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Inleiding

Inleiding 1

In dit deel van de Lanceloet-editie wordt duidelijk dat het verhaal van de belevenissen van Lanceloet en de ridders die naar hem op zoek zijn, gebaseerd
is op wat zijzelf over hun avonturen vertelden. Ongeveer halverwege dit
vierde pars vindt een zogenoemde verslaggevingssessie plaats. De ridders
hebben bij hun vertrek gezworen naderhand volledig en naar waarheid verslag te zullen doen van hun avonturen. Nu een aantal van hen, inclusief de
gezochte Lanceloet, aan het hof is teruggekeerd, komen de Tafelronderidders
met de koning en koningin samen om de eigen belevenissen te vertellen en
te Koren hoe de anderen het eraf gebracht hebben. Alles wordt opgeschreven
door Arturs klerken, ten behoeve van het nageslacht. Aangezien Lanceloet
het hof onverwachts verliet toen hij door de oude dame werd meegevoerd
(zoals beschreven aan het begin van pars 1 in Deel iv), zweert hij op relieken
de waarheid over zijn avonturen te vertellen. En dan geeft Lanceloet zelf een
samenvatting van zijn wedervaren, hij vertelt over de oude dame en de magische dans, over de Graal en het zelfspelende schaakbord, over hoe hij ontdekte dat Hestor zijn halfbroer is en over zijn gruwelijke lijden in de slangenput. Slechts een episode krijgt hij niet over de lippen: uit angst de liefde
van de koningin te verliezen, verzwijgt hij dat hij door Penes' dochter verleid
werd. Alles wat hij wel vertelt, wordt opgetekend, en later, als Artur stervende
is, wordt 'ins conincs almaris' (vs. 21231) een boek aangetroffen dat de wonderbaarlijke daden van Lanceloet beschrijft.
Na Lanceloet doet Walewein zijn verhaal. Hij heeft wat minder te melden
en bracht het er bijvoorbeeld op het Graalkasteel veel minder goed van af,
maar ook zijn avonturen en die van Bohort en Gaheret worden 'in scrifte
genet' (vs. 2i286).Waleweins verhaal over de brandende tomben, waarvan de
vlamm.en alleen gedoofd kunnen worden door de zoon van de bedroefde
koningin, een ridder die vanwege zijn wellust de mogelijkheid de Graal te
vinden verspeeld heeft, zet de koningin aan het denken. Later, in een van de
beroemdste scenes uit de roman, vertelt zij Lanceloet ander vier ogen dat hij

I Deze beknopte inleiding is geschreven door de Lancelotwerkgroep (Bart Besamusca,
Frank Brandsma,WP. Gerritsen, Soetje Oppenhuis de Jong en Ada Postrna).
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die zoon van de bedroefde koningin is. Naar haar mening heeft hun liefdesrelatie hem gediskwalificeerd als Graalridder. De koningin verwoordt hier de
boodschap die in het geheel van de 'Preparation a la Queste' / Lanceloet steeds
duidelijker doorklinkt: zijn liefde voor de koningin heeft Lanceloet weliswaar tot de beste ridder van de wereld gemaakt, maar de ermee verbonden
onkuisheid en overspel sluiten hem uit van succes in de Graalqueeste. Lanceloet werpt tegen dat hij alleen uit liefde voor haar zijn geweldige daden kon
verrichten, maar kan toch haar gevoel van spijt niet wegnemen. De koningin
kijkt hier vooruit naar de tijd dat de Graal het waardesysteem van de Arturwereld zal bepalen, terwijl Lanceloet terugkijkt en vanuit de waarden van
hoofse liefde en werelds ridderschap redeneert. De vermoedens van de koningin zullen bewaarheid worden in de Queeste vanden Grale.
In hetzelfde gesprek waarschuwt zij Lanceloet voor de listen van Morguein
de fee, Arturs zuster, en ook hier blijkt haar vooruitziende blik. Na de hervatting van de zoektocht – nu zoekt men degenen die niet van de voorafgaande
Lanceloet-queeste terugkwamen – zal Lanceloet door Morguein in de vat gelokt worden en anderhalfjaar bij haar in gevangenschap doorbrengen. Hij beschildert dan de wanden van zijn kamer met afbeeldingen die de geschiedenis
van zijn relatie met de koningin weergeven en vindt troost in gesprekken met
en liefkozing van haar beeltenis. In Arturs doet zal Morguein deze schilderingen aan Artur tonen en hem zo de relatie onthullen. Gezien het gesprek met
de koningin is het typerend dat Lanceloet aan zijn liefde voor de koningin de
kracht ontleent om aan Morguein te ontsnappen. Door zijn getraliede venster
ziet hij een roos ontluiken die hem zozeer aan zijn geliefde doet denken dat
hij de tralies breekt om hem te pakken en zich zo bevrijdt.
In het vervolg van zijn avonturen blijkt dat Lanceloet nog steeds 's werelds
beste ridder is (alleen hij is in staat een pijl uit de dij van een ridder te trekken), maar hij slaagt er toch niet in de ridder te verslaan die op de Verboden
Berg vele Arturridders gevangenhoudt. Tijdens dit Lange en slopende gevecht
herkent Lanceloet opeens het zwaard van zijn tegenstander: het is het zwaard
van zijn overleden hartsvriend Galehout, dat hij na diens dood aan Bohort
zond. Dan wordt duidelijk dat Lanceloet tegen zijn neef vecht en wordt de
strijd gestaakt. Een overwinning op de ridder van de Verboden Berg dwong
Bohort de lokale 'costume' te houden en alle passerende ridders aan te vallen
en gevangen te nemen tot hij op zijn beurt verslagen zou worden; het `gelijksper tegen Lanceloet verbreekt de 'costume' en bevrijdt Bohort. Deze
jonge ridder is in dit deel van de Lanceloet duidelijk in opkomst: helemaal
aan het begin van de roman slaagde hij, als de wenende ridder die probeerde
de koningin te ontvoeren, er al in Lanceloet in een lansgevecht te verwonden en op de Verboden Berg lukt het Lanceloet niet hem te overwinnen. In
de Queeste zal Bohort een van de drie uitverkoren exponenten van het 'hemelse' ridderschap blijken, met Perchevael en Galaad de Graal vinden en als
enige terugkeren om van het ultieme avontuur verslag te doen, hetgeen weer
wordt opgetekend in een boek dat later in de abdij van Salisbury is gevonden.
Deel vii bevat, zo moge uit deze korte weergave van de hoofdmomenten
en grote lijnen duidelijk geworden zijn, de centrale episoden uit de Lanceloet,
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waarvan de laatste tienduizend verzen in deel viii zullen worden uitgegeven.
In afwijking van de voorafgaande delen iv, v en vi in de reeks `Middelnederlandse Lancelotromans' wordt in het onderhavige deel van de serie geen
tekstgedeelte van omstreeks s000 verzen van Lanceloet uitgegeven, maar een
pars van ca. Io.000 verzen. Deze verdubbeling kon worden gerealiseerd omdat de eerdere delen van de reeks uitvoerige inleidingen bevatten op de
Lancelotcompilatie en Lanceloet. In deel iv is de nieuwe editie verantwoord en
zijn de bronnen codicologisch beschreven.Verder is in dat deel aandacht besteed aan de samenstelling van de Lancelotcompilatie, de identiteit van de
compilator, de werkzaamheid van de corrector en de eerdere editie van
W.J.A. Jonckbloet. In de delen v en vi zijn specifieke literair-historische aspecten van de Lanceloet aan de orde gesteld. De inleidende studie van deel v
is grotendeels gewijd aan de vertaaltechniek van de dichter van de Lanceloet.
De inleidende studie in deel vi beschrijft de entrelacement-vertelwijze in
deze roman. Aangezien deze informatie in de voorafgaande delen van de
reeks `Middelnederlandse Lancelotromans' opgenomen is, kan hier worden
volstaan met een beknopte uiteenzetting over de inrichting van de editie.

DE INRICHTING VAN DE EDITIE
I UITGANGSPUNTEN

Deze uiteenzetting biedt een praktische handleiding bij het lezen en hanteren van de editie van de Middelnederlandse cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs
doet. De overwegingen die hebben geleid tot de hier gepresenteerde editieprincipes, zijn uitgewerkt in de inleiding van het eerste deel van de editie
(Middelnederlandse Lancelotromans deel iv).
Het editiesysteem is gebaseerd op twee uitgangspunten:
a. de editie wil de lezer in staatstellen op een adequate wijze kennis te nemen van de cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs doet als literair werk,
b. de editie wil de lezer in staat stellen zich een betrouwbaar beeld te vormen van de tekst zoals die in hethandschrift bewaard is gebleven.
De inrichting van de editie is voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop de tekst van de cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs doet is overgeleverd.
Afgezien van enkele kleine fragmenten is deze tekst uitsluitend bewaard gebleven in de zogenoemde Lancelotcompilatie Cs-Gravenhage, KB, hs. 129 A
io).Aan dithandschrift hebben niet alleen verscheidene kopiisten gwerkt,
e
maar ook een corrector, diegetracht heeft fouten en inconsequenties van de
kopiisten weg te werken en die bovendien tekens en woorden in het handschrift heeft aangebracht om de voordracht te vergemakkelijken. Een codicologische beschrijving van handschrift 129 A io en van eraagrnenten die
tot hetzelfde tekstcomplex behoren, is opgenomen in hoofdstuk 2 van deel
Iv. In het eerste hoofdstuk vandeel iv wordt ook de werkwijze van de corrector kart beschreven.
Het tekstgedeelte dat in het onderhavige deel uitgegeven wordt, is afge-
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schreven door vier kopiisten. Naast A, die ook de voorafgaande verzen van
Lanceloet gekopieerd heeft, hebben C en D gedeelten voor hun rekening genomen, terwijl B incidenteel in hun werk ingegrepen heeft (vgl. deel Iv,
schema I op p. 54 en de verdeling van de handen op p. 62). Bij de uiteenzetting over de wijze waarop abbreviaturen in de editie opgelost zijn, zal nader
ingegaan worden op enkele woordvormen die typerend zijn voor de kopiisten A, C en D.
De editie omvat:
a. de uitgave van de Middelnederlandse tekst in de worm van een leestekst
die in het bijzonder is afgestemd op de lezer die kennis wil nemen van
het literaire werk;
b. het paleografisch/genetisch apparaat (P/G), dat bedoeld is voor de lezer
die zich een beeld wil vormen van de tekstgenese en/of van de bijzonderheden van het handschrift, zoals interpunctie, moeilijk leesbare plaatsen enz.;
c. de woordverklaring (W);
d. de toelichting (T), die bestaat uit aantekeningen van literair-historische
card en opmerkingen met betrekking tot de Oudfranse grondtekst.

2 DE LEESTEKST

Basistekst
In het handschrift zijn twee redacties te onderscheiden: de redactie van de
kopiist(en) en de redactie die is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden
van de corrector. Zoals in paragraaf I. van de inleiding in deel iv verantwoo wordt, is de tekst van de corrector als basistekst gekozen.

Leesaanwijzingen en correcties
Om at in de editie het tekststadium van de corrector wordt uitgegeven, zijn
diens ingrepen in de leestekst opgenomen. Deze ingrepen, die wijzigingen
en marginale en interlineaire toevoegingen omvatten, vallen uiteen in twee
categorieen:
a. veranderingen van de tekst. Deze correcties worden in de leestekst opgenomen en in het paleografisch/genetisch apparaat geformaliseerd verantwoord;
b. aanwijzingen voor de voordracht. Deze zogenoemde leesaanwijzingen,
waarvan onduidelijk is of zij bij de voordracht hardop werden gelezen,
staan in het handschrift in de linkermarge van elke kolom. In de editie
zijn zij in een aparte kolom voor de leestekst geplaatst. Zij worden in
principe niet opgenomen in het paleografisch/genetisch apparaat, tenzij
het betreffende vers daar om een an ere re en toch al diende to worden
vermeld.
Op sommige plaatsen is het onzeker tot welk van de beide categorieen een
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door de corrector in de linkermarge toegevoegd woord behoort. In die gevallen is het woord alleen in het vers opgenomen als dat naar de mening van
de editeur voor het zinsverband noodzakelijk is.

Translitteratie
In de editie is de oorspronkelijke spelling gehandhaafd, waarbij echter elk
middeleeuws schriftteken vervangen is door het overeenkomstige moderne
equivalent. Het onderscheid dat in het handschrift wordt gemaakt tussen de
twee vormen van zowel de s als de r is daarbij in de editie niet overgenomen.
Het gebruik van i en j in het handschrift is in de leestekst in overeenstemming gebracht met de hedendaagse conventie. De u en v uit het handschrift
zijn in de leestekst weergegeven door een v waar het teken een consonant
representeert; in alle andere gevallen is het weergegeven door een u. De w
uit het handschrift wordt weergegeven als w, behalve waar het teken (opgevat als vv) staat voor vu of uu.

Interpunctie
De leestekst is door de editeur voorzien van interpunctietekens en hoofdletters volgens het hedendaagse gebruik, om de lectuur to vergemakkelijken.
Het kiezen voor een interpunctie impliceert sours een keuze uit twee of
meerplausibele interpretaties van de tekst. In eendergelijk geval wordt bij
de woordverklaringen op alternatieve interpretatiemogelijkhe den
ewezen
g.
In het handschriftkomen interpunctietekens voor van zowel de kopiist als
de corrector. Deze zijn alle opgenomen in het paleografisch/genetisch apparaat. De interpunctietekensdie afwijken van het huidige gebruik, namelijk
de drie puntenboven elkaar en de punctus elevatus, zijn in het apparaat weergeven als i respectievelijk?.

Abbreviaturen en spellinggewoonten
Bij de oplossing van de abbreviaturen is de editeur als volgt to werk gegaan:
a. waar de oplossing van de afkorting zeker is, zijn de desbetreffende
woorddelen in deleestekst voluit geschreven (zonder cursivering);
b. waar verschillende oplossingen mogelijk zijn, is gekozen voor de oplossing die het meest frequent voluit voorkomt in het corpus van de betrokkenkopiist. Degeabbrevieerde woorddelen worden niet gecursiveerd als
degekozen variant in meer an 75 procent van de voluitgeschreven vormen aangetroffen is en we gecursiveerd als deze grenswaarde niet bereikt
wordt. In rijmpositie prevaleert – in afwijking van deze regel – de rijmklank boven de oplossing die uit de voluitgeschreven vormen afgeleid
kan worden. Ook indergelijke gevallen wordt gecursiveerd;
c. indien een afkorting van de corrector afkomstig is, gelden enigszins afwijkende regels vanwege de beperkte omvang van zijn tekstmateriaal.
Omdathet aantal voluitgeschreven vormen gering is, is vaker dan bij de
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kopiisten gecursiveerd, in het bijzonder in die gevallen waar in beginsel
meer dan een oplossing van een abbreviatuur mogelijk is. Bij sterk verkorte woorden (zoals rd. voor ridder) worden de ontbrekende letters
aangevuld en waar nodig, met name bij gebrek aan voluitgeschreven
vormen, gecursiveerd.
Het hier uitgegeven tekstgedeelte biedt de mogelijkheid enkele typerende
woordvormen van de kopiisten A, C en D te signaleren. Op basis van hun
woordvoorraad, inclusief de tekstgedeelten die buiten het bestek van deel vii
vallen, kan zonder naar volledigheid te streven gewezen worden op de volgende spellinggewoonten.
Typerend voor kopiist A is het gebruik van een e als verlengingsteken in
een open lettergreep.Vormen als daegen, laegen, draegen, saegen, oegen, moegen,
hoeren, goede (=God), deelen, deeren, beeten, enz. komen bij de andere kopiisten
niet voor.Verder onderscheidt A zich door het gebruik van -Igen aan het einde van een woord, zoals in faelgen, maelgen en bataelgen. De uitgang -ichge
wordt door A als enige kopiist gebruikt (machtichger, menichger).Woorden die
alleen bij A voorkomen, zijn vichten (=vijfde), locht, vrocht, ghone en ghoene.Vaker dan de andere kopiisten schrijft A een z aan het begin van een woord,
zoals in zware(n), zwart, zwert en zwerde(n). Typerend voor A is ook het gebruik van de verkleiningsuitgang -kin in plaats van -kin of -trine in woorden
als lettelkin, padekin, casteelkin en stillekin. De persoonlijke voornaamwoorden
hie, wie en so voor hi, wi en si treft men alleen bij A aan, die bovendien soms
cam schrijft in plaats van quam.Terwij1 de andere kopiisten het woord op gebruiken, bedient A zich van up. Hij gebruikt bovendien vormen als bem,
lachamen, hulpen, hulte en boengart. Deze typerende woordvormen van A zouden erop kunnen wijzen dat A vanVlaamse afkomst is. Het is echter ook
mogelijk dat hij eenVlaamse bron getrouw kopieerde.
Kopiist C schrijft veel vaker woorden aan elkaar dan de andere kopiisten,
vooral in de combinatie van een bijwoord of voegwoord met een persoonlijk voornaamwoord.Voorbeelden van deze gewoonte zijn datic, daticken, datgi
en alsic.Verder schrijft C als enige kopiist uitsluitend selc, selker en alsek, in
plaats van sulc en sulker. In de vervoegingen van het werkwoord sullen gebruikt kopiist C als enige consequent een e in alle vormen (seldi, selen, Belt,
seltene). Bovendien schrijft hij na een medeklinker vaak een u voor een w,
zoals in sueech, sueette, sueren en duanc, en heeft hij een voorkeur voor de spelling ai en ay waar de andere kopiisten ei en ey gebruiken:fontaine(n),fontayne(n),plaine(n) en playne(n). Omdat de laatstvermelde woorden soms rijmen
op de (altijd afgekorte) naam Walewein, lijkt het waarschijnlijk dat kopiist C
de naam van deze ridder voluit geschreven zou hebben als Walewain(e) en
Walewayn(e), naar analogie van de voluitgeschreven namen Acgrawayne en Aggrawaine. Aileen C schrijft pawelioen, pauwelioen(e), rowe (in plaats van rouwe),
trowe(n), vrowe(n), margen en sonderlange. Op grond van deze woordvormen
valt te vermoeden dat C van Hollandse of Brabantse afkomst is.
Over kopiist D is minder te vermelden. Hij is niet erg uitgesproken in zijn
voorkeur voor een bepaalde spelling. Zo schrijft hij manire naast maniere en
bem naast ben. De volgende woorden gebruikt hij slechts in een worm: salt,
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sulter, antworde (niet antwerde), broder (naast moeder), lettel, mote(n), secge(ne), secgic
en sulke(n).Vooral in het geval dat er een e volgt, heeft kopiist D een voorkeur voor het gebruik van de h na de g, zoals in begheren, belghen, beghare,
eneghe, ghesont en gheten.
Tekstgeleding
In het handschrift is de eerste letter van de versregel gewoonlijk door zijn
vorm (kapitaal) en/of rubricatie gemarkeerd. In navolging hiervan opent in
de leestekst elk vers met een kapitaal. Initialen met een hoogte van twee,
drie of vier regels zijn in de leestekst vet weergegeven, waarbij de hoogte
overeenkomt met die in het handschrift. Initialen van vijf of meer regels zijn
om typografische redenen vet afgedrukt over een hoogte van vier regels. De
oorspronkelijke hoogte van een initiaal in het handschrift is verantwoord in
het paleografisch/genetisch apparaat. De paragraaftekens uit het handschrift
zijn in de leestekst overgenomen en in de linkermarge door een moderne
variant van dit teken weergegeven. De kapittelopschriften uit het handschrift
zijn in de leestekst opgenomen in de tekstkolom, van de voorafgaande en
erop volgende verstekst gescheiden door witregels. Ze zijn niet meegeteld in
de versnummering.

