini I, 220-222 (ed. E. Duemler, Berlijn 1881):

Alcuini carmina IV

AD AMICO POETAE

Cartula, perge cito pelagi trans aequora cursu,

Ostia piscosi flabris pete fortia Rheni,

Ingrediens rapidis pontum qua volvitur undis.

Tum tua prelongo ducatur prora remulco,

Ne cito retrorsum rapiatur flumine puppis.

Si meus Albricus veniens occurat in amne,

Vaccipotens praesul, properans tu dicito, “salve”,

Nam tibi Hadda prior nocte non amplius una

In Traiect mel compultimque buturque ministrat :

Utpute non oleum nec vinum Fresia fundit.

Hinc tua vela leva, fugiens Dorstada relinque:

Non tibi forte niger Hrotberct parat hospita tecta,

Non amat ecce tuum carmen mercator avarus.

Sed diverte mei vatis tu litora Ione:

Est nam certa quies fessis venientibus illuc,

Hic holus hospitibus, piscis hic, panis abundat.

Urbs Agripina tibi pandit, scio, tecta benigne:

Hic humili patrem Ricvulfum voce saluta; 

Dic: “Tua laus mecum semper, dilecte, manebit.”

Hinc castella petes currenti nave per undas,

Donec ad optatae pertingas flustra Musellae.

Remigio postquam spatium sulcaveris amnem,

Hic tum siste ratem, puppis potiatur harena,

Et pete Wilbrordi patris loca sancta pedester

Atque sacerdotis Samuhelis tecta require.

Castalido portas plectro pulsare memento,

Constanter puero Pithea dic voce ministro:

“Puplius Albinus me misit ab orbe Brittanno
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Predulci dulcem patri perferre salutem.”

Si tibi praesentis fuerit data copia verbi,

Fusa solo supplex plantas tu lambe sacratas,

Dicque “Valeto, pater Samuhel”, dic “Vive sacerdos.”

Detege iam gremium, patres et profer honestos

Priscianum, Focam, tali quia munere gaudet,

Si non Neptunus pelago demerserit illos.

Si te forte velit regis deducere ad aulam,

Hic proceres patres fratres percurre, saluta.

Ante pedes regis totas expande camenas,

Dicito multoties: “Salve, rex optime, salve. 

Tu mihi protector, tutor, defensor adesto,

Invida ne valeat me carpere lingua nocendo

Paulini, Petri, Albrici, Samuelis, Ione,

Vel quicumque velit mea rodere viscera mursu;

Te terrente procul fugiat, discedat inanis.”

Mormure dic tacito: “Cathegita Petre valeto!

Herculeo sevus claro ferit ille, caveto!”

Paulini gaudens conplectere colla magistri,

Oscula melligeris decies da blanda labellis.

Ricvulfum, Raefgot, Radonem rite saluta,

Auriculas horum peditemtim tange canendo,

Dic: “Socii fratres laeti salvete valete.”

Egregiam forsan venies Maggensis ad urbem

Perpetuumque vale doctori dicito Lullo,

Ecclesiae specimen, sophiae qui splendor habetur,

Moribus et vita tanto condignus honore.

O Bassine bone, Spirensis gloria plebis,

Me, rogo, commenda Paulo, pater alme, patrono,

Cuius et alma domus fratres nos fecerat ambos.

Quis, Fulerade pius, lyrico te tangere plectro

Audebit ? meritis Musarum carmina vincis.

Nuńc tamen hanc ederam circum sine timpora sacra

Serpere, summe pater, tibimet bonitate sueta,

Vel demitte semel memet tibi dicere salve.

Heia age, carta, cito navem conscende paratam;

Oceanum Rhenum sub te natet unca carina.

Materies auri non te, rogo, fulva retardet,

Accula quem fessus profert de viscere terrae.

Non castella domus, urbes, nec florida rura

Deteneant stupidam spatio nec unius horae,

Sed fuge, rumpe moras, propera, percurre volando:

Incolomes sanos gaudentes atque vigentes

Invenies utinam nostros gratanter amicos.

