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Molly & Mary 
 
Een tijdje geleden was ik een paar dagen in Dublin. Een heerlijke stad, vol muziek, dans en 
cultuur. ’s Avonds in de schitterende pub van hotel Arlington genoot ik niet alleen van ’n pint 
(of twee) Guiness. Wat een plons is zo’n ¼ liter toch, je kan er bijkans je voeten in wassen. 
Hoewel, zo slecht smaakt toch ook niet. Als je ’t afwisselt met Irish Red, dan overleef je ’t 
wel!. 
 
Eigenlijk genoot ik nog meer van de Ierse band met de traditionele bezetting van gitaar, viool 
en fluit, gecombineerd met prachtige zang. Het talrijke publiek –  het wel of iedereen hier in de 
kroeg (eh… pub) zit, hele familes zag ik – genoot met volle teugen en zong de bekende 
liederen uit volle borst mee. Toen de dansers, 2 meisjes en 2 jongens, het toneeltje betraden, 
werd de tent (eh… pub) bijna van enthousiasme afgebroken. Als veulens dansten ze op 
muziek, die zich in steeds vuriger wordende ritmes herhaalden. Het ritmische getik van de 
hakken, de wervelende figuren die ze draaiden, de hoog opgetrokken knieën, de bovenlijven 
die stil leken te staan en een ongekende trots uitstraalden, je kon je ogen er niet van 
losmaken. Schitterend! Ik besefte dat ik iets van de Keltische cultuur proefde! 
 
Toen ik de dag erna de stad door zwierf, langs het Trinity College de Grafton Street insloeg, 
zag ik haar staan: Molly Malone, het marktvrouwtje met haar mosselkar, die naast het 
verkopen van mossels meer kwaliteiten bleek te bezitten. Helaas, ze was vereeuwigd in 
brons. Grote groepen toeristen stonden rondom het standbeeld en allemaal konden ze een 
glimlach niet onderdrukken als de gids de bijnamen van het standbeeld vermeldden: 'The 
Tart with the Cart', 'The Dish with the Fish' en 'The Trollop with the Scallops'. Ik hoorde het 
liedje over Molly Malone, "Cockles and Mussels", klinken. Iedereen scheen het te kennen. 
Dat volksliedje is wereldberoemd. Dublin heeft het verheven tot haar volkslied. 
 

In Dublin's fair city, 
where the girls are so pretty, 
I first set my eyes on sweet Molly Malone, 
As she wheeled her wheel-barrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, "Cockles and mussels, alive alive oh!" 

 
Er zijn veel verhalen over Molly Malone in omloop. Oude bronnen vermelden dat zij zeer 
knap van uiterlijk was en dat haar boezem een niet onbelangrijke bijdrage aan haar 
bekendheid vormde, die nog versterkt werd vanwege haar ‘bijverdiensten’ in de avonduren. 
Zij stierf in 1699 op 37-jarige leeftijd, aan de pest of aan een venerische ziekte. Ze werd 
begraven op de St John’s Graveyard. Toch is nooit met zekerheid vastgesteld of Molly 
Malone als persoon nu echt bestaan heeft, of dat het om een volkslegende gaat 
 
“Cockles and Mussels” dook voor het eerst in 1883 in een songbook dat gepubliceerd werd 
door Francis Brothers and Day in Londen. De Schot James Yorkston was de songwriter. 
Waarom hij het verhaal in Dublin plaatste en niet in Edinburgh of London is een raadsel. 
Dublin werd de gelukkige.  
 
Nog lang heb ik naar Molly gekeken en me proberen te verplaatsen in die tijd dat zij haar 
mosselkar door de nauwe straatjes van Dublin duwde en haar stem weerklonk tegen de 
grauwe muren: “Cockles and Mussels!” En willekeurig dacht ik aan ons nieuwe repertoire en 
in het bijzonder aan “Bonnie Mary of Argyll”. Zou er een verband bestaan tussen deze liedjes 
en de vrouwen die ze verbeelden? 
 