Cijfers en getallen
In de leestekst worden de cijfers weergegeven door Romero cijfers, waarbij
depunten die in het handschrift gewoonlijk aan weerszi j den van het getal
staan, komen to vervallen.Wanneer in het handschrift de punt voor en/of de
punt na het cijfer ontbreekt, is dit in het paleografisch/genetisch apparaat
verantwoord.Waar de vorm van het Romeinse cijfer in het handschriftofwijkt van de heden ten dage gebruikelijke, wordt deze in de leestekst aangepast aan de hedendaagse conventie.Alleen bij grote getallen zoals honderdduizend, waarvoor het modernegebruik onvoldoende houvast biedt, wordt
zoveel mogelijk aansluiting g ezocht bij de vorm in het handschrift.
In hethandschrift wordt een enkele maal de vorm . i. gebruikt als aan duiding voor (een verbogen of onverbogen vorm van) het onbepaalde lidwoord
een. Deze schrijfwijze wordt opgevat als een geabbrevieerde vorm van het
lidwoord en in de leestekst derhalve in lettersgeschreven en gecursiveerd.

Emendaties
Evidente verschrijvingen zijn in de leestekst gecorrigeerd. De oorspronkelijkelezing uit het handschrift wordt opgenomen in het paleografisch/genetisch apparaat. Fouten die niet als onbetwijfelbare verschrijvingen aangemerkt kunnen worden, zijn niet in de leestekst verbeterd, maar in de woordverklaring besproken, waarbij zo mogelijk een juistere lezing gesuggereerd
wordt.
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Woordscheiding
In beginsel is de woordscheiding van het handschrift ook in de leestekst aangehouden. Slechts waar de woordscheiding in het handschrift sterk afwijkt
van wat in het Middelnederlands gebruikelijk lijkt en aanleiding zou kunnen
geven tot misverstand, heeft de editeur het tekstbeeld genormaliseerd. Editoriale ingrepen met betrekking tot de woordscheiding in het handschrift worden in het paleografisch/genetisch apparaat vermeld.

Weergave van onduidelyke en onleesbare letters
De onduidelijke en onleesbare letters uit het handschrift zijn in de leestekst
indien mogelijk aangevuld. Bij twijfel aan de gekozen oplossing zijn de desbetreffende letters in de leestekst gecursiveerd. Zijn in het handschrift enkele
letters weggevallen, waarbij het aantal nog valt to achterhalen, dan worden in
de leestekst tussen ronde haken evenveel punten geplaatst als er letters verdwenen zijn. Kan ook het aantal weggevallen letters niet meer bepaald worden, dan zijn in de leestekst tussen ronde haken een of meer liggende streepjes geplaatst; elk liggend streepje geeft aan dat naar het oordeel van de editeur Brie a vier lettertekens (inclusief spaties) zijn weggevallen. Elke onleesbare of onduidelijke plaats wordt in het paleografisch/genetisch apparaat en
in de woordverklaring van commentaar voorzien.

Versnummering en foliumaanduiding
In de linkermarge van de leestekst zijn de verzen van de cyclus LanceloetQueeste-Arturs doet per deel van de cyclus genummerd; deze nummering
wordt per vier verzen in de editie weergegeven.Waar in het handschrift een
nieuwe kolom begint, is in de rechtermarge een folium-en kolomaanduiding
vermeld. In de rechtermarge zijn eveneens de versnummers van de editie
Jonckbloet opgenomen.

3 HET PALEOGRAFISCH/GENETISCH APPARAAT
Het paleografisch/genetisch apparaat neemt een positie in tussen de leestekst
en het handschrift.Waar de lezer zich niet met de nodige precisie een beeld
kan vormen van de tekst van het handschrift, geeft het apparaat aanvullende
informatie over de wijze waarop de tekst in het handschrift is overgeleverd.
Daarnaast bevat het paleografische aantekeningen.
Per versregel kan het apparaat uit een of twee delen bestaan: een geformaliseerd en/of een beschrijvend gedeelte. In het geformaliseerde deel wordt
de tekst diplomatisch weergegeven. De eerste versregel geeft de tekst van de
kopiist. Daaronder worden synoptisch, gebruikmakend van diverse symbolen, de mogelijke verdere stadia van de tekstgenese weergegeven. In dit deel
van het apparaat zijn alle verzen opgenomen, waarin:

I0

a. correcties voorkomen die tijdens het afschrijven door de kopiist zelf zijn
aangebracht;
b. wijzigingen en toevoegingen van de corrector voorkomen, met uitzondering van de verzen die door de corrector uitsluitend zijn voorzien van
een toegevoegd woord in de linkermarge;
c. door de kopiist en/of de corrector interpunctietekens zijn geplaatst.
Het geformaliseerde deel van het apparaat kan gevolgd worden door een beschrijvend deel. Dit beschrijvende deel bevat naast enkele toelichtingen op
plaatsen waar de tekstgenese ondoorzichtig is, vooral paleografische aantekeningen. Deze aantekeningen beperken zich tot de informatie die van belang
kan zijn voor een juiste interpretatie van het handschrift. Ook worden in dit
deel van het apparaat alle plaatsen vermeld waar de woordscheiding in de
leestekst afwijkt van die in het handschrift.Tenslotte zijn in dit deel van het
apparaat evidente verschrijvingen van de kopiist en/of de corrector vermeld;
in de leestekst zijn deze door de editeur gecorrigeerd.
In het geformaliseerde deel van het apparaat zijn de volgende aanduidingen en diakritische tekens gebruikt:

II

KOP

De regel voorafgegaan door deze aanduiding maakt deel uit van
de redactie van de kopiist.

COR

De regel voorafgegaan door deze aanduiding vermeldt interpunctie, aanvullingen en wijzigingen afkomstig van de corrector.

KOP,COR

De regel voorafgegaan door deze aanduiding vermeldt interpunctie, ingrepen en/of wijzigingen waarvan het niet duidelijk is
of deze aangebracht zijn door de kopiist of door de corrector.

KOP, (COR)

Van de ingrepen, wijzigingen en interpunctie in de door deze
aanduiding voorafgegane regel is het niet zonder meer duidelijk
of zij aangebracht zijn door de kopiist of door de corrector. De
editeur acht het echter het meest waarschijnlijk dat de kopiist de in
deze regel vermelde informatie heeft aangebracht.

(KOP),COR

Van de ingrepen, wijzigingen en interpunctie in de door deze
aanduiding voorafgegane regel is het niet zonder meer duidelijk
of zij aangebracht zijn door de kopiist of door de corrector. De
editeur acht het echter het meest waarschijnlijk dat de corrector de
in deze regel vermelde informatie heeft aangebracht.

(...)(--)

Zowel in het apparaat als in de leestekst omsluiten ronde haken
plaatsen in het handschrift met onleesbare of weggevallen letters of
woorden. Kan het aantal weggevallen/onleesbare letters (inclusief
spaties) gereconstrueerd worden, dan wordt per letter tussen de
ronde haken een punt geplaatst. Kan het aantal weggevallen of onleesbare letters niet meer gereconstrueerd worden, dan wordt de

omvang van het weggevallen deel bij benadering door middel van
liggende streepjes tussen de ronde haken aangegeven: elk liggend
streepje staat voor drie a vier lettertekens, inclusief de spaties.
Tekst tussen verticale strepen wordt in de loop van de tekstgenese geexpungeerd en eventueel door nieuwe tekst vervangen. Het
tekststadium waarin deze expungering plaatsvindt, is in de desbetreffende regel van het apparaat weergegeven: hier wordt de
nieuw toegevoegde tekst vermeld of, als de geexpungeerde tekst
niet door nieuwe wordt vervangen, een liggend streepje.
/ /

Tekst tussen schuine strepen wordt in de loop van de tekstgenese
doorgestreept en eventueel door nieuwe tekst vervangen. Het
tekststadium waarin deze doorhaling plaatsvindt, is in de desbetreffende regel van het apparaat weergegeven: hier wordt de
nieuw toegevoegde tekst vermeld of, als de doorgestreepte tekst
niet door nieuwe wordt vervangen, een liggend streepje.
Tekst tussen vierkante haken wordt in de loop van de tekstgenese
geexpungeerd en tevens doorgestreept en eventueel door nieuwe tekst
vervangen. Het tekststadium waarin deze ingreep plaatsvindt, is in
de desbetreffende regel van het apparaat weergegeven: hier wordt
de nieuw toegevoegde tekst vermeld of, als de weggehaalde tekst
niet door nieuwe wordt vervangen, een liggend streepje.
Tekst tussen accoladen wordt in de loop van de tekstgenese geradeerd en eventueel door nieuwe tekst vervangen. Het tekststadium waarin deze ingreep plaatsvindt, is in de desbetreffende regel
van het apparaat weergegeven: hier wordt de nieuw toegevoegde
tekst vermeld of, als de weggehaalde tekst niet door nieuwe
wordt vervangen, een liggend streepje.

... ± Tekst tussen deze symbolen komt in de loop van de tekstgenese
to vervallen doordat andere tekst eroverheen geschreven wordt. Het
tekststadium waarin deze ingreep plaatsvindt, is in de desbetreffende regel van het apparaat weergegeven: hier wordt de gewijzigde tekst vermeld.
< >

Tekst tussen deze twee symbolen staat in het handschrift op de
versregel.

>

Tekst tussen deze twee symbolen is in het handschrift geplaatst
boven de versregel.
Tekst tussen deze twee symbolen is in het handschrift geplaatst
onder de versregel.
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Tekst tussen deze twee symbolen is in het handschrift in de rechtermarge van de tekstkolom geschreven na een verwijsteken; binnen de versregel geeft eenzelfde teken de plaats aan waar deze
tekst toegevoegd dient te worden.

4- 4-

Tekst tussen deze twee symbolen is in de linkermarge van de
tekstkolom geschreven; in het handschrift geeft een verwijsteken
de plaats binnen de versregel aan waar deze tekst toegevoegd
dient te worden.Veelal is een dergelijke toevoeging bedoeld als
eerste woord van de versregel of als voorvoegsel bij het oorspronkelijk opgeschreven eerste woord; clan ontbreekt in het
handschrift een verwijsteken.Woorden die in de linkermarge
door de corrector zijn toegevoegd als leesaanwijzing worden in
het apparaat zonder diakritische tekens in een aparte kolom voor
de tekstregel weergegeven.

? 1- Tekst tussen deze twee symbolen is in de bovenmarge van de tekstkolom geschreven; in de kolom geeft een verwijsteken de plaats
aan waar deze tekst toegevoegd dient te worden.
1

1 Tekst tussen deze twee symbolen is in de benedenmarge van de
tekstkolom geschreven; in de kolomgeeft
g
een verwijsteken de
plaats aan waar deze tekst toegevoegd dient te worden.
Eenliggend streepje markeert het stadium van de tekstgenese waarin een tekstgedeelte is verwtjderd. De omvang van het tekstdeel en de
wijze waarop de verwijdering heeft plaatsgevonden kunnen uit de
voorafgaande regel(s) van het apparaat worden afgeleid.

Eenbeknopte beschrijving van deze aanduidingen en tekens vindt men op
het uitvouwblad ac term dit deel.

4 WOORDVERKLARING
Onder de leestekst is in een afzonderlijke strook, die aangeduid wordt door de
letterW, een woordverklaring opgenomen. Deze wil de gebruiker van de editie, bij wie enige vertrouwdheid met het Middelnederlands van Arturteksten
wordt verondersteld, hulp bieden bij de interpretatie van de tekst. In de
woordverklaring worden woorden of zinsdelen vertaald en grammaticale constructies toegelicht. Bij het selecteren van de in de woordverklaring toe te
lichten woorden, zinsdelen en constructies, is een zekere mate van subjectiviteit onvermijdelijk. In het algemeen zijn in de woordverklaring opgenomen:
a. woorden en constructies waarvan verondersteld mag worden dat zij niet
behoren tot de basiskennis van de gebruiker van de editie;
b. woorden met verschillende betekenisvarianten, waarbij voor een juist
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tekstbegrip een van de in het Middelnederlands minder voor de hand
liggende betekenissen gekozen moet worden;
c. ongebruikelijke vormvarianten;
d. woorden en constructies die op het eerste gezicht overeen lijken to komen met modern Nederlands, maar hiervan in betekenis afwijken;
e. voorstellen tot emendatie van mogelijk corrupte plaatsen in de tekst;
f. voorstellen tot een interpunctie die afwijkt van de door de editeur in de
leestekst gekozen oplossing en die tot een andere interpretatie van de
tekst aanleiding geeft.

5 TOELICHTING
Onder de leestekst is in een strook die aangeduid wordt door de letter T, een
literair-historische toelichting opgenomen, alsmede een toelichting op de
verhouding tussen de Middelnederlandse tekst en de Oudfranse grondtekst.
In het algemeen zijn in de toelichting opgenomen:
a. Arturistische aantekeningen, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een
juist begrip van de tekst;
b. verwijzingen binnen het verhaalcomplex, zodat de lezer de voor het
tekstbegrip noodzakelijke verbanden kan leggen tussen verschillende,
vaak ver uit elkaar gelegen passages van het verhaal;
c. opmerkingen over verteltechnische aspecten die kenmerkend zijn voor
het verhaalcomplex;
d. toelichtingen op beschreven handelingen, gebruiken, omgangsvormen en
objecten, voor zover noodzakelijk voor een adequaat tekstbegrip;
e. toelichtingen bij plaatsen waar het Middelnederlands inhoudelijk afwijkt
van de Lancelot en prose, zoals die is uitgegeven in de editie Micha (M) en in
de editie Sommer (S) en zoals die wordt aangetroffen in de redacties van
deze tekst die de meeste verwantschap vertonen met de (grondtekst van) de
Middelnederlandse vertaling. Zie voor de bepaling van de meest verwante
redacties de inleiding van deel Iv, paragraaf 1.2 en deel v, hoofdstuk 2.