Det deus omnipotens illis per secla salutem,

Postea caelestem laetos deducat in aulam.

Omnibus his actis patriam tu certa reverte,

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75



466

Et quod quisque tibi dicat narrare memento,

Ut cum vere novo rubrae de cortice gemmae

Erumpunt, nostris videam te ludere tectis,

Atque novas iterum nobis adferre camenas.

Tum tibi serta novis de floribus aurea fingam

Et sociata mihi pratis pausabis amoenis.

Alcuin’s gedichten, nr. 4: 

Aan m’n dichtvrienden

M’n kaartje, ga in volle vaart over het zeeoppervlak, 

zet koers naar de machtige mondingen1 van de visrijke Rijn, op de wind, 

waarbij je binnengaat daar waar de branding met razende golven ronddraait. 

Laat daar je voorsteven leiden aan een enorm sleeptouw, 

om te voorkomen dat je schip door de snelle rivier achteruit wordt gesleurd.

Als mijn vriend Alberik2 je tegemoet komt op de rivier, 

zeg dan haastig: “Gegroet bisschop, rijk aan runderen.” 

Want prior Hadda verschaft je voor niet meer dan een nacht

in Utrecht honing, pap en boter, 

aangezien Frisia olie noch wijn voortbrengt.

Hijs je zeilen weg van hier en laat op je tocht Dorestad links liggen. 

Want de norse Rodberct verschaft je echt geen vriendelijk onderdak. 

Een vrekkige koopman houdt nu eenmaal niet van jouw gedicht. 

Maar ga logeren op de kust van mijn dichtvriend Jonas.3 

Want voor vermoeide reizigers is daar zeker een rustplaats, 

er is groente voor de gasten, vis en brood in overvloed. 

Keulen zet haar deuren wagenwijd voor je open, dat weet ik zeker. 

Groet hier met nederige stem vader Ricvulf.4 

Zeg hem: “U zal ik immer prijzen, uitverkorene.”

Vanhier zul je varen in de richting van de forten met je razende schip over de golven, 

totdat je de kalme wateren van de Moezel, je reisdoel, bereikt. 

Nadat je roeiend de brede rivier hebt doorploegd 

moet je hier je vaartuig aanleggen, trek je achtersteven in het zand 

en ga te voet naar de heilige plaatsen van vader Willibrord5 

en zoek het huis van de priester Samuel.6 

Denk eraan met je apollinische lier op de deur te kloppen

1	 	Dit	meervoud	verwijst	naar	de	klassieke	beschrijving	van	de	Rijn	door	Plinius	de	Oudere	als	eindigend	in	drie	mondingen:	in	het	noorden	de	

Flevum	(het	‘Oer-IJ’),	in	het	midden	bij	de	Rijn	zelf	en	in	het	zuiden	het	Helinium	(Maas)	(Plinius,	Historiae naturalis,	IV.15	[101]).	Tacitus	noemt	

twee	mondingen,	die	van	Oude	Rijn	en	Maas	(Annales	II.6).	Aangezien	Alcuin	een	reis	beschrijft	via	Utrecht	is	duidelijk	dat	hij	de	monding	

van	de	Oude	Rijn	bedoeld.	De	monding	van	het	Oer-IJ	was	in	de	1e	eeuw	al	vrijwel	geheel	verzand.	
2	 	Alberik,	bisschop	van	Utrecht	(777-784).
3	 	Jonas	was	vermoedelijk	de	latere	bisschop	van	Orleans.
4	 	Ricvulf,	bisschop	van	Keulen	(772-794).
5	 	Het	klooster	Echternach.
6	 	Beornrald,	abt	van	Echternach	(775-785).
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en zeg met pythische stem standvastig (laat een jongen je helpen): 

“Publius Abbinus7 stuurt mij vanuit Britannië 

om een vriendelijke groet aan de allervriendelijkste vader te brengen.” 

En als je het wordt toegestaan om hem persoonlijk te spreken, 

werp je dan op de grond als smekeling en kus zijn heilige voeten

en zeg: “Gegroet vader Samuel” en zeg “leef priester!”