Zeker is dat beide volksliedjes oud zijn en tot de Keltische cultuur gerekend kunnen worden. 
En, ook Bonnie Mary( 1763 - 1786), ook wel Highland Mary heeft een standbeeld. Dat 
standbeeld staat in het Schotse plaatsje Dunoon aan de oevers van de baai waarop de River 
Clyde uitkomt. Vanaf haar sokkel ziet zij de schepen die van en naar Glascow varen 
langskomen. Haar echte naam was Mary Campell, dochter van een plaatselijke 
scheepseigenaar. Zij werd vooral bekend door de relatie die zij had met de bekende Schotse 
dichter Robert Burns (1759 – 1796), die in het Engels-Schotse dialect (niet de Keltisch 
Schotse taal) gedichten schreef. Zijn gedicht Auld Lang Syne wordt in Engelssprekende 
gebieden vaak gezongen bij de overgang naar het nieuwe jaar.  
 
Mary ‘Highland’ Cambell en Robert Burns hadden een zogenaamd Schots huwelijk, dat zij 
bezegelde door het uitruilen van hun Bijbels. Het verhaal gaat dat Mary niet lang bij hem 
uithield en openlijk een relatie met een ander aanging. Robert Burns ontkende echter de 
breuk, ondanks dat hij publiekelijk in de pub de Elbow in het gehucht Mauchline voor schut 
werd gezet door zijn vrienden en zijn rivaal Montgomery. Mary Cambell stierf tragisch op 
jeugdige leeftijd aan een koorts die zij, naar men zegt, had opgelopen tijdens de verpleging 
van haar zieke broer. Anderen beweren dat zij stierf aan een te vroeg geboren kind. Zij werd 
begraven op het oude West Highland Churchyard in het plaatsje Greenock, Robert Burns 
bleef verbitterd achter en stierf op 37-jarige leeftijd,  
 
Mary Campell werd een mythe en het lied Bonnie Mary of Argyll legendarisch. Dit leidde 
ertoe dat in 1803 de  Greenock Burns Club ( de fanclub van Robert Burns) het besluit nam 
om een plaquette ter herinnering aan Mary Campell op het graf van Roberts Burns te 
plaatsen. Het duurde 40 jaar voordat dit werkelijkheid werd. In 1896 werd een standbeeld 
voor de beroemdste vrouw van Argyll opgericht. Dat was nieuws dat zelfs doordrong tot in 
New York! 
  
134 jaar na haar dood moest het oude kerkhof wijken voor een industrieterrein, tragischer 
kan niet, en werd haar graf geopend. Tussen de botten vond men het grafkistje van een kind. 
Dit werd gezien als het bewijs dat het Schotse huwelijk met Roberts Burns werkelijk heeft 
bestaan en dat haar dramatische dood het gevolge was van de voortijdige geboorte van hun 
kind. 
 

I have heard the mavis singing 
his love song to the morn. 
I have seen the dew-drop clinging 
to the rose just newly born. 

 
But a sweeter song has cheer'd me 
at the ev'ning's gentle close. 
And I've seen an eye still brighter 
than the dew-drop on the rose. 

 
 

Bonnie Mary of Argyll werd geschreven en op muziek gezet in 1850 door de Engelsen. 
Charles Jeffries and Sydney Nelson. 
 



 
 
Wat hadden Molly Malone en Mary ‘Highland” Campell nu met elkaar gemeen? Beiden 
waren jong, knap en levenslustig. Mannen vielen als een blok voor hun schoonheid. Hun 
schoonheid, hun vurige manier van leven, die zo dramatisch eindigden, waren dè 
ingrediënten voor de verhalen van volksvertellers en de liederen van rondtrekkende zangers, 
die als vanzelf in de Keltische culturen van Ierland en Schotland  tot de dag van vandaag 
levend wordt gehouden. YouTube videofilmpjes, sites van verzamelaars van Ketlische 
volksliedjes getuigen hiervan. 
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