6 REGISTER VAN PERSONEN EN GEOGRAFISCHE NAMEN
Elk deel van de editie van de Middelnederlandse cyclus Lanceloet-Queeste-Arturs doet bevat een register van personen en geografische namen die in de
leestekst voorkomen. Daarin zijn (gecursiveerd) ook de versnummers opgenomen waar de persoon of locatie niet met de naam, maar op een andere
wijze wordt aangeduid. Daarenboven zijn bij de personages (gecursiveerd)
ook de voornaamste plaatsen opgenomen waar zij deel uitmaken van een
groep, zonder expliciete vermelding van de naam.Tenslotte zijn in dit register anonieme personages opgenomen die in meer dan een episode optreden.
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Editie

'
•

's-Gravenhage, KB, 129 A io, fol. 47V (verldeind); Lanceloet, vs. 17320-17501.
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Samenvatting van het voorafgaande
Tijdens een jachtpartij op de achtste dag na Pinksteren poogt een huilende
ridder (Bohort incognito) de koningin te ontvoeren. Drie van haar begeleiders – Keye, Sagrimor en Dodineel – worden door hem uit het zadel gestoten. De vierde, Lanceloet,maakt zich op voor het beslissende tweegevecht als
eenbejaarde jonkvrouwe tussenbeide komt. ZiJ
verzoekt Lanceloet haar te
volgen en staat hem ternauwernood toe de koningin te verdedigen. Lanceloet steekt de aanvaller van zijn paard en redt zo zijn geliefde. Hi' raakt daarbij ernstig gewond in zijn zij, maar rijdt toch de oude jonkvrouwe achterna.
Methaar over en begeleiders en de gewonde ridder gaat Genevre naar
'der elvinnen fonteine'. Sagrimor en Dodineel worden op eten uitgestuurd.
Nadat hun we en zich gescheiden hebben, belanden zij beiden in gevangenschap.
Lanceloet ontmoet Griffoen van den Quaden Passe en staat hem zijn wapenrusting af, alvorens de `quene' weer te volgen. Griffoen draagt het afgehouwen hoofd van een verslagen ridder aan zijn zadelknop mee. Dit zorgt
voorgrote opschudding als hij even later de koningin en haar gezelschap tegenkomt. Zij vreest dat deze ridder in Lanceloets wapenrusting haar minnaar
verslagen heeft en zijn hoofd nu als trofee meevoert. Keye wordt op onderzoek uitgestuurd, maar Griffoen overwint hem. Hi
neemt de Arturridder
J
gevangen, zodat de koningin van verder nieuws verstoken blijft.Terwij1 Lanceloet en zijn leidsvrouwe onderdak vin en op een plaats waar zij zullen
verblijven tot Lanceloet hersteld is, keert Genevre met de gewonde ridder
ontredderd naar het hof terug.
Zij vertelt Artur en de anderen van haar belevenissen. Haar vermoeden dat
Lanceloet dood is, doetWalewein besluiten met negen andere ridders op
queeste te gaan om zekerheid omtrent Lanceloets lot te verkrijgen. Nadat uit
eengebroken-zwaard-test gebleken is at een van de tien de uitverkoren
Graalheld is,gaat de groep uiteen. De afspraak is at zij elkaar na een week
weer treffen. Gedurendedeze week worden Keye, Sagrimor en Dodineel bevrijd door respectievelijk Aglovael,Walewein en Hestor, zodat op de afgesproken dag dertien ridders samenkomen.Aangezien geen van hen lets over
Lanceloet vernomen heeft, besluit men tot een hernieuwde opsplitsing, teneinde elk afzonderlik
j
de zoektocht te hervatten.
Waleweinbereikt, na samen met Hestor tevergeefs geprobeerd te hebben
een avontuur te volbrengen at aan de Graalheld voorbestemd is, de Graalburcht. Zijn oneerbiedige reactie op de verschijning van de Graal heeft tot
gevolg dat hij de volgende morgen na een avontuurlijke, maar onaangename
nacht weinig eervol uit het kasteel verwijderd wordt. Op zoek naar Lanceloet beleven Hestor, Mordret i ,Agravein, Gurrees en Gaheret tal van avonturen, diehoofdzakelijk het redden en helpen van jonkvrouwen betreffen. Zij

I Het verslag van Mordrets avonturen (vs. 5253-553o) besluit het eerste deel van de
Lanceloet-editie, dl. IV van de reeks Middelnederlandse Lancelotromans.
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vernemen geen nieuws over Lanceloet. Gaheret bevrijdt zijn broers Gurrees
en Agravein, die door Sornahan gevangen genomen zijn. Gedrieen staan zij
hertog Cales bij in de strijd tegen zijn zoons.2
Lioneel arriveert aan het verontrust afwachtende hof. Men licht hem in
omtrent de gebeurtenissen. Hij herkent zijn broer Bohort in de gewonde
ridder, die daar al zes weken verpleegd wordt. De koningin kan haar zorgen
nu met hen delen. Na een onheilspellende droom waarin zij Lanceloet verstoot, stuurt zij een boodschapster naar Nimiane in het land van Gaule.Wanneer de neven het hof verlaten omdat Bohort op zich genomen heeft de
vrouwe van Galvoie als kampvechter bij te staan, geeft zij hem een ring mee
voor Lanceloet, met de boodschap zo snel mogelijk naar haar toe te komen.
Lanceloet helpt twee jonkvrouwen en stuurt daarna een van hen naar het
hof met de boodschap dat hij gezond en wel is. Kort daarop drinkt hij van
een vergiftigde bron.Voor zijn Leven wordt gevreesd, maar in zijn gezelschap
is een jonkvrouwe, die in staat blijkt hem te genezen. Hij is aan de beterende
hand als Lioneel en Bohort ter plaatse aankomen. Lioneel wordt met het
laatste nieuws naar Genevre gestuurd, terwijl Bohort zijn weg vervolgt naar
de vrouwe van Galvoie. De koningin en Lioneel weten Artur ertoe te brengen een groot toernooi te organiseren om alle uitgetrokken ridders – en
vooral Lanceloet – naar het hof terug te lokken. Bij Lioneels terugkomst
blijkt Lanceloets toestand ten kwade gekeerd: de jonkvrouwe is ziek van liefde voor hem en daardoor niet Langer in staat hem te verzorgen.Via Lioneels
bemiddeling staat de koningin Lanceloet toe de liefde van de jonkvrouwe te
beantwoorden. Lanceloet bezweert de jonkvrouwe dat zij de enige jonkvrouwe is waarvan hij houdt, zijn vrouwe blijft de koningin. Het meisje belooft
dan omwille van hem maagd te zullen blijven en geneest hem.
De bejaarde jonkvrouwe voert Lanceloet en Lioneel vervolgens naar Cales' zoons. In de strijd verslaan zij Waleweins broers. Daarna belandt Lanceloet via een kortstondige gevangenschap en een toernooi (waarin hij onder
andere Mordret overwint) op het Graalkasteel bij koning Pelles. Hij slaagt,
waar Walewein faalde: de Graal voedt hem net als de andere aanwezigen.
Onder het voorwendsel dat Genevre er overnacht, lokt men Lanceloet naar
een naburig kasteel. Hij wordt met behulp van een toverdrank in de waan
gebracht bij de koningin te gaan slapen, terwijl hij in werkelijkheid met Pelles' dochter naar bed gaat. Hij verwekt bij haar Galaat, de toekomstige Graalheld. Nadat hij de volgende morgen het bedrog ontdekt heeft, vertrekt Lanceloet diep bedroefd. Hij verneemt dat Hestor zijn (half)broer is en weet de
jonkvrouwe die hem genezen heeft voor verkrachting te behoeden, alvorens
hij verstrikt raakt in een magische dans.

(Lanceloet, vs. 1-16263; vgl. M II, LIII, 1 - M
124/17; K ii, 219/20 – 318/16)

IV, LXXIX, 37;

S IV, 301/11 - S v,

2 Het tweede deel van de Lanceloet-editie (dl. v van de reeks Middelnederlandse
Lancelotromans) geeft de tekst tot op dit punt (vs. 10740).
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16264

16268

16272

P/G

A

lse mijn hereYwein hadde gewesen
In dermitage, alse wi lesen,
XV dage, hi was tier stont
Al genesen ende al gesont
Vander wonden die hi hadde ontfaen
Ende hi voer al blide van daen,
Ende hi reet harentare
Vragende om niemare
Om Lancelote, mar binnen al der weken

E 44V,a, r.21

16265

16270

16264 Alse I initiaal A, rood met blauw penwerk, vier reels hoog.
Alse ...gewesen ] dit vers is verdeeld over twee reels re
regelovergang naYwein; na gewesen tweepunten als regelvulling.
16265
dermitage i hs dermitage; horizontaal streepje door de apostrofe.
16266 KOP
XV dage hi was tier stont
KOP,COR

<.>

XV] geen punten ter weerszijden van het getal.
16272 KOP
mar binnen al der weken
Om Lancelote
KOP,COR

<.>

W

16265 dermitage: 'de kluizenaarswoning'; alse wi lesen: aangezien wi zowel de verteller als zijn (luisterende) publiek lijkt to omvatten, kan alse wi lesen op twee
manieren vertaald worden: `zoals wi' in de bron lezen'' `zoals wij horen voorlezen'. 16267 Al: `geheel'. 16269 al: 'in alle opzichten'. 16270 harentare: 'her
en der'. 16271 niemare: `nieuws'. 16272 al der weken: 'de gehele week'.

T

16264-8 Deze verzen vervvijzen naar Dl. iv, vs. 4937-5071, waarYwein een
ridder overwon die eenjonkvrouwe van haar sperwer beroofde. Bij dit gevecht raakte hij zelf gewond. Hij werd verzorgd in een kluizenaarswoning.
WanneerYwein na zijn genezing de zoektocht naar Lanceloet hervat, is er
ongeveer een maand verstreken rinds het begin van de queeste. Zie voor een
bespreking van de tijd in dit gedeelte Brandsma 1992, p. 71-4 en de bijlage, behorende bij hoofdstuk 2, p. 540-4. 16265 alse wi lesen: deze aanspreking van
de toehoorders/lezers komt in deplaats van de formule 'Or dist ii contes' in
het Ofr., vgl. M IV, LXXX, I en S v, 124/18-9. Een dergelijke wending tot de
toehoorders, die hetpubliek meer bij de handeling betrekt, komt in het Mnl.
vaker voor, hoewel de vertaler an het begin van een nieuw hoofdstuk meestal de meer `kroniek-achtige' formule van het origineel overneemt (Davonture
seget).Vgl. Besamusca 1991, p. 116-7. 16269 In het Ofr. wordt bovendien vermeld dat hij de broeders (van dermitage) in Gods hoede aanbeveelt en dat hij
die dag en de volgende rondtrekt `sanz aventure trover qui a conter face' (M
IV, LXXX, I; vgl. S v, 124/2o-1). 16270-2 Ywein maakt deel uit van de roe
van dertien ridders die op zoek zijn naar Lanceloet (vgl. Dl. iv, vs. 1703-46,
2545-60,2663-78 en 2870-86), nadat deze door een bejaarde jonkvrouwe van
het hof is weggevoerd (vgl. de samenvatting van het voorafgaande tekstgedeelte).
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YWEIN VERTREKT UIT DE KLUIZENAARSWONING

Ne vant hi nieman diere of conste spreken,
al So dat hi op enen maendach vernam
Enen naen die ridende quam
Jegen hem op een dravende rosside.
16276
ende Hi vragede hem tien tide
Ocht hi enichge niemare hadde verstaen
Van Lancelote. Doe seide die naen:
1628o here lc soude wel weten te seggene u
Van Lancelote, woudi nu
So vele dor mi doen, dat gi
Minen brec wout doen weder geven mi,
16284
Die mi ene joncfrouwe nam
Met crachte doen is ane hare quam.'
ende Mijn hereYwein dede hem gelof
P/G

16275

16280

16273

diere af] in hs aaneengeschreven.
spreken ] hs spreken; de tweede lettergreep is we ens plaatsgebrek omlijnd onder de eerste
afgeschreven.
16277 KOP
Hi vragede{n} hem tien tide
KOP
vragede
COR
ende
16278
verstaen ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven hadde afghreven;
esc
na dit woord een punt
van de corrector als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 16338 (kol. b).
16279 KOP
Van Lancelote doe seide die naen
KOP,COR
16280 KOP
COR
here
16281 KOP
KOP,COR

16283
16285

<.>

Ic soude wel weten te seggene Inlv
v
Van Lancelote /here/ woudi nv
-

wout doen ] in hs aaneengeschreven.
quam j na dit woord een punt van de corrector als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
voor vs. 16346 (kol. b).

W

16274 So dat:
zo'. 16275 naen:` dwerg' . 16276 Jegen hem:liem tegemoet';
rosside: `card'. 16278 verstaen: `gehoord'. 16281-2 woudi ... doen: `als u voor mij
gedaan zou krijgen'. 16283 brec:jachthond' . 16285 crachte: `geweld'; ane hare
quam: `haar tegenkwam'. 16286 dede hem gelof `beloofde hem'.

T

16274 In het Ofr. gaat een precieze tijdbepaling vooraf aan dit vers:`Si erra en
tel manniere .X.jorz' (M IV,LXXX, I; vgl. S v, 124/24:'XV iors').Vgl. ook
Brandsma 1992, p. 71-74 voor de betekenis van deze passage voor de chronologie van de Ofr. tekst en de Lanceloet. 16276 In het Ofr. word van de dwerg
bovendiengezegd dat hi' 'aloft molt grant duel faisant' (M iv, LXXX, I; vgl. S v,
124/25-6). 16286-7 Het Mnl. geeft hi de samenvatting van een veel uitgebreidergesprek tussenYwein en de dwerg in het Ofr. (vgl. M IV, LXXX, I en S
v, 124/29-34).Vgl. ook Besamusca 1991, p. 85-88 voor versobering van de dialogen. Na dit gesprek volgt in het Ofr. een plaatsbepaling: `Tant ont ale qu'il
viennent a l'avaler d'un tertre' (M IV, LXXX, 2; vgl. S v, 124/35).
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HIJ ONTMOET EEN DWERG DIE VRAAGT HEM TE HELPEN

Sinen wine te doene daer of.
16288 ende Hi reet met hem daer nare.
ende Mettien ward hi des geware
Dat een gewapent ridder reet daer
Vor hem, ende ene joncfrouwe daer naer.
16292 ende Die naen seide tot hem tien tiden:
`Here, siet daer die joncfrouwe riden
Metten brecke die si mi nam
Ende metten ridder die met hare quam.'
16296
Mijn hereYwein seide thanden:
`Vaer ende nemmen haer uten handen.
Ende al Beget die ridder iet,
Ne vervardi daer of niet,
16300
Want ic sal di wel te staeden staen.'
Daer of wart herde blide die naen
Ende voer toter joncfrouwen thant
Ende nam haer den brec uter hant
16304
So fellike, dat si wel naer
Vanden perde was gevallen daer.

P/G

W

16285

16290

16295

16300

E 44\771D

16288 KOP
Hi reet met hem [naer] daer nare
COR
ende
16289 KOP
Mettien wlol rdi
des geware
COR
ende
w<a>rd <h>i
16291
KOP
Vor hem ende ene ioncfrouwe daer naer
KOP,COR
<.>
ende ] de n is dichtgelopen.
16292
KOP
Die fh I naen seide tot hem tien tiden
KOP
COR
ende
16293
KOP
Here siet daer [ene] ioncfrouwe riden
COR
<die>
16299
KOP
Ne [en] veruar I tj I v I daer afniet
COR
- veruardi> 16300
KOP
Want ic sal Iv I wel te staeden staen
COR
<di>
16303
hant ] boven de laatste letter een inktvlek.

16289 ward ... g
eware: `zag hij'.
16
291
daer naer: `daarnaase,`daarachter' (nl. naast
of achter eengewapent ridder, vs. 16290). 16296 thanden:• `onmiddellijk'. 16297
nemmen: `pak hem' (nl. de brec). 16299 Ne ... niet:'wees daarvoor niet bang'.
16300 te staeden staen:lielpen' . T6304 fellike:`ruw' ; wel naer: `bijna' .

T 16299-30o In overeenstemming met het Ofr. tutoyeertY. de dwerg (vgl. M IV,
LXXX, I en S v, 124/40 — 125/1). Ook elders in de roman worden dwergen op
deze wijze aangesproken.Vgl. Kennedy 1972, p. 143.
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ZIJN JACHTHOND IS AFGEPAKT DOOR EEN JONKVROUWE

16308

16312

16316

1632o

P/G

Mer die joncfrouwe reet nare
Ende wouden hem weder nemen, mare
Dat mijn hereYwein tot hare seide:
ay loncfrouwe, hi es in mijn geleide.
Ne coemt an hem niet, bedi
want Die brec es sijn ende ghi
Ne hebter jegen sinen wille geen recht toe.'
ende Die ander ridder trac vort doe,
Die die joncfrouwe geleidde daer
Ende woude hem den brec nemen daer naer.
mer Mijn hereYwein seide metter wart:
`Here ridder, trect achter wart.
Ic en gedoge niet dat gi uwe hant
Ane hem doet.' Dander seide thant:
Wacht u jegen mi dan, bedi
Gi moet vechten jegen mi.'
ende Dander seide hi woude wel also.

