
The Wanderer, Edward Elgar 
 
Toen ik in de voorbereiding tot het concert ‘KNA goes Celtic’ voor het eerst de bladmuziek 
van The Wanderer van Sir Edward Elgar onder ogen kreeg, wist ik het zeker: rare jongens 
die Britten! Wie bewerkt er nu een anoniem gedicht dat eens gepubliceerd is in ‘Wit and 
Drollery’ en zet het dan op muziek? Gek dat er dan allerlei gedachten door je hoofd schieten? 
Dat vraagt om onderzoek! 
 
Eerst maar eens even ‘Wit and Drollery’. Ik heb me suf gezocht en eindelijk vond ik een goed 
woordenboek, n.l. Merriam-Webster Online - Engelser kan het niet - en daarin vond ik de 
vertaling. Wit betekent adrem, geestig, gevat, snedig. Drollery is een fantasie-achtige, 
decoratief miniatuurtje in de marge van middeleeuwse manuscripten; ze waren populair 
vanaf 1250 tot in de 15-de eeuw. Veelal  beelden ze wezens uit die half mens, half dier zijn, 
zoals vogels met mensenhoofden, honden met mensenmaskers, draken met  olifantkoppen, 
etc. Eén van de rijkst geïllustreerde  manuscripten is The Croy Hours, dat bekend staat als 
The Book of Drolleries. De hedendaagse (overdrachtelijke) betekenis vond ik in de Dictionary 
of Farlex: drollery staat voor iets grappigs, een mop of grappig verhaal. Nou, dat weten we 
dan ook weer. Wat nu? Verder zoeken natuurlijk! 
 
Uiteindelijk gaf Google me de clou. ‘Wit and Drollery’ is een gedrukte uitgave die het best 
betiteld kan worden als de voorloper van het tijdschrift zoals we dat nu kennen. Er zijn slechts 
twee edities bekend, t.w. die van 1651 en de laatste van 1661. De uitgaven stonden vol met 
gedichten, ballades, grappige verhalen over adellijke lieden en circuleerde vooral onder 
volkszangers, verhalenvertellers en  rondtrekkend volk, die de teksten en liederen 
voordroegen tijdens markten en in herbergen. Zo kwamen verhalen en liederen tot in de 
uithoeken van het Britse eiland. The Wanderer werd gepubliceerd in de ‘Wit and Drollery‘ van 
1661. Daar stond overigens ook Little Musgrave in ! 
 
Wat is nu de verdienste van Edward Elgar? Nu dat valt goed te duiden. Als laat-romanticus 
was hij zeer gevoelig voor de natuur, die de mens verbond met het hogere, het goddelijke. 
De tekst van The Wanderer straalt dit dan ook uit. De opbouw is heel subtiel en de muziek 
voegt zich naar de sfeer van elk couplet. Dat doet hij door te variëren op een doorlopende 
melodie die sterk  wisselt van intonatie en accenten. 
 
Het begint met de zwerftocht, waarin de verteller zich sterk verbonden voelt met de natuur 
om zich heen en daaruit vrede put voor het einde dat eens zal komen. De sfeer is sereen en 
noodt uit tot mijmeren, tot heimwee naar vroeger.  
 
In het tweede couplet mondt dit uit in een euforie. Aan de hemel vertonen zich tussen de 
sterren de goden, die zich opmaken voor een dodelijke oorlog, omdat Apollo, de reddende 
god, weer eens in slaap is gevallen. De dreiging wordt versterkt door een wolk die van 
verdriet zijn tranen laat vallen. And the rounded welkin weeping. De dreiging is voelbaar in de 
muziek. 
De verteller verbindt zich in het derde couplet volledig met de natuur. De dageraad is zijn 
eeuwige geliefde, de uil is de morgen. De vlammende draak, d.w.z. de ondergaande zon, en 
de nachtkraai maken de muziek die past bij zijn diepste verdriet, die in het vierde couplet 
overgaat in een extase, waarin hij  zich voegt in de vurige strijd. Gewapend met een 
brandende speer en gezeten op een vliegend paard stormt hij de wildernis in, de wildernis 
die hem zo heilig is.  
Tussen de geesten en schaduwen komt hij tot zichzelf en hij sommeert de ridders de strijd 
aan te gaan. Het einde van de wereld is immers in zicht! Uitgeput bedenkt hij dat zwerven 
bepaald geen pretreisje is. 
 
Schitterend gedicht, Shakespeariaans. Geweldige muziek, die de wissellende stemmingen 
treffend uitbeeldt! Sir Edward William Elgar’s verdiensten liggen in dat laatste: eeuwenoude 



woorden vertalen in aangrijpende muziek. Hij verbeeldt hiermee de eeuwigdurende 
zoektocht van de mens op weg naar…..?  
 
Edward Elgar (1857-1934) was een zeer veelzijdig componist. Naast zijn voorliefde voor de 
natuur en middeleeuwse verhalen, die zijn romantische aard onthulde, was hij een 
uitstekende vertolker was van zijn tijd. Het Britse wereldrijk was op zijn hoogtepunt en de 
oorlogen die ver van het vaderland werden gevoerd, o.a. de Boerenoorlog in Zuid Afrika, 
brachten hem tot het componeren van zijn bekendste werk Pomp and Circumstance Marches 
met daarin Land of Hope and Glory. Vera Lyn, maakte dit lied tijdens WO II onsterfelijk! 
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