Onthul dan je inhoud en breng de eerzame vaderen 

Priscianus en Focas tevoorschijn8, omdat hij houdt van zo’n geschenk, 

als Neptunes hen tenminste niet heeft ondergedompeld in ’t zeewater! 

Als hij je toevallig wil brengen naar de troonzaal, 

maak dan een snelle ronde langs de notabelen, vaders en broeders, en groet ze. 

Voor de voeten van de koning9 moet je al je poëzie uitrollen 

en telkens weer herhalen: “Gegroet, doorluchte vorst, gegroet. 

Wees mijn hoeder, beschermheer en verdediger, 

zorg dat de jaloerse tong van 

Paulinus, Petrus, Alberik, Samuel en Jonas mij niet kan schaden, 

of wie dan ook die zijn tanden in mijn vlees wil zetten. 

Boezem hem vrees in zodat hij verre blijft en onverrichter zake weggaat.”

Zeg met zacht gemompel: “Gegroet catecheet Petrus”, 

maar pas op, die woesteling slaat je met zijn Herculische knots!

Omhels blij meester Paulinus, 

geef tien kussen op zijn honingzoete lippen. 

Groet Ricfuloris, Raefgot en Rodo zoals het hoort, 

raak geleidelijk hun oortjes met je gezang. 

Zeg: “Vrienden broeders, gegroet, het ga u zeer goed.”

Misschien zul je komen in de voortreffelijke stad Mainz 

dan moet je een eeuwige groet brengen aan de geleerde Lullus10, 

voorbeeld der kerk die men beschouwt als de schittering der wijsheid, 

in reden en leven die eer zeer waardig.

O goede Bassinus, roem van het volk van Speyer, 

beveel me aan, vraag ik u, bij Paulus uw patroon, o vroede vader, 

wiens zorgzame huis ons beiden ook broeders had gemaakt. 

Welke vrome christen, Fulradus zal het aandurven aan u een lyrisch gedicht

te wijden? Uw verdiensten verslaan de zang der Muzen. 

Sta nu toe dat deze laurierkrans rondom uw heilige slapen kronkelt, 

hoogste vader, met de u gebruikelijke goedheid 

of laat me zelf u eenmaal “gegroet” zeggen.

Vooruit kaartje, ga snel aan boord van het gereedliggende schip. 

Moge de gekromde boeg je over de zee en Rijn doen zwemmen. 

Ik vraag je, laat het gele goud je niet vertragen 

dat een vermoeide natuur tevoorschijn haalt uit het binnenste der aarde. 

Forten, huizen, steden noch bloeiende velden 

7	 	Alcuin.
8	 	Slaat	op	de	inhoud	van	de	brief.	Priscianus	en	Focas	zijn	grammatici.	De	brief	moet	dus	laten	zien	dat	Alcuin	uitstekend	Latijn	kent!
9	 	Karel	de	Grote,	koning	der	Franken	(768-814).
10	 	Lullus,	bisschop	van	Mainz	(754-786).
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moeten jou, in je onervarenheid niet meer dan een uur ophouden, 

maar ga verder, geen getreuzel, haast je, ren vliegend. 

O dan zul je, hoop ik maar, onze vrienden gezond, 

ongedeerd, blij en krachtig aantreffen.

Moge de almachtige God hen door de eeuwen heil schenken

en hen later blijde in zijn hemelpaleis binnenvoeren.

Als dat alles is gebeurd, keer dan snel terug naar je vaderland

en onthoud dat je moet vertellen wat iedereen je vertelt, 

zodat ik je, wanneer in het begin van de lente de rode vruchten 

uit hun bast komen, terug zie in mijn huis

en zie dat je nieuwe gedichten voor mij mee terugbrengt. 

Dan zal ik een gouden krans van nieuwe bloemen voor je maken 

en zul je samen met mij, van rust genieten in grazige weiden.

(vertaling met dank aan Marco Poelwijk, docent klassieke talen, Amsterdam)
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