16305

16310

16315

16320

16306 KOP
[Ende] die ioncfrouwe reet nare
COR
--mer4-16307 KOP
Ende wou[tse] hem
nemen mare
COR
wouden
--,weder--•
<.>
weder] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwtjzing voor

vs. 16368 (kol. c).

16310

KOP
Ne coemt an hem niet bedi
COR
<.>
16311
KOP
Die brec es sijn . ende ghi
COR want
16312
recht toe ] toe we ens plaatsgebrek omlijnd onder ht afgeschreven.
16315
KOP
Ende woude/n/ hem den brec nemen daer naer
CUR
woude
nemen daer ] in hs aaneengeschreven.
16319
KOP
Ane hem doet dander seide thant
KOP,COR
<.>
16320 KOP
Wacht v iegen mi dan bedi
KOP,COR
<.>
W

16306 nare: `hem achterna',`naar (hem) toe'. 16307 wouden . nemen:`wilde
hem (de brec) van hem (de naen) terugpakken'. 16307-8 mare Dat:`als niet'.
16308 seide:`gezegd had'. 16309 in mijn geleide: 'ander mijn bescherming'.
16310 bedi: 'want'. 16312 jegen sinen wille: `als hi' het niet wil'. 16313 trac vort:
`kwam naar voren'. 16316 metter vart: `dadelijk'. 16318-9 uwe ... doet: 'hem
aanraakt'. 16320 Wacht u: 'hoed u'. 16322 Dander nI.Ywein.

T

16320 In het Ofr. zegt de ridder eerst tegenYwein: 'Non? fait il. Par Sainte
Croiz mar le deistes!' (M IV, LXXX, 2; vgl. S V, 125/10-1).
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YWEIN VECHT TEGEN DE RIDDER DIE HAAR BEGELEIDT

16324

16326

16328

Si onder liepen hen met speren doe
Met groter vart, ende onderstaken
Hem dattie speren te stucken braken,
Ende quamen soe sere te samen
Dat si horten metten lichamen
16328 So sere dat har nie weder ne was,
Sine herssenen ne verroerden das
Ende si vielen oc ter erden
Beide gader al metten perden.
16332
mer Si sprongen beide op metter vert
Ende elkerlijc trac sijn swert,
Ende ondersloegen hem soe in corten stonden
Dat si beide hadden vele wonden,
16336 ende Dat si waeren beide moede
Ende hadden vele verloren van haren bloede.
16324

16325

16330

16335

P/G
16323
met ] streepje boven de laatste letter.
KOP
Met groter vart
ende onderstaken
COR
<.>
16325
KOP
Dattie speren
stucken braken
COR 4—hem .4-Ote----•
te] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16385-16386 (kol. c).
KOP
Ende quamen soe
te sam en
COR
-*sere—+
sere] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16386 (kol. c).
samen ] hs sam en
16327 KOP
Dat si horten met
lichamen
COR
met—ten—•
metten] punt van de corrector na ten als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

3
vs. 1687
(kol. c).
lichamen ] de corrector lijkt de h te hebben overgetrokken ter verduidelijking.
KOP
So sere dat h[emj ne weder ne was
COR
har nie
16330
KOP
Ende si vielen
ter erden
COR
—ooc--•
erden ] vlek door de laatste letter.
16331
KOP
Beide gader
metten perde
COR
<al>perde<n>
16337 KOP
Ende hadden
verloren van haren bloede
COR
<vele>
W

16323 onder liepen hen: `reden op elkaar in'. 16326 sere: 'hard'. 16327 horten: 'op
elkaar stootten'. 16328 dat ... was: 'clat er geen van hen beiden was'. 16329
Sine ... das: 'of zijn hersenen schudden ervan'.

T

16323-35 Zowel de voorbereiding tot het gevecht als het gevecht zelf zijn in
het Ofr. uitgebreider weergegeven.Vgl. M IV, LXXX, 3 en S V, 125/12-20.
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DE TWEE RIDDERS ZIJN AAN ELKAAR GEWAAGD

16340

16344

16348

16352

16 3 5 6

P/G

mer Mijn hereYwein was berect soe
Dat hi wel waende sterven doe,
Want hi sulke VII wonden droech:
Die minste was vreselijc genoech.
Ende hi vant oc so grote macht
Arden ridder Baer hi jegen yacht,
Hine waende niet vor desen
Datter aneVII sulke hadden gewesen
Ende so groete prouetche als hi an dien vant.
Ende hi wart wel geware thant
Dat hi tleven moeste laeten saen
Ocht sciere worden onder gedaen,
Ne worde geen pays onder hem lieden,
al So dat si beide een luttel scieden
Om te verademen ere corte tijt,
Want si hadden gehadt enen larger strijt.
Ende die ridder droegede thant
Sijn swert, dat hi wel blodich vant
Van mijns herenYweins bloede doe.

16340

16345

16350

berect j onder de e een inktvlekje.
16338
so grote macht
Ende hi vant
16342 KO
<0c>
COR
gewesen
ane .vij. sulke hadde
Dat
16345
KOP
hadde< n>
KOP, COR
Datter
COR
So groete prouetche als hi andien vant
KOP
16346
---oende--■
COR
an dien ] in hs aaneengeschreven.
Om te verademen/ne/ ene cortetijt
16352 KOP
verademen
COR
corte tijt ] in hs aaneengeschreven.
vant ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
16355

vs. 1618
4
(kol. c).
W

16338 berect:`toegetakeld'. 16340 sulke VII: `een stuk of zeven' (vgl. MNW 7,
2418). 16341 vreselijc genoech: `zeer ernstig'. 16342 macht: `krache. 16344 vor
desen: `voordien'. 16345-6 Datter ... vant: `dat er zoveel kracht te vinden zou zijn
bij zeven (ridders) en zoveel dapperheid, als hi' bij die (ene) aantrof'. 16348
moeste: `zou moeten'. 16349 onder gedaen: 'verslagen'. 1635o Ne ... lieden: `als zij
geen vrede zouden sluiten met elkaar'. 16351 een luttel scieden:` even uit elkaar
gingen.' 16352 te verademen: 'op adem te komen'.

T

16355-6 In het Ofr. wordt bovendien nog vermeld:'et la tersoit del pan de son
haubert' (M IV, LXXX, 4; vgl. S v 125/29).
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YWEIN IS ZO GEWOND DAT HIJ BIJNA MOET OPGEVEN

ende Doe sprac hem mijn hereYwein al dus toe:
`Her ridder, wi hebben so sere nu
Gevochten onder mi ende u,
1636o
Dat elc wel hevet geprovet des
An andren wat riddren hi es.
Ende gi weet wel dat gi int onrecht sijt
Van dien daer wi om hebben strijt.
16364
Ende gi sout met rechte, Bunke mi,
Den strijt gerne laeten daer bi,
went Bedi te gane jegen recht
En mach niet comen dan dere nu ende echt.'
16368 ende Hi seide van te latene den strijt
Ne was hi niet beraden tier tijt.
ende Mijn herYwein seide: `Wi moeten dan
Den strijt weder vaen an,
16372
Want mijn recht ne willic laeten niet
Toter doet toe, wats gesciet.
Mar eer wi vechten mere
so Biddic u, her ridder, sere
16376
Dat gi mi segt hoe uwe name es
P/G

16355

1636o

F 44V,c
16365

1637o

16357 KOP
Doe sprac hem mijn here ywein
cl±aer toe
COR
ende
—al--* d<us>
al] punt na het woord als versscheiding t.o.v. vs. 1642o (kol. c).
16358
KOP
Her I el ridder wi I e I hebben so sere nv
COR
Her
wi
16366
KOP
Bedi [in] te gane iegen recht
COR
went
16367 KOP
[Ne mach dinc noch dere comen nv ende] echt
COR.1, en mach niet comen dan dere . nv ende echt.i.
echt ] dit woord staat er tweemaal; de corrector vergat het door te sire en en/of te expun-

geren in de reel van de kopiist, omdat het omlijnd boven de reel geschreven was.
16370 KOP
Mijn her I el ywein seide wi moeten dan
COR
ende
her
16375
KOP
Biddic v here l ridder sere
COR
so
her
16376 KOP
Dat gi
segt hoe vwe name es
COR
<mi
es ] na dit woord een vlekje.
W 16359 onder ... u: 'met elkaar'. 1636o geprovet: `bewezen'. 16363 Van dien: `wat
betreft datgene'. 16364-5 gi ... bi:`u zou, dunkt mi de
de strijd om die reden beter kunnen staken'. 16366 Bedi te gane: 'want van het ingaan'. 16367 niet [...]
dan dere: `nets dan verdriet'; nu ende echt:'nu en later', `bij alle voorkomende elgenheden'. 16368-9 van ... beraden:'clat hij niet bereid was de strijd te staken'.
16371 vaen an: `aanvangen'. 16372 laeten: `o even'. 16373 wats gesciet: `wat er
ookgebeurt'. 16374 mere: `verder'.
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YWEIN VRAAGT DE ANDERE RIDDER NAAR ZIJN NAAM

1638o

16384

16388

16392

16396

Ende daer na elc pine hem des
Dat hi moege gewinnen die eere.'
Die ridder seide tot hem: 'Here,
Gi dunct mi so goet man wesen,
Ine sal u niet helen van desen
Dat gi vraeget, want ic hebbe u
Vele beter ridder vonden nu
Dan ic waende, ende sal u minen name
Seggen na dat u es bequame.
Ic bem geheten Bohort, here,
Ende bem Lanceloets rechtswere.'
Als mijn hereYwein dat verstoet
Wart hi blide in sinen moet,
Ende warp sinen scilt ter erden dan
Ende sprat aldus Behorde an:
`Here, ic quite u desen strijt
Na dat gi Lanceloets neve sijt,
Ende houde mi over verwonnen vort.'
Wie siedi danne: seide Behort,
Die mi doet so groete eere
Dat gi lijt verwonnen, here,
Ende gi niet verwonnen ne sijt?'

16375

1638o

16385

16390

16395

eere
Dat hi moege gewinnen
16378 KOP
--•die-•
COR
Dat gi vraeget want ic hebbe v
16382 KOP
<.>
COR
name
mine
Dan
ic
waende
ende sal
KOP
16384
<v> mme<n>
COR
Ende war=t= sinen scilt ter erden dan
16390 KOP
war<p>
KOP,COR
Behort ] e dichtgelopen, bohort ook mogelijk.
16395
Die mi doet so groete I here
16396
KOP
- <eere>
KOP
P/G

W

16377 elc ... des: `moge elk zich ervoor inspannen'. 16378 gewinnen: `verwerven'.
16381 niet helen: `niets verzwijgen'. 16383 vonden:`bevonden' . 16385 na ... bequame: `zoals u wilt'. 16387 rechtswere: 'voile neef'. 16392 quite ... strijt:`stel u
vrij van dit gevecht'. 16393 Na dat: `aangezien'. 16394 houde ... vort: 'beschouw mezelfals verslagen'. 16395 siedi: 'bent u' (vgl. voor de vorm Van Loey I,
§ 74). 16397 lijt verwonnen:`zich overgeeft'; men zou verwachten lijt u verwonnen,
maar de als wed. vnw. bedoelde v werd gebruikt voor het erop volgende woord
(haplografie).

• vgl. S v, 126/8). Bohort is een
T 16386-7 Ofr. 'Boort li Essilliez' (M IV, LXXX,4;
voile neef van Lanceloet, omdat zijn vader (koning Bohort) een broer is van
Lanceloets vader(koning Ban).
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HET IS BOHORT; YWEIN GEEFT ZICH GEWONNEN

Ende hi noemde hem zinen name tier tijt.
16400 ende Alse Bohort was zeker das,
Dat tgene mijn hereYweyn was,
Hi woudem sijn swert opgeven doe
Ende dander wederseit emmertoe
16404
Ende zeide: 'Het ne war geen recht, bedi
Gi hebt ondergedaen mi.'
Si deden hare helme of daer naer
Ende gingen tegadere Bitten daer
16408
Ende deden elc andren feeste ende eere,
Als die hem onderminden sere.
Ende si besagen tien stonden
Elkerlijc anders wonden.
16412
Hi vragede Bohorde om niemare
Van Lancelote, die hem seide daer nare
P/G

16400

1 6 405

16410

16399 KOP
Ende hi noemde hem
tier tijt
COR
–*zinen name-p
16400 KOP
COR
-+ende alse bohort was zeker das-+
Alse ... das ] vers we ens plaatsgebrek over twee regels verdeeld, regelovergang na bohort;
voor de reel staat een a om de volgorde t.o.v. vs. 1601 aan te geven.
16401
Dat ... was ] voor de reel is door de corrector een a geplaatst om de volgorde t.o.v. vs. 16400
aan tegeven; het laatste woord is we ens plaatsgebrek boven yweyn afgeschreven.
16404 KOP
Ende
het ne wa I re I geen recht
bedi
COR
--ozeide--,
war<.>
16413
KOP
Van lancelote
die hem seide daer nare
KOP,COR
<.>
16413-27 Van ... hof] deze reels zijn twee maal afgeschreven; de eerste maal corrigeerde de correc-

tor de tekst, de tweede maal niet. Na correctie werd de eerste versie (mogelijk door een gebruiker) doorgestreept. Vgl. Gerritsen 197,
6 p. 38-59. Hoewel het niet uit te sluiten valt dat
de corrector zelf degecorrigeerde reels doorstreepte, worden deze Loch als basis voor de leesW 16402 sijn swert opgeven: `zijn zwaard overhandigen (als teken dat hi overwonnen
is)'. 16403 dander: d.i.Ywein; wederseit emmertoe: `weigerde het beslist'. 16404
Het ... recht: `dat zou niet terecht zijn'. 16405 ondergedaen: `verslagen'. 16408
deden ... eere:Te teerden elkaaren bewezen elkaar eer'. 16409 hem onderminden
sere: `zeer op elkaar gesteld waren'. 16411 Elkerlijc anders: `elkaars'.
T

16407 In het Ofr. wordt de plaats genoemd waar de ridders gaan zitten: `sor
l'erbe vert' (M IV, LXXX, 6; vgl. S v, 126/8). 16412-75 De samenvatting van
degebeurtenissen ten behoeve van een personage dat niet op de hoogte is, is
in de Lanceloet'
veel gebruikt procde om de lezer/luisteraar de gebeurtenissen in herinnering te brengen.Vgl. Brandsma 1992, p. 89. 16412-7 Lanceloet
dronk van een vergiftigde bron.Toen Bohort hem ontmoette, was hi door de
kundige verzorging van een jonkvrouwe aan de beterende hand. Bohort kon
niet bij hem blijven, omdat hij beloofd had de jonkvrouwe van Galoye te hepen (vgl. DI. vi, vs. 11951-12380)
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BOHORT DOET HETZELFDE ALS HIJ YWEINS NAAM HOORT

16416

16420

16424

Hoe dat Lanceloet siec lach
Daer hine achterstwerven sach
Ende hi telde hem hoe hi vor desen
Gevenijneert hadde gewesen.
ende Ywein wide: `Men waent des
Int hof dat hi doet es,
Nadien dat ons te verstane gaf
Mijn vrouwe die coninginne daer af;
Ende wi X vander Tafelronde
Sijn geporret nu ter stonde
Op hem te sokene harentare

16415

16420

reels bevatten namelijk enkele stotekstgebruikt. De veertien dubbele, niet-door
rende fouten.
Van lancelote die hem seide daer nare
F.45 R_,
a ,r. 1
2
Hoe dat lanceloet siec lach
hine achterstweruen sach
Daer
3

P/G

Ende hi telde hem hoe hi vor desen
4
Geuenineert hadde gewesen
S
seide men waent das
y
6Jwen
Jnt hof dat hi doet es
Nadien dat ons te verstanegaf
8
Mijn
vrouwe die coninginne daer af
9
Ende wi .x. vander tafelronde
To
Sijn geporret ene stonde
II
Des wire af weten vraye niemare
12
Ende alle onsen eet gedaen daer of
13
Dat wi niet ne sullen comen int hof
14
Ywein seide men waent d I a
Re's
ende
stonde
Sijn geporret /ene/
<nv ter

7

16418 KOP
COR
16423
KOP
COR
Sijn ] onder de eerste twee letters een scree e.
16424
Op ] door deonderkant van de p loot een streepje. Het vers dat met dit woord begint,

ontbreekt in de tweede(niet-gecorrigeerde) versie van de tekst.
W

164 20
16415 achterstwerven:` de laatste maal'. 16417 Gevenijneert:'vergiftigd '.
Nadien dat:`zoals',`volgens het een' (vgl. MNW 4,2085 bij 5). 16423 geporret:
`eropuit getrokken'.

T

16418-21 De koningin dacht dat Lanceloet dood was, omdat ze een ridder
voorbij zag rijden met Lanceloets wapenrusting aan en met een hoofd aan zijn
zadel dat uit de verte op dat van Lanceloet geleek (vgl. Dl. Iv, vs. 1345-62 en
1665-74). 16422-9 De tien ridders die Lanceloet in en zoeken zijn:Walewein,Ywein, Gaheries, Gurrehes, Mordret, Hestor,Aglovel,Agravein en twee
minder belangrijke ridders die in de Mnl. tekst niet met name genoemd worden(vgl. Dl. Iv, vs. 1703-41). Later voegden zich daar nog drie ridders bij die
door dequeeste-ridders bevrijd werden, nl. Keye (Dl. Iv, vs. 2545-60), Sagrimor (Dl. Iv, vs. 2663-78) en Dodineel (Dl. iv, vs. 2870-86).
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BOHORT VERTELT OVER LANCELOETS VERGIFTIGING

16428

16432

16436

16440

P/G

Des wire of weten vraye niemare
Ende hebben alle onsen eet gedaen daer of
Dat wi niet ne sullen comen int hof
Eer dat wi weten teneger stede
Van hem die rechte waerhede.'
`Entrouwen; seide Bohort tier stont
`Hine es niet doet, mar gesont.'
ende Die naen seide: `Sijt seker des,
Dat Lanceloet gesont es;
Ende het es opten dach heden
MarVI dage leden,
Dat icken tenen tornoye op enen dach
Vorden Casteel vander Caretten sach.
ende Daer tornierde oc ten selven tide
Die coninc Bandamagus an dene side
Ende die coninc van Norgales
An dander side, sijt seker des.
Lanceloet tornierde daer
Ende deedt soe wel, dat was waer,

16425
F.45R,a, r.15

16430

16435

16440

16426 KOP
Ende
alle onsen eet gedaen daer of
COR
—ohebben--■
16428
KOP
/Tot/ dat wi weten teneger stede
COR
4–eer4–
16431
KOP
Hine es niet doet mar gesont
KOP ,COR
<.>
16436 KOP
Dat icken ten
tornoye op enen dach
COR
tenen
16438
KOP
Daer tornierde
ten seluen tide
COR
ende
<oc
16440
van ] door slijtage slecht leesbaar.

W

16425 Des: `totdat'; vraye niemare:
berichten'. 16428 weten: `te weten komen'; teneger stede:`ergens'. 16429 rechte: `zuivere'. 16430 Entrouwen:
`werkelijk.
' 16435 leden:`geleden'.

T

16432-50 De dwerg doelt hier op het toernooi tussen koning Bandemagus en
de koning van Norgales, dat plaatsvond op een veld niet ver van het Casteel
vander Caretten (vgl. Dl. vi, vs. 13957-62). Lanceloet hoorde over dit toernooi
praten toen hi gevangen zat op dit kasteel, en na zijn ontsnapping biedt hi'
koning Bandemagus zijn hulp aan. 16439 Het Ofr. vermeldt dat 'des chevaliers de Gorre' (M IV, LXXX, 6) of 'des cheualiers au roy baudemagu de Gorre'
(S v, 126/20-1) de eerstepartij vormen. 16442-5Vgl. Dl. vi, vs. 14409-516,
waar Lanceloets inbreng in het toernooi beschreven wordt.
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EN YWEIN OVER DE ZOEKTOCHT NAAR LANCELOET

16444

16448

16452

164 5 6

16 46 o

P/G

Dat hi verwan in alre wijs
Den tornoy ende hadde den prijs.
ende Om dat gi bat sult geloven dit,
so Seggic u dat hi droech wapene wit
Ende halp oc Bandemagus den coninc.
ende Die van Norgales waren bi dier dinc
Al verwonnen ende ondergedaen.'
Doe seide mijn hereYwein saen:
`Du seges ons so goet litekin des
Datmen di sculdich to gelovene es.
ende Mi dunct dat ic nu wel keren mach:
want Ic hebbe gedaen heden den dach
Van deser questen al mijn gelof
Dat icker hadde gedaen of
Nadien dat ic dus gedane nimare
Dar of hebbe gehort.' Die naen sprac daer nare
Ende sprac tot mijn hereYwein doe
Dat hi Bonder sine gesellen alsoe

16445

16447
16448

KOP
KOP
COR
KOP
COR
KOP

16 4 45

16450

16455

Den tornoy ende hadde/n/ =t=en prijs
<d>en
hadde
Seggic dat hi droech wapene wit
so

<NT>

Ende halp

Bandemagus den coninc

16457

<oc>
COR
puntje na dit woord als woordscheiding.
t
lte dichgelopen;
dier ] ie gedeelijk
es ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 1614
(kol. b).
5
haddegedaen [daer] of
Dat ic
KOP

16459

KOP

16460

KOP
KOP

16449
16453

COR

COR

ic--oker--•
Hebbegehort die naen sprac daer nare
<:>
4–dar of4–
mijn here ywein =t=oe
Ende sprac
<d>oe

--q0t--*
tot ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16521 (kol. b).
sine/n/ gesellen I t I oe
Dat hi soude
KOP
<als>oe
sonde<r> sine
COR
COR

16461

W

16444 in alre wijs: `geheel'. 16445 prijs: `eer van de overwinning'. 16446 bat:
`des te meer'. 16447 wapene wit:`een witte wapenrusting'. 16449 bi dier dinc:
`daardoor'. 16450 Al:`geheel' (bij verwonnen) of`allemaal' (bij Die van Norgales).
16452 litekin:`herkenningsteken'. 16453 sculdich ... es: `wel moet geloven'.
16455-7 Ic ... of. `ik heb nu wat deze zoektocht betreft alles gedaan wat ik beloofd
heb'. 16458 Nadien ... nimare:`nu ik een dusdanig bericht'.
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DE DWERG HEEFT LANCELOET ONLANGS NOG GEZIEN

Te hove niet ne mochte varen.
mer Hi seide, hi mochte wel tuwaren.
16464 ende Bohort sprac toten naen daer nare:
`Seth, weetstu enichge niemare
Vanden hove? Dochs ons verstaen.'
`Jay ic here,' antworde die naen.
'Die coninc Artur doet ontbieden
16468
Alle den landen dore den lieden
Dat hi sal enen tornoy, sonder waen,
In die beemde van Kameloet doen slaen
OptenVIII dach, sonder sage,
16472
Na sinte Marien Magdalenen dage;
Ende ic drage oec boetscap van desen.
Daer sal al die werelt wesen.'
16476 ende Bohort seide: 'Ay God, Here,
Nu moetti mi onnen eere
Te voldone mine besichede,

P/G

W

16460

16465

16470

E 45R-,b
16475

Hi seide hi mochte wel tuwaren
16463 KOP
<.>
mer
COR
do I et I s ons verstaen
Vanden houe
KOP
16466
<>
KOP,COR
docl-is
COR
In die beemde van kameloet doe I t i slaen
KOP
16471
doe<n> slaen
KOP,COR
boetscap ] hs boet scap
16474
desen ] wegens plaatsgebrek onder van geschreven (in de benedenmarge).
done mine besichede
Te
16478 KOP
<vol>done
COR
16463 tuwaren:`waarlijk','echt'. 16466 Dochs ons verstaen: 'vertel het ons', vgl.
voor Dochs VL I, § 51 Opm. 2. 16468 doet ontbieden: `maakt bekend'. 16471
beemde: 'veld'; doen slaen:laten plaatsvinden'. 16472-3 Opten ... dage: 'precies op,
de achtste (en laatste) dag van de viering van het feest ter ere van Maria Magdalena (22 juli)'.Vgl. Dl. vi, vs. 12495-6. 16474 ic ... desen: 'ik heb ook de opdracht
Bit bekend te maken'. 16477 onnen eere: 'de eer bewijzen', `toestaan'. 16478 Te
... besichede: `mijn tack te volbrengen'.

T 16478 In de lange versie van de Ofr. tekst wordt het publiek duidelijker herinnerd aan Bohorts taak: la besoingne a ceste damoisele' (M IV, LXXX, 7). Deze
jonkvrouwe, waarvan reeds sprake was in vs. 16284-314, waar zij een hond afpakte van een dwerg, is de jonkvrouwe van Galoye, die de juist herstelde Bohort bereid vond Naar meesteres te hulp te komen (vgl. Dl. vi, vs. 10951-11063
en vgl. ook vs. 17472-716).

3I

HIJ VERTELT OVER HET TOERNOOI BIJ KAMELOET

16480

16484

16488

16492

16496

16500

P/G

Dat ic tier tijt moege sijn tier stede
Daer die rike tornoy sijn sal,
Daer die werelt sal vergaderen al.
Machtic in tiden comen te desen,
Ic souds herde blide wesen.
o Lange spraken si weder ende vort
Dat toteYweine sprac Bohort:
`Here, ic sal u Gode bevelen.
Ic soude gerne des getelen
Dat ic ten tornoye mochte wesen,
Mochtic soe gedoen binnen desen
Dat mine besichede ware gedaen,
Want ic weet wel, sonder waen,
Dat mijn here daer sijn sal,
Levet hi ende hevet hijs geval
ende Dat hi sonder vangnesse es.
Om hem te siene, des sijt gewes,
Willie ten tornoye wesen.'
Mijn hereYwein seide te desen:
`Once Here moet u geleden,
Na dat gi van bier wilt sceden,
So waer wart dat gi henen vart.'
Bohort sciet van hem metter vart

S

16480

16485

16490

16495

de
/ stede
tijt moege sijn tier/
Dat ic ter
16479 KOP
t6er>
ter<ier>
COR
tier tijt ] hs terier tijt; evidente vergissing van de corrector die vergat de apostrof door te
16484
16486
16489

sire en.
So ] initiaal S blauw, met rood penwerk, drie reels hoog.
Here ic sal v go I e I de beuelen
KOP
CORgode
desen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 1655o (kol. c).
W

16479 Dat:`zodae, tier tijt: `bijtijds'. 16480 rike: `rote'. 16481 vergaderen: `bijeenkomen'. 16482 in ti den: `o tijd'. 16483 souds:`zou erover'. 16484 weder
ende vort: 'over verschillende din en' (MNW 9,1890). 16486 ic ... bevelen: `ik beveel u in Gods hoed aan'. 16487 des getelen: `erin slagenVhet voor elkaar krijgen'. 16489 Mochtic ... desen: `als ik intussen ervoor zou kunnen zorgen'.
16492 mijn here: d.i. Lanceloet. 16493 hevet hijs geval: `als hi' het geluk heeft'.
16494 sonder vangnesse: `niet gevangen'. 16498 geleden:`geleiden'. 16499 Na

dat: 'nu'.
T

16479-81 Het Ofr. heeft geen equivalent van deze verzen (vgl. M IV, LXXX, 7
en Sv,126/34-5).
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BOHORT VERTREKT MET DE JONKVROUWE

16516

Ende die joncfrouwe volgeden naer
Die met hem was comen daer.
16504
Mijn here Ywein bleef daer gewont
Ende hadde noet ersaters tier stont.
Hi ende die naen rusten hem int gras
Totien dat none leden was.
16508 ende Alse die sonne dalen began
Ende die heiten leden was, hi sat op dan
Ende reet bi staeden went dat hi quam
Daer hi ene abdye vernam
16512
Van witten nonnen. Hi ende die naen
Beetten van haren perden saen.
ende Die vrouwen worden Beware das
Dattie ridder tongemake was.
16516
Si quamen jegen hem ende hare cnapen

P/G

16500

16505

16510

KOP
Hi I e I ende die naen rusten hem int gras
COR
Hi
16509
KOP
Ende die heite
leden
hi sat op dan
KOP
heite<n>
COR
was <.>
16510 KOP
Ende reet bi staeden
dat hi quam
COR
went
16512 KOP
Van witten nonnen hi ende die naen
COR
<.>
16514
das ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
16506

vs. 16575 (kol. c).
16515

was ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 16576 (kol. c).
KOP
Si quamen iegen
ende hare cnapen
COR
—hem--,
hem] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16577 (kol. c).
W

hem,reed
achter hem aan.
' 16505 hadde noet ersa16502 volgeden naer: `volgdehem'
'
ters:`had eengeneesheer nodig'. 16506 rusten hem: `rustten uit'. 16507 none:
`ongeveer drie uur in de middag' (de tijd van het middaggebed); leden: `voorbijgegaan'. 16509 sat op: `steeg op'. 16510 bi staeden: `rustig','Icalm'; went dat: 'totdal'. 16513 Beetten: `stegen af'. 16515 tongemake: `er slecht aan toe'. 16516
ende hare cnapen: 'met hun knechten'.

T

16503 In het Ofr. wordt zij nader gepreciseerd als de jonkvrouwe 'por cui it est
de cortpartiz' (M iv, LXXX, 8; vgl. S V. 127/1). 16505 Het Ofr. vermeldt nog
dat hi' behoorlijk veel bloed verloren heeft (vgl. M Iv, LXXX, 9 en S V, 127/2-3).
16511-2 ene abdye [...] Van witten nonnen: waarschijnlijk is bier een cistercienzer
abdij bedoeld, aangezien de nonnen witte ordekleding dragen.Vgl. LTK 7,
1207-8 en 9,1385.
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YWEIN GAAT MET DE DWERG NAAR EEN KLOOSTER

Ende deden hem of sine wapen
Soetelike, ende leiden sochte
Op een bedde daer hi rusten mochte
Ende deden besien sine wonden
Ene vrouwe die daer was tien stonden,
Die hare conste onderwinden vandien.
Ende als sine hadde besien,
Si seide: 'Here, ic wane u van desen
Binnen XL dagen genesen.'
Hi bleef daer tot dat hi genas.
Ende als hi genesen was,
Hi nam an die vrouwen orlof
Ende dancte hem sere daer of
Dat sine wel hadden ontfaen.
Hi sciet uter abdyen saen
Ende reet die weke dore, went dat hi quam

16520

16524

16528

16532

P/G

16517

16515

16520

16525

16530

wapen ] punt van de corrector na dit woord als verssclzeiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 16578 (kol. c).
Soetelike ende leiden sochte
KOP
<.>
KOP,COR
ic wane v van desen
Si seide
16524 KOP
here
COR
an die ] in hs aaneengeschreven.
16528
ontfaen
Dat sine wel hadde
16530 KOP
hadde< n>
COR
hi quam
Ende reet die weke dore I daer I
16532 KOP
<dat>
<.>
--owent--•
COR
16518

went ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16593 (kol. c).
16517 wapen: `wapenrusting'. 16518 leiden:legden hem'. 16522 Die ... vandien:
(vrij) 'die daar verstand van had' (vgl. MNW 7,464 bij 6). 16523 sine: `zij hem
(=Y)'. Op grond van vs. 1652o lijkt het beter sise Czij deze', nl. de wonden) te
lezen, het een in overeenstemming is met het Ofr. Cquant ele les a veues', M IV,
genesen:`ik denk u te geneLXXX,9; vgl. S V, 127/11). 16524-5 ic wane u
vertrekken'.
zen'. 16528 orlof`afscheid' ,`toestemming om te vertre
T

16524-5 In het Ofr. zegt de vrouwe eerst dat hi niet dodelijk gewond is; in de
lange versie geneest hi binnen vijftien dagen, in de korte binnen een maand
(M IV, LXXX, 9 en S v, 127/12-3). 16532 In het Ofr. rijdt hi' `ainsi comme
aventure le menoit' en komt dan bij 'tines broces. Lors resgarda devant lui el
S V, 127/15-6).
chemin' (M Iv, LXXX, IO,
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DAAR WORDEN ZIJN WONDEN VERZORGD

16536

16540

16544

P/G

al Daer hi ene quene vernam
Op een arm part, ende helt bi hare
Enen naen te voet biden hare
Ende slogene met scarpen dornen int ansichte.
. Die naen riep helpe gedichte.
ende Mijn hereYwein haeste hem saen
Om te helpene den naen
Ende seide: `Vrouwe, om Onsen Here,
Laet den naen gaen, hets u eere.'
Ende alse die quene sach dat
Die gene ridder was dies bat,
Si seide sine liets dor hem niet.
Anderwerven sprac hi als hi dat siet:
`Ay vrouwe, laeten gaen, ic bids u.'
ende Si seide: lc sellen laeten gaen nu

E 45R,c
16535

16540

16545

Daer hi ene quene vernam
16533 KOP
/al/
COR
4- al 4COR
al ] de corrector schreef dit woord eerst vlak voor de tekst in de marge, maar scree to het
door omdat het sterkgevlekt was.
Op een arm part ende /hi/ helt bi hare
16534 KOP
COR
helt ] voor dit woord wend het foutievepers. vnw. hi door de corrector doorgestreept; erboven een vlek, misschien het sterkgevlekte pers. vnw. si
dornen int ansichte
Ende slogene met
16536 KOP
CORscarpen>
Die naen riep hIul 1pe gedichte
KOP
16537
1-1e>lpe
COR
Ende alse die quene sach dat
KOP
16542
<.>
(KOP),COR
dies bat
Die gene ridder was
KOP
16543
<.>
(KOP),COR
gaen ic bids v
Ay vrouwe laet
16546 KOP
laeten>
COR
nv
Si seide ic [souden] laeten
KOP
16547
<gaen>
-+sellen-+
COR
ende

W

16533 quene: `oude vrouw'. 16534 arm:`mager'; helt bi hare: `hield vast'. 16535 te
voet: ' die te voet was'. 16537 gedichte: `herhaaldelijle,`onophoudelijk'. 16541
hets u eere:'het strekt u tot eer'. 16543 dies bat: 'die daarom vroeg'. 16544 dor
hem: `omwille van hem'. 16545 Anderwerven: `voor de tweede maal'; siet: `zag',
pres. hist. zie Stoett § 244.

T

16547-53 Ywein doet hier een belofte met onvoorziene gevolgen (een don contraignant); degene die de belofte uitspreekt, komt vrijwel altijd in de problemen. Dit motief komt veel voor in de Lancelot en prose (vgl. Besamusca en
Brandsma 1988).
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YWEIN ONTMOET EEN VROUW DIE EEN DWERG SLAAT

Om uwer beden wille, wildi
Dat ic u heeschen sal doen dor mi.'
vrouwe lc sal mine macht doen daer toe.'
`Geloefdijt mi,' seide si doe,
`Alse getrouwe riddre?' Hi seide saen:
16552
`Jay ic.' Ende mettien liet sine gaen.
ende Si dede hem linen helm af doen na dien
Ende als sine hadde besien,
Wart si wel ane hem geware das
16556
Dat hi een scone, wel gemaect ridder was.
ende Si wide: `Ic versoeke ane u
Dat gi doet dat ic sal heyscen nu.'
Hi seide:`Segt uwen wille dan.
1656o
Ic salt gerne vangen an.'
ende Doe seide si: `Gust enewerven mi,
Ic sal u danne quite laeten daer bi.'
16564 ende Hi besachse ende mercte an hare das
Dat si so lelijc ende gerompelt was,
Ende hi lette een stuc daer af

16548

P/G

16550

16555

1656o

Om vwer beden wille wildi
16548 KOP
<i>
COR
wildi ] de w lijkt door de aanzet voor een andere letter (mogelijk een d) heen geschreven

to zijn.

COR

heeschen sal doen dor mi

Dat ic

16549 KOP
COR
KOP
16551
COR
KOP
16552
COR
KOP
16553
COR
KOP
16559
COR
KOP
1654
6

<NT>

ende

<.>

Geloefdij I s I mi seide si /also/
—*doe—,
Geloefdijt>
[si] seide saen
Alse getrouwe riddre
<.> --ohi—•
mettien liet sine/n/ gaen
Jay ic .
sine
ende
Dat gi doe I n I [suit] dat ic sal heyscen nv
doe<t> ende mercte an hare das
Hi sack I t I se
<be>sachse <i>
Dat si
lelijc ende gerompelt was

16565

KOP

16566

hi lette ] in hs aaneengeschreven; de tweede poot van de h en de i zijn vrijwel samenge-

COR

<so>

vallen (of is 'hi' door kopiist over 'be' heen geschreven?).
W

16548 Om ... wille: `omdat u het vraagt'. 16549 Dat ... mi: `voor mi' doen wat ik
u zal vragen'. 1655o mine macht doen: `doen wat ik kan'. 16552 Alse getrouwe riddre: 'op uw woord van eer als ridder'. 16557 wel gemaect: `goedgebouwde'.
16561 vangen an: `doen'. 16563 quite laeten: 'met rust laten',`van uw verplichting
ontslaan'. 16566 lette ... at `aarzelde een lane tijd', `wachtte er een poosje mee'.
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DE VROUW VRAAGT YWEIN HAAR TE KUSSEN

Dat hi hare gene antworde ne gaf,
Alse die hem sconfierde om dat
Dattie quene hem te doene bat.
ende Si sprac anderwarf ende wide: `Here,
Ocht in u noit eere
16572
Enichge trouwe was, so heysch ic u
Dat gi u jegen mi quijt nu.'
ende Hi antworde hare al tongemake:
ay `Vrouwe, heyscht mi ene ander sake:
16576 want Ic ne soude dit niet gerne vaen an.'
`Neen; seit si, 'siedi so scone dan?
ay Geonneert moeten sijn gemeenlike
Alle die ridders van erderike
16580
Om uwen wille, ende gi oc nu ter tijt,
Omdat gi mede ridder sijt.
Nochtan wanic bat in alre maniere
Dat gi sijt een ribaut, een spire

16565

16568

P/G

16568 KOP
KOP,COR
16570
KOP
COR
ende
16572
KOP
COR
16577
KOP
COR
16580 KOP
COR
16582 KOP
COR
16583
KOP
KOP

16570

16575

16s 8 o

Alse die hem sconfierde om dat
<.>
Si sprac anderwarf ende seide here

<.>
Enichge trouwe was
Neen seit si

so heysch ic v
<.>
siedi so scone dan

<.>
Om v
ende gi
nv ter tijt
v----•wen wine–,
oc
Nochtan wanic
in alre maniere
—*bat—,
Dat gi sijt een ribaut een I spre I
--ospire---•

W

16568 hem sconfierde: 'van zijn stuk gebracht was,
' ' ontsteld was.
' 16571 Ocht: 'indien'. 16573 Dat ... nu: 'clat u uw belofte aan mi' nu nakomt'. 16574 tongemake: 'boos'. 16575 heyscht ... sake: `vraag mij iets anders'. 16578 Geonneert;'vervloekt' , 'te schandegemaakt'. 16578-9 gemeenlike ... ridders: 'alle ridders gezamenlijk'. 1658o Om uwen wille: 'door uw toedoen'. 16582 bat: `eerder'; in alre
maniere: 'in elkgeval'. 16583 ribaut: `schurk'; spire: `s ion'.

T

16 8-88
schendt zijn riddereed wanneer hij niet do et wat de nude
vrouw vraagt, want hi' heeft het beloofd Alse getrouwe riddre (vs. 16552). Een weigering veroorzaakt verlies van eer (en dus schande), niet alleen voorYwein zelf,
maar voor degehele gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt (de Tafelronde).
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ZIJ IS ZO LELIJK DAT YWEIN LANG AARZELT

16584

16588

16592

16596

16600

P/G

Ende wart in ridders gelike over al,
Om datmen u niet kinnen ne sal.
want Haddi ridder geweest,' sprac die vrouwe,
`Gine hadt niet gelochgent uwer trouwe
ja Om to laetene u leven thant.'
ende Si vragede hem doe hoe hi was genant.
. lc heteYwein,' antworde die gone
`Ende bem des conincs Urients sone.'
. `Gi lieget daer an,' sprac die vrouwe.
`Gine waret nie, bi mire trouwe,
Des conincs Urients soneYwein,
Want van hem weet is al plein
Dat hi noit en was tote hare
Boeve noch logenare.
Gine sifts niet."Ic bent, sift seker das.'
ende Hi seide waste dat hijt was
Ende dat hiWaleweins neve was toe.
`Also helpe mi God,' sprac die quene doe,

16585

16590

F. 45V, a

in ridders gelike ouer al
Ende
16584 KOP
---■ vart—,
COR
Haddi ridder geweest sprac die vrouwe
16586 KOP
<:>
want
COR
trouwe
Gine hadt niet gelogen I e I /n/ v
16587 KOP
CORgelo<ch,gen<t> v<wer>
Dat hi noit en was tot hare
16596 KOP
tote
COR
±H±o I verde I noch logenare
16597 KOP
<B>o<eve>
COR
sijt seker das
is be I m I t
Gine sits niet
KOP
16598
<i> be<n>t <.>
COR
bent ] de corrector wijzigde de m in een n door de laatste poot van de m to expungeren.

W

16584 in ridders gelike: `vermomd als ridder'. 16585 Om datmen: `o dat men;' kinnen: `herkennen'. 16587 Gine ... trouwe: 'clan had u uw belofte van trouw niet
herroepen'Alan was u uw belofte wel nagekomen'. 16588 Om ... thant: `zelfs
niet indien u daardoor direct zou sterven'. 16593 Gine ... trouwe:'werkelijk, u
zou nooit (...) kunnen zijn'. 16595 al Lein: `heel zeker'. 16596 tote hare: `tot nu
toe'. 16597 Boeve: `bedrieger', Ofr. `boiserres' (M IV, LXXX, 12; vgl. S V, 128/2).
nadruk'. 16600 toe: `bovendien'.
16599 vaster

T

16591 Koning Urient (Ofr. Urien), de vader vanYwein, was koning van Gorre
en ridder van de Tafelronde. Hi' was een oom van Bandemagus, aan wie hi'
-8.
zijn koninkrijk schonk om kluizenaar to worden.Vgl. West 1978, p.
1660o Waleweins neve: Busby merkt op dat als Walewein niet in beeld is, er toch
steeds toespelingen op hem worden gemaakt, zodat het lijkt of hi' nauwelijks
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DE VROUW GELOOFT DAAROM NIET DAT HIJ YWEIN IS

`Ic sal ten coninc Arture varen
Ende is sal hem oppenbaren
16604
U groete ongetrouwichede.'
Ende si geliet hare tier stede
Recht alse te varne ten coninc Artur wart,
al So datYwein al drove wart
166°8
Ende pensede dat hem beter ware,
Al dede hijt node, te cussene hare
Dan te doene ongetrouwede.
ende Doe volgede hi hare wat hi mochte mede.
16612 ende Hi riepse weder ende si keerde hare
Ende geberde ochte sijs blide ware
Ende trac hem bet nare also houde.
Ende alse hise cussen woude
16616
Lette sine dat niet ne mochte sijn.
ende Si seide: `Ontbeit een luttelkin,'
Dat hi herde gerne dede.

P/G

16600

166os

166io

16615

16606 KOP
Te varne ten coninc artur wart
COR
i-recht alse+ete
16609 KOP
Al dede hijt
nod
cussene hare
KOP,COR
<.>
hare] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 1667o (kol. b).
16611
mede ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven mochte afgeschreven.
16612 KOP
Hi riepse weder
ende si keerde hare
KOP,COR
<.>
COR
ende
16614 KOP
Ende trac
bet na
also houde
COR
---,hem--* nare
hem] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16674 (kol. b).
1661s
cussen ] onder de e een inktstip.
W

16604 ongetrouwichede:`trouweloosheid' ,`schandelijke gedrag'. 166o5-6 si ... varne: `zij deed toen net of zij wilde gaan'. 16611 Doe ... mede: `toen ging hij Naar
zo snel als hi' kon achterna'. 16612 weder: `terug'. 16613 geberde ochte: 'deed
alsof' (MNW 2, 953 bij c),`zag eruit of' (MNW 2, 952 bij b). 16614 trac ...
houde: `kwam direct dichter bij hem'. 16616 Lette ... sijn: `hield zij hem to
zodat het niet zou hoevengebeuren'. 16617 Ontbeit een luttelkin: `wacht even'.

T

afwezig is geweest wanneer hi' weer op het toneel verschijnt (Busby 1980,p. 342).
Ywein is een neef van Walewein, omdat zijn vader (koning Urien) en Waleweins vader(koning Loth) broers zijn. 16610 In het Ofr. is er sprake van
`clesloiaute dont it soit (mal) renomez' (M IV, LXXX, 12 en noot a; vgl. S v,
128/8). 16611 Dit vers heeftgeen equivalent in het Ofr. (vgl. M IV, LXXX, 12
en S V, 128/8).
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ZIJ DREIGT ARTUR TE VERTELLEN OVER ZIJN ONTROUW

`Nu doet mi,' seit si, 'ene andre bede,
Want is sie herde wel dat gi
Genen wile hebt to cussene mi.
Siedi ghene pawelgoene?'
Ende si wijsder II den ridder coene.
Si seideIc sal quite scelden u,
16624
Wildi mi leveren enen helm nu
Ende een swert, ende wildi enen scilt afslaen
Die in die pawelgone sijn sonder waen.'
16628 vrouwe lc salt gerne doen,' antworde hi,
oc Watter mi of to convene si.'
ende Si seide: 'Nu coemt met mi dan.'
Wart voren,' seit hi,'ic volge u an.'
.
16632 ende Doe seide die naen:Ay, lieve here,
Ne geloeft hare niet in genen kere:
want Si es dat ongetrouweeste wijf
Die gi meer siet in u lijf.
16636 ay here Ontfarmet u dan desen lande,
Dat gedestruert wart tehande
16620

P/G

1662o

16625

1663o

16635

Nv doet mi seit si ene andre bede
16619 KOP
<.>
COR
enen scilt afslaen
ende
Ende een swert
KOP
16626
<:>
wildi
COR
pawelgoene sijn sonder waen
16627
Die in I t I
KOP
in <die>pawelgone
COR
hi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
16628

vs. 16688 (kol. b).
is volge v an
Vart voren seit hi
KOP
<.>
KOP,COR
COR
lieue here
Doe seide die naen
16632 KOP
<a `>
COR
ende
Ne geloeft 1 in hs aaneengeschreven.
16633
ingenen ] in hs aaneengeschreven.
kere] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de toevoeging voor
16631

vs. 16693 (kol. b).
W

16619 doet [...] ene andre bede: `willig een ander verzoek in'. 16622 pawelgoene:
`tenten'. 16624 quite scelden: 'van uw verplichting ontslaan'. 16629 Watter ...
Si: `wat er daardoor ook met mi'j zal gebeuren'. 16633 niet ... kere: `beslist (in elk
geval) nooit'. 16634 ongetrouweeste:`gemeenste% lees waarsch. ongetrouweste.
16635 meer: `ooit'; /ijfileven'. 16636 Ontfarmet ... lande:`heb toch medelijden
met dit land'. 16637 gedestruert: `vervvoese.

40DE VROUW VRAAGT HEM EEN ANDERE DIENST

16644

Doedi dat si ane u soect, here,
Want gine sult mogen nembermere
1 6 640 Dat tienden deel gebetren van dien
Dat hem van u te scaden sal gescien
Ende gi selve sulter omme sterven toe.'
ende Mijn hereYwein en antworde niet doe,
16644
Mer hi volgede der quenen metter vart
Die voer ten pawelgone wart.
ende Als sire quamen si gingen saen
Int dirste pawelgoene Bonder waen
1 6 64 8
Ende vonden op een scone bedde daer
Enen helm ende een swert daer naer.
vrouwe 'Es dit dat gi wilt?' sprac hi.
"pet, ine heesche niet el,' seide si.
16652
Hi gaf hare helm ende swert
Ende si naemt beide te haer wart.
Ende hi vragede hare
Ocht hi daer mede quite ware.
16656
Neen gi,' seit si, `gine hebt ere
Genen scilt of geslagen, here'

P/G

16 640

16645

16 6 s o

16 6 s s

16638

KOP
Doedi dat si ane v/er/soect here
COR
v soect
16639 KOP
Wa I e I nt gine suit
nembermere
COR
Want
---•mogen--0
16640
KOP
Dat tien[ste] deel gebetren van dien
COR
tienden
16643 KOP
Mijn here ywein
antworde niet doe
COR
ende
el-I>
KOP
Mer hi volgede
metter vart
COR
--oder quenen–•
quenen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16704 (kol. b).
16646
KOP
Als sire /in/ quamen si gingen saen
COR
ende
dirste ] onder de t een vlekje.
16647
16648
bedde daer ] in hs aaneengeschreven; punt van de corrector na daer als versscheiding

t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 16708 (kol. b).
W

16638 Doedi ... soect: `als u doet wat zij van u vraagt'. 16640 gebetren: `goedmaken'. 16641 Dat ... gescien: `wat het (nl. desen lande, vs. 16636) door u aan schade
zal oplopen'. 16647 Int dirste: lees Int irste. 16651 ine ... el: `ik vraag niets
anders'. 16653 naemt ... wart: `pakte het beide aan'. 16655 quite ware: `voldaan
had aan zijn verplichting'. 16656 ere:`eerse. 16657 Genen:`dae.
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YWEIN HAALT EEN HELM EN EEN ZWAARD UIT EEN TENT

1666o

16664

16668

P/G

Ende hi sloegen of daer naer.
`Nu hanget: seit si, `uwen scilt daer
Ende neemt dien scilt daer nare,
Anders soudemen seggen dat gevlouwen ware
Die gene die desen of sloech sonder waen.'
ende Mijn hereYwein nam den scilt saen
Dien hi hadde geslaegen neder
Ende lieter den sinen weder.
Die quene nam den scilt ende tswert
Ende sloechse an haers parts stert
Ende sleeptse daer mede
Duer misse ende doer lingine mede.
ende Uten pawelgoene met rouwen
Sprongen doe XII joncfrouwen

E 45V,b

16660

16665

Nu hanget seit Ihli vwen scilt daer
16659 KOP
<s>i
COR
Ende neemt [vvven] scilt daer nare
16660 KOP
dien
COR
ware ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven gevlouwen afgeschreven; punt van de corrector
16661

na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 16720 (kol. c).
16662

sonder waen
/es/
Diegene die I s I dese
KOP
dese<n>--■ af sloech ^
die
COR
af] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. (de leesaanwijzing voor)

vs. 16722 (kol. c).
sloech ] we ens plaatsgebrek onder afgeschreven.
Ende sleepse daer mede
16668 KOP
sleep<t>se
COR
Diol er I goer I ende doer lingine mede
16669 KOP
Duer <misse>
COR
ende ] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16609 (kol. a).
16670
W

16661 gevlouwen:`gevluche. 16665 weder: 'achter'. 16666 scilt: bedoeld is helm
(vgl. vs. 16652), wantYwein neemt het schild mee (vs. 16663); vgl.T. 16667
•
,`-vuilnis' ,• lingine: `modder',`drek'.
sloechse: 'bevestigde ze'. 16669 misse:`mese
16670 met rouwen: `misbaar makend'.

T

16658 In het Ofr. wordt hieraan voorafgaand medegedeeld:'Si li monstre et it
point le cheval..', terwijl erop volgt, datYwein het schild er zo hard of slaat,
`qu'il l'abat en .I. fontenil' (M IV, LXXX, 13; vgl. S v, 128/31-2). 16666 Het
basishandschrift van S en hs.Aberystwyth 5018, dat ter vergelijking door M gebruikt wordt, hebben bier correct 'le hiaume et l'espee' (M IV, LXXX, 13; vgl. S
v, 128/36); enkele andere handschriften zijn corrupt en lezen Tescu et le haubert' (vgl. M IV, LXXX, 13 noot4;• het betreft de hs. Rawlinson 899, Lyon 77,
344 en B.N. Nouv. Acqu. 1119). Mogelijk las de grondtekst die de
Parijs, B.N.
vertaler gebruikte Tescu et l'espee'. Misschien ook heeft hij zijn corrupte
voorbeeld slechtsgedeeltelijk gecorrigeerd.
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HIJ NEEMT 00K HET DAAR AANWEZIGE SCHILD MEE

16672

Alsi der quenen dat doen saegen.
ende Si begonsten weenen ende claegen
Ende te wringen hare hande daer
Ende sleten drovelike haer haer
16676
Ende dreven also groten rouwe
Alse noit dreef vrouwen ocht joncfrouwe,
Ende riepen: `Ay arme!' drovelike,
`Wi hebben gewacht qualike
i668o
Dat wi sculdich te wachtene waren.'
Ende si riepen met swaren mesbaren:
`Ay ridder die den scilt wech draeget,
Wat eeren hebbedi dar mede bejaeget
16684
Dat gi ons hebt onteert nu
Ende wi onthervet sijn bi u
Ende in drover scalchede gedaen,
al Daer wi nembermee of ontgaen?
16688 ende Gi sult qualike moegen, sift seker dies,
Versetten die scade enten verlies
Die de Tiede in dit lant sullen ontfaen

P/G

W

1667o

16675

i668o

16685

16674 KOP

Ende
wringen hare hande/n/ daer
COR
te
hande
16679 KOP
Wi I e hebben gewacht qualike
COR
Wi
16683
KOP
Wat eere
hebbedi
beiaeget
KOP,COR
eere<n>
COR
-dar mede–•
mede] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16743 (1w.l c).
16686 KOP
Ende in droue scalchedegedaen
COR
drouer>
16689
KOP
Versetten die scade enten ver's±ies
KOP
ver<l>ies

16673 claegen: `uitdrukking te geven aan hun droeltheid'. 16675 sleten ... haer:
`rukten bedroefd het haar uit hun hoofd'. 16676 dreven ... rouwe: `treurden zozeer'. 16678 Ay arme: 'wee ons, ongelukkigen'. 16679 gewacht qualike: `slecht
bewaakt'. 1668o sculdich [...] waren: `rnoesten'. 16681 met swaren mesbaren:
`uiterst bedroefd'. 16683 be jaeget:` gekregen' ,`behaald' . 16685 onthervet: 'in het
verderfgestort'. 16686 in ... gedaen: 'in een ellendige toestand gebracht'.
16688 qualike moegen: `slechts met rote moeite kunnen'. 16689 Versetten: 'herstellen'. 16690 ontfaen:lijden' .

T

16672 In het Mnl. blijft impliciet dat de jonkvrouwenYwein ook zagen:'et le
chevalierqui porte l'escu qu'il avoit abatu' (M iv, LXXX, 14; vgl. S v, 128/4o-1).
16673 en 16681 In het Ofr. vindt men geen equivalent van deze verzen (vgl.
M IV, LXXX, 14 en S v, 128/42-129/1).
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TWAALF JONKVROUWEN ZIEN HET EN JAMMEREN LUID

16707

16692

16696

16700

16704

Van dien dat gi nu hebt gedaen,
Ende gi Bullets hebben luttel bederven,
Want gi sulter selve om moeten sterven
Ende die van desen lande sullen bliven
Arme ende ellendichge keytiven
Vor wart ane tallen daegen.'
ende Alse hise soe horde claegen,
Haddi daer of ontfarmnesse
Ende oec groete berounesse
Dattie dinc also was vergaen,
Ende pensede dat hi quaet hadde gedaen,
Mar hine wiste niet wel waer an.
Hi ginc toten joncfrouwen dan
Ende seide hi soudet hem sonder waen
Betren dat hi hem hadde mesdaen.
Ene joncfrouwe seide doe: 'Here,
Gine betret ons nembermere.

16690

16695

16700

16705

hebben luttel bederuen
Ende gi sulles
16692 KOP
sulle<t>s
COR
/Ende/ gi sulter selue om moeten steruen
KOP
16693
4--want4-COR
Arme ende ellendichge keytiue
16695 KOP
keytiue<n>
COR
Vor I t I wart ane tallen daegen
16696 KOP
Vor
COR
so was vergaen
Dattie dinc
16700 KOP
<al>so
COR
hadde gedaen ] daen we ens plaatsgebrek omlijnd boven hadde ge afgeschreven.
16701
Hi ginc tot/er/ ioncfrouwen dan
KOP
16703
toten
COR
Ende seide hi soude hem sonder waen
16704 KOP
soudet
COR
hadde mesdaen
Betren dat hi
16705 KOP
—+hem—*
COR
hem] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16766 (kol. c).
nembermere
Gine betret
KOP
--Pons—•
COR
Gine ] hooggeplaatst schuin streepje na dit woord; waarschijnlijk Wilde de corrector het
verwijsteken dat de plaats van ons in de zin aangeeft, aanvankelijk op deze plaats zetten.
P/G

W

16691 Van dien dat: 'door dat wat'. 16692 gi ... bederven: 'u zult er weinig aan
hebben'. 16695 Arme ... keytiven: 'ongelukkige en rampzalige stumpers'.
16696 Vor wart ane: `voortaan'. 16700 Dattie ... vergaen:`dat het zo was gelopen'.
16704 hem:'hun'. 16705 Betren:`goedmaken',`schadeloos stellen'.
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zu VOORSPELLEN GROTE ELLENDE VOOR HET LAND

16708 want Die mesdaet es te groet,' seide si.
ende `Gi hebt onhovescheit gedaen, daer bi
Dat gi hebt bracht in rouwen
Van desen lande die joncfrouwen,
16712
Die u noit ne mesdaeden in u Leven.
ende God moete u sulken loen daer of geven
Alse gire hebt verdient an.'
ende Mijn hereYwein wart so drove dan
16716
Dat hi waende varen uten sinne,
Ende hi seide:loncfrouwe, op minne,
In wat dingen hebbic bier mesdaen?'
here `Gi sullet wel weten sonder waen.'
1672o ende lc en ware niet en wech,' seide hi,
`Ic en sal ontbeiden om te weten wat si.'
mer Hi sach altoes die joncfrouwen
Weenen ende driven groete rouwen.
16724
Doe berau hem sonder waen

P/G

16710

16715
E 45Vc

1672o

16708

KOP
Die mesdaet es te groet
seide si
COR
want
<.>
16709 KOP
Gi hebt
houescheit gedaen daer bi
KOP ,COR
<.>
COR
ende
<on>houescheit
16713
geven ] inktstip na dit woord waarvan de functie onduidelijk is, mogelijk versscheiding

t.o.v. vs. 16774 (kol. c).
16719 KOP
Gi sullet
weten sonder waen
COR
here
<wel>
16721
KOP
JC
sal ontbeiden om
weten wat si
COR
eri>
<te>
16722
KOP
Hi sach altoes die ioncfrouwe
COR
---■ mer--■
ioncfrouwen
joncfrouwen ] doordat de corrector in het volgende vers het rijmwoord wijzigde in
rouwen, moet de afkorting ioncf' met n opgelost worden.
16723 KOP
Weenen ende driuen groete/n/ rouwe
CORgroete
rouwe<n>
W

16709 onhovescheit: `een schandelijke (ongeoorloofde) daad', vgl. Ofr.`pechie
mortel' (M iv, LXXX, 14; vgl. S V, 129/15). 16709-10 daer bi Dat: `omdat'.
16713-4 God ... an: `moge God u daarvoor uw verdiende loon geven'. 16716

varen uten sinne: `gek te worden'. 16717 op minne: `alstublieft', lett.`als een bewijs
vangenegenheid'. 16721 wat si: `wat het is'.
T

16719 In het Ofr. antwoordt de jonkvrouwe: `vos le savrez ainz que vos ne cuidiez, et tant vos dije que vos en morrez, se vos ne vos enfuiez.' (M IV, LXXX,
Is; vgl. S v, 129/2o-2). Dat maaktY' s reactie in vs. 1672o begrijpelijker. Mogelijk zijn in de Mnl. tekst twee verzen weggevallen.
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YWEIN VRAAGT HUN WAT HIJ VERKEERD DEED

16738

Dat hi dor der quenen bede hadde gedaen.
ende Hi bleef toter vespertijt daer.
ende Alse daer niemen en quam, hi bant daer naer
Sinen helm ende sat op sijn part
16728
Ende pensede hi soude riden wech ter vart.
want Hine woude metten joncfrouwen niet
Herbergen daer, ende hi sciet
Van hem, ende bevalse Onsen Here.
16732
mer Sine antworden min no mere.
Ende alse hi van hem lieden sciet,
Die joncfrouwen alle die hi daer liet
Riepen even Jude: 'Here,
16736
her Ridder, tuwer groter onnere
Moeti varen,' ende si dreven groet seer,
Gelijc dat si hadden gedaen eer.
16740 ende Hi reet van hem ende hi quam

P/G

16725

16730

16735

Sinen helm ende sat op sijn part
16728 KOP
<.>
COR
ter vart
Ende pensede hi soude riden
16729 KOP
--rwech--•
COR
Hine woude met I t I / er/ joncfrouwen niet
1673o KOP
met-ten--•
want
COR
Herbergen daer ende hi sciet
KOP
16731
<:>
COR
Van hem ende beualse onsen here
16732 KOP
<:>
KOP ,COR
min no mere
H Sine antworde
16733 KOP
antworde<n>
mer
COR
Sine ] de kopiist schreef voor dit woord een H at; die niet werd geexpungeerd of doorge-

16737

street.
her inktstip voor dit woord, wellicht een punt van de corrector als versscheiding t.o.v.
vs. 16677 (kol. b).

KOP
KOP,COR
16740 KOP
KOP ,COR
COR
ende

ende si dreuen groet seer
<.>
Hi reet van hem ende hi quam
<.>

Moeti varen

W 16725 dor ... bede:`vanwege het verzoek van de oude vrouw'. 16726 vespertijt:
`ongeveer zes uur in de middag'. 16727 bant: `zette op'. 1673o metten: 'bij de'.
16731 Herbergen: 'de nacht doorbrengen'. 16732 bevalse Onsen Here: lett.`beval
hen aan in Gods bescherming',`nam afscheid van hen'. 16733 mm no mere: 'in
hetgeheel niet'. 16737-8 tuwer ... varen: `moge het u onderweg slecht vergaan'.
16738 dreven groet seer `maakten veel misbaar'.
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TEGEN DE AVOND RIJDT YWEIN WEG

Tere hermitagen daer hi herberge nam.
Die hermite, die uut gegaen was,
Sagene als hi sijn getide las.
16744
Hi ontfinc sinen scilt ende sijn swart
Ende dedene ontwapennen metter wart
Ende leidene in die zale,
Die scone was ende berect wale
16748
Om die ridders daer in tontfane
Die doer die lande plagen to Bane.
al Daer wandelden vele ridders, dat suldi weten.
ende Als die maeltijt quam si gingen eten.
16752 ende Na den eten vragede der heremite das
Minen hereYweine wie hi was.
Hi seide hi waer van des conincs Arturs hove
Ende wander Tafelronden gelove
Ende dat hi was des conincs Urients sone.
16756
lc weet wel wie gi sijt,' sprat die gone,

P/G

16740

16 7 45

16750

16755

ridders dat suldi weten
Daer wandelden
16750 KOP
vele>
COR
al
I sa I eten
Als die maeltijt quam si
16751
KOP
–*gingen–, eten
COR
ende
eten I e vragede derheremite das
16752 KOP
Na
COR
ende
den eten
der heremite ] in hs aaneengeschreven.
KOP
16754
COR.1,,Hi seide hi waer van des conincs arturs houe.i.
conincs ] hs .conincs; depunt maakt deel uit van de afkorting.

W

16741 hermitagen: `kluis'. 16742 hermite:`kluizenaar'; uut gegaen: `naar buiten gekomen'. 16743 getide las:`(vesper)gebed reciteerde'. 16744 ontfinc: `pakte aan'.
16745 ontwapennen: `uit zijn wapenrusting helpen'. 16747 berect wale: `mooi ingericht'. 16750 wandelden: `zwierven rond'. 16755 vander Tafelronden gelove:
`(lid) van de T.'.

T

16741 Het Ofr. beschrijft de aankomst vanYwein bij de kluis veel uitvoeriger
(vgl. M IV, LXXX, 16 en S v, 129/32-4). 16749 In het Ofr. wordt de kluis vanwee zijn functie `li Hermitages as Erranz' genoemd (M IV, LXXX, 16; vgl. S v ,
129/ 37-8). 16750 dat suldi weten: deze tot het publiek gerichte opmerking
komt in het Ofr. niet voor(vgl. M IV, LXXX, 17 en S v, 129/39). 16751 Het
Ofr. beschrijft de situatie iets uitgebreider: 'Quant li mengiers fu aparilliez, si
s'asist mes siresYvain en .I.prael Cprieel') ou la table ert miser (M IV, LXXX, 17;
vgl. S v, 129/39-40). 16752-3 Het is een teken van beleefdheid en gastvrijheid degast eerst to verzorgen en to eten to even en hem pas daarna to vragen
wie hi' is en wat hij daar zoekt.
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HIJ VINDT ONDERDAK BIJ EEN KLUIZENAAR

16760

1676o

16764

16768

16772

16776

lc kinde uwen wader over menichgen dach
Als ic doer die lande te ridene plach.
ende Ic mochte hebbe geweest vander Tafelronde
Geselle, mar ic ontseit tier stonde
Om enen riddre dire was in,
Dien ic haette in minen sin
Ende dien ic vermincte in enen arm,
al Daer ic omme wart onterft ende arm.
Die coninc Artur was daer omme so gram
Op mi dat hi mijn goet nam.
nu Segt here, plegen die vander Tafelronden
Sulker costumen nu ter stonden
Alse si plaegen hier te voren?'
. ende HereYwein sprac:Taet mi horen
Wat costumen si plaegen dan.'
lc segt u,' sprac die goede man.
`Alse Uterpandragoen te houdene plach
Sijn hof ten hogen feesten, ic sack
Alse die vander Tafelronden
Ten etene saeten, dat tier stonden

1676o

16765

16770

16775

P/G

16758 KOP
menichgen dach
Ic kinde voren vader
COR
'<ove rS
dach ] inktvlekje na dit woord.
KOP
Ic mochte hebbe geweest [geselle] vander tafelronde
KOP,COR
COR
ende
Tafelronde ] ronde we ens plaatsgebrek omlijnd onder tafel afgeschreven.
KOP
16761
Geselle
mar ic ontseit tier stonde
COR
<.>
16764 KOP
Ende dien ic verminct in enen arm
COR
verminct<e>
KOP
16768
plegen die vander tafelronden
Segt
COR
nv
–*here-4
W

16758 over menichgen dach: lang geleden'. 16761 ontseit: 'weigerde het'. 16763
sin: 'hart'. 16765 ontet: 'Lift mijn land gezet'. 16767 goet: 'bezittingen'. 16768
plegen: 'brengen ... in praktijk'. 16769 costumen: `gewoontes'. 1677o hier te
voren: `vroeger'. 16775 ten hogen feesten: 'bij belangrijke feestdagen'.

T

16759 In het Ofr. vertelt de kluizenaar ook wanneer dit plaatsvond:'clevant le
couronnement le roi Artu' (M IV, LXXX, 17; vgl. S v, 130/4). 16766-7 Ook
dezegebeurtenis is in het Ofr. preciezer in de tijd gesitueerd:'Et li rois Artus,
quant it fu couronnez, m'an desherita' (M IV, LXXX, 17; vgl. S v, 13o/7-8).
16774 Uterpandragoen: Ofr. Uterpandragon, koning van Brittannie en de vader
van koning Artur. 16775-84 Uterpendragon laat, evenals Artur na hem (vgl.
by. vs. 21107-14), de belevenissen van de ridders optekenen door vier klerken,

4 8DE KLUIZENAAR VRAAGT HEM NAAR DE TAFELRONDE

Die clerke, die geset waren tier uren
F. 46R,a
Omme te scrivene die avonture
1678o
Die den ridders daer voren gevellen
Ende die si moesten vertellen,
1678o
Al gereet waren ende gingen
Te Karen taflen van ringe te ringen
Ende
screvense ende saegen oc ochter enich sat tien stonden
16784
Die int ansichte en hadde gene wonden,
Want tien tiden was costume das
16785
Datter geen ridder en sat die ongewont was.
16788 ende Hier of gesciede, daer is toe Bach,
Ene aventure op den kersdach
Die sere becocht was ende diere.
ende Nu verstaet in Welker maniere.

P/G

gevellen ] onder ell een gat in het perkament (vgl. de aant. bij vs. 17079).
Te haren taflen van ringe te ringe
KOP
ringe<n>
KOP COR
ochter enich sat tien stonden
Ende saegen
KOP
16784
4–ende screuense4– <oc
COR
screvense i de laatste letter is we ens plaatsgebrek boven de voorafgaande s geschreven.
Die int ansichte en hadde gene wonde
16785 KOP
wonde<n>
(KOP)COR
,
gewont was
en sat die
Datter geen
16787 KOP
ridder COR
ongewont ] punt van de corrector na on (vgl. PIG) als versscheiding t.o.v. vs. 16847 (kol. b).
kersdach
Ene auenture op
16789 KOP
‹den
COR
den ] punt van de corrector na dit woord als versscheidin t.o.v. vs. 16849 (kol. b).
Die sere becocht was ende diere
16790 KOP
<.>
KOP ,COR
becocht ] de o lijkt sterk op een e
1678o
16783

- ion–)

W

16778 geset:`aangesteld'. 1678o gevellen:` overkwamen' . 16782 Al: `geheel'.
16783 van ... ringen: `alle rijen (tafels) langs'. 16784 screvense: `schreven ze (die
avonture, vs. 16779) op'; ochter enich: 'of er iemand'. 16788 Hier af gesciede: `zo gebeurde'. 16789 op den kersdach:`op (eerste) Kerstdag'. 16790 Die ... diere: `dat
duur betaald werd',`clat ernstige gevolgen had'.

T

die speciaal voor dat Joel zijn aangesteld. De prozaroman Lancelot-Queste-Mort
avonturen
avonturen.
en
Artu presenteert zich als de directe weergave van de opgetekde
Deze bronnenfictie Kee als doel te suggereren dat de roman een betrouwbare
`kroniek' vormt van het koningschap van Artur (en hier ook van de regering
van zijn vader Uterpendragon). Zie ook Brandsma 1992, p. 31-33. 16791 De
kluizenaar spreekt hie totYwein en over zijn hoofd heen ook tot het geintendeerdepubliek van de Lanceloet. Het Ofr. heeft geen equivalent van dit vers
(vgl. M iv, Lxxx, 18 en S v, 130/18-9).
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HIJ VERTELT YWEIN HOE HET DAAR VROEGER TOEGING

16792 here Die coninc Uterpandragoen,
Die moegende was in sijn doen
Ende die arme ridders minde sere,
Hi helt hof met groter eere
Te Cardul in dat lant van Gales,
16796
Daer hi ontboden hadde, sijt seker des,
Vele groeter liede, ende alsi geseten
Waeren ter taflen omme eeten,
Die clerke gingen omme ende vonden
16800
Enen jongen riddre Bonder wonden
Die ter taflen sat ende at.
Ende si toenden hem dar ter stat
Ende seiden dat hire niet sitten ne mochte
16804
Om dat hi niet met hem ne brochte
Teken Batten sittene behorde toe.
ende Si dedene op staen ende uut gaen doe,
Dies hi hadde scande ende onnere.
16808
ende Hi seide hine soude nembermere
Uut ten sittene wander Tafelronden
Sijn gesteken bi fauten van wonden.

P/G

16790

16795

i6800

168os

ende alsi geseten
Groete liede/n/
16798 KOP
<.>
KOP,COR
4--vele4– Groete<r> liede
COR
Waeren ter taflen omme eeten
16799 KOP
<.>
KOP,COR
Ende si toenden hem [tere andre] stat
KOP
16803
<dar ten
COR
horde toe
Teken d atten sittene
KOP
16806
behorde
COR
Si dedene op staen ende vut gaen doe
16807 KOP
<:>
ende
COR

W 16793 moegende ... doen:`rijk was van bezittingen'. 16796 G ales: `Wales' . 16798
groeter.`aanzienlijke'. 16800 gingen omme: liepen rond'. 16803 si toenden hem:
'zij lieten hem zien (aan de anderen)' vgl. Ofr.'si le monstrerent as autres' (M IV,
LXXX, 18; vgl. S v, 130/23). 16806 Bat ten ... toe: `dat nodig was om (daar) to mogen zitten'. 168io Uut ten: lees Uutten of Uut den; sittene: `zetel'. 16811 Sijn gesteken: 'worden weggejaagd'; bifauten van: 'bij gebrek aan'.
T

16796 Cardul: hofburcht van koning Uterpandragoen (en later van koning Artur) in Wales.Vgl. West 1978, p. 61. 168oi Enen jongen riddre: in het Ofr. wordt
over deze redder nog gezegd dat hi 'preu de cors et hardi de cuer et de haut
lignage' is (M IV, LXXX, 18; in S v, 130/21-2 wordt zijn hoge afkomst niet vermeld). 168°8 Het Ofr. vermeldt in plaats van Bit vers: 'Et quant li chevaliers
vit ce, si en of moult grant duel' (M IV, LXXX, 18; vgl. S V. 130/26-7).

$0

EENS ZAT EEN JONGE RIDDER ZONDER WONDEN AAN TAFEL

16812

Hi ginc te sire herbergen wart
Ende hi wapende hem metter wart
Ende voer weder int hof, ende hi nam
Ene joncfrouwe die in sijn gemoet quam
16816
Die vorden coninc te diennen plach.
al Daer die coninc ende al thof toe Bach
Sette hise opten hals van sinen perde
Ende voretse sire verde.
1682o ende Niemen en was so coene tier stont
Dat hi wander taflen op stont
Eermen die tafle op dede.
mer Die joncfrouwe hadde tier stede
16824
III broedere, die waren gesellen
Vander Tafelronde, daer wi of tellen.
ende Sine wouden niet ontbeiden daer naer
Dat men die tafle op daede daer,
16828
Mar si stonden op ende gingen van dan
Ende deden hare wapene an.
ende Alse die coninc hadde verstaen
Dat si also hadden gedaen,
16832
Hi deetse uten scrifte doen alle drie

P/G

16812

1681o

16 8 is

16 8 20

16825

16 8 3 o

wart ] na het woord een inktstip.
Ende voer
int hof ende hi nam
COR
-*weder
weder] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16874 (kol. b).
quam ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

16814 KOP

16815

vs. 16875 (kol. b).
16816 KOP
Die vorden coninc te dienneplach
COR
dienne<n>
16817
sack ] inktstip na dit woord.
16818perde ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 16878 (kol. b).
W

16815 in ... quam: 'hem tegemoet kwam'. 16819 sire verde: 'met hem mee','weg'.
1682o coene: `vermetel'. 16822 op dede:`opruimde' (vgl.T). 16825 daer ... tellen:
`waarover wij (horen) vertellen'. 16829 hare wapene:'hun wapenrusting'.
1683o verstaen: `gehoord',`gemerke. 16832 uten scrYle doen: `uit het geschreven
verhaal der avonturen verwijderen'.

T

16822 Eettafels werden speciaal voor het eten neergezet en na het eten afgeruimd en weggehaald. 16825 daer
d wi af tellen: deze zinsnede komt niet voor in
het Ofr.(vgl. M IV, LXXX, 18 en S v, 130/33). Met wi zijn waarschijnlijk de verteller en zijn publiek bedoeld. Deze auctoriale opmerking valt echter binnen
het betoog van de kluizenaar. Het is daarom ook mogelijk dat de kluizenaar
met wi Ywein en zichzelf aanduidt. 16832 In Lestoire de Merlin, waar het
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HIJ WERD WEGGESTUURD EN ONTVOERDE EEN JONKVROUWE

Ende hi seide daer toe dat sie
Nemmermeer ter taflen en saeten
Dien tijt datten God woude leven laeten.
Ende si volgeden den genen an
16836
Die haerre Buster vorde van dan
Ende liepen hem sere op, mar hi
Was een ridder stout ende vri
Ende weerde hem soe inden wederstoet
16840
Dat hise alle III sloech doet,
Mar hi wart gewont so sere
Dat hi ne mochte niet mere.
16844 ende Hi viel neder in onmacht groet,
Gelijc ocht hi hadde gewesen doet.
ende Ic quam ende soude daer liden
Al gewapen ten selven tiden.
16848 ende Als is dien ridder Bach

P/G

16834
16838
16839
16844

16835
F. 46R,b

1684o

16845

saeten
Nemmermeer ter taflen
KOP
—*en—.
COR
Ende liepen hem sere op mar hi
KOP
<:>
COR
Was ] voor dit woord eengaatje in het perkament.
Hi... in ] veel ruimte tussen Hi en viel, en neder en in door gaten in het perkament

(vgl. aant. bij vs. 17024).
groet ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16904 (kol. c), eventu-

eel een inktvlekje.
16847

Al gewapen ] veel ruimte to se deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl.

aant. bij vs. 17027).
16833 sie: `zij' (vgl. voor de vorm VL I, § 28e). 16834 saeten: `zouden zitten'.
16835 Dien ... God: `zolang God hem (d.i. de koning)'. 16836 volgeden [...] an:
`achtervolgden'. 16838 liepen ... op: `vielen hem met kracht aan'. 16839 stout
ende vri: 'dapper en edel van aard'. 16840 weerde ... wederstoet: `bood zoveel weerstand'. 16844 in onmacht groet:`bewusteloos'. 16846 liden: `voorbijrijden'.
16847 gewapen: vgl. voor de vorm MNW 2, 1861; ten selven tiden: `o dat ogenblik'.
T

koningschap van Uterpandragoen beschreven wordt, komt deze geschiedenis
niet voor, evenmin als het verhaal over de ridder zonder wonden (vgl. S ii, p. 5579). De verwijzing naar de bronnenfictie dient uitsluitend om de geloofwaardigheid van het vertelde to benadrukken. 16837 Het Ofr. vermeldt ook de
plaats waar de broers de ridder inhaalden:`a !'entree d'unne forest' (M IV, LXXX,
19; vgl. S v, 130/37). 16845 Het Ofr. geeft de reden voor het feit dat de ridder
bewusteloos raakepor le sanc dont it avoit trop perdu' (M IV, LXXX, 19; vgl. S v,
130/4o). 16847 In het fr. vertelt de de lduizenaar bovendien dat hi' reed `sor
, 13
I I).
mon destrier et venoie de Canpercorentin' (M IV, LXXX, 19; Vgi. S V
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HAAR DRIE BROERS VOLGDEN HEM EN WERDEN VERSLAGEN

Die soe ter erden gevallen lach,
Ic reet thant daer wart.
Ic vant daer doet liggen sijn part.
16852 ende Alse hi mi sach, hi seide:'Here,
Helpt mi opt tpart, dies biddic u sere,
Ende wort mi te hove nu ten stonden
Ende set mi int sitten vander Tafelronden.
16856
Ende coemt mi daer die doet an,
Ic sal vele bat te payse sijn dan.'
ende Ic dede sinen wille daer of
Ende ic vordene int hof.
i686o ende Alsen Uterpandragoen hadde gesien
Ende ic hem hadde geseit vandien
Dat hi hadde gedaen ende wat hi bat,
Hi seide hi hadde wel verdient dat,
16864
Datmen hem daede sine bede.
ende Hi deden setten in ene stede
Die der Tafelronde toe horde.
ende Alse der ghenere geslachte dat horde
16868
Die hi doet hadde inden strijt,

P/G

1685o

16855

i686o

16865

16849

Die ] voor en na het woord en onder de eerste letter een gat in het perkament (vgl. de

16852

16861

hi seide ] boven de h een gaatje in het perkament (vgl. de aant. bij vs. 17032).
KOP
Help
mi op
tpart dies biddic
sere
COR
Help<t
op<t
<<v`>
opt ] gaatje onder de bovengevoegde t van de corrector.
KOP
Ende set mi int sitten vander tafelronde
COR
tafelronde<n>
vandien] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing

16863

dat ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

16865

KOP
KOP COR
COR
ende
KOP
COR
ende

aant. bij vs. 17029).
16853

16855

voor vs. 16921 (kol. c).
9
vs. 1623
(kol. c).

16867

Hi dede
/hem/ setten in ene stede
dede< n> Alse der ghene/n/ geslachte dat horde
ghene<re

W 16856 coemt ... an:`sterfik daar'. 16857 bat te payse:`geruster' . 16853 opt lees op.
16864 Datmen ... bede:`dat men zijn wens inwilligde'. 16865 in ene stede:` op een
plaats'. 16867 der ghenere geslachte:' de familie van degenen'. 16868 doet:`gedood'.
T

16851 In het Ofr. wordt van de ridder ook nog vermeld dat hij 'tout couvert de
sanc' is (M IV, LXXX, 19; vgl. S v, 131/2-3). 16873 In het Ofr. leeft de ridder
slechts twee dagen (vgl. M IV, LXXX, 20 en S V, 131/13).
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DE GEWONDE BIDDER MAG NU AAN DE RONDE TAFEL ZITTEN

16872

16876

i688o

16884

P/G

Si woudene doet slaen tier tijt,
Mar die coninc seide thant,
Waer dat si ane hem daeden hant,
Hi soutse ontheren sonder sage.
ende Die gene en levede mar III dage.
Hi starf in die Tafelronde binnen dien.
here Dese avonture Bach is gescien,
Ende bier omme vragic u
Oft men die costume hilde nu.'
ende Hi seide dat menre doe niet ne plach
Ende dat si faelgierden op dien dach
Dat Lanceloet ende Galehout
Ende Hestor van Mares, een ridder stout,
Bi des conincs bede worden gesellen
Van der Tafelronde, daer wi of tellen,
Ende gingen sitten sonder wonde
Int sitten wander Tafelronde.

16879

1687o

16875

i688o

dach ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 16939 (kol. c).
.i. ridder stout
Ende hestor van mars
KOP
1688
mare's
COR
conincs ] hs coninncs; evidente verschrijving van de kopiist of eventueel een dik uitge16882

1

vallen i-streep.
W

16871 Waer dat:'indien'. 16872 ontheren sonder sage: `zekervan hun eer beroven'.
16874 in die Tafelronde:`aan de Ronde Tafel'. 16875 avonture:`voorval'. 16877
die costume hilde. dat gebruik nog in stand hield'. 16878 dat ... plach:`clat men
dat niet meer deed'. 16879 si faelgierden: lees met si faelgierde,` zij (nl. het gebruik) ophield to bestaan'; vgl. vs. 16888 en MNW 2, 773 bij 3. 16881 stout:
`dappere'. 16882 Bi ... bede: `omdat de koning het verzocht'. 16883 daer ... tellen: `waarover wi' (horen) vertellen', bep. bij Tafelronde of bij de bijzin Dat ...Ta-

felronde (vs. 16880-3).
T

16879 Galehout, fr. `Galehoz li preuz' (M IV, LXXX, 20; vgl. S v, 131/15-6)
speelt een belangrijke rol in het eerste deel van de Lancelot en prose.Vanwege
zijn hechte vriendschap met Lanceloet laat hi' zijn strijd teen Artur varen. Hi'
staat in lies onvoorwaardelijk achter Lanceloet en wanneer hij meent dat L.
do od is, sterft hij van verdriet.Vgl. West 1978, p. 126, Kennedy 1986, p. 6-8 en 7377 en Frappier 1973, p. 181-208. 16879-83 Lanceloet, Galehout en Hestor
'alegen het einde van het eerste deel van de Lancelot en prose (de G
worden teen
haut') door koningArtur opgenomen in de kring van de ridders van de Tafelronde(vgl. M y in, Lxxia, 47-48 en S III, 428/29 - 429/14). Er is daar geen
sprake van het afschaffen van de genoemde gewoonte, noch van het instellen
van een nieuwe(vs. 16888-96). 16883 daer wi af tellen: deze zinsnede komt in
het Ofr. niet voor (vgl. M IV, LXXX, 20 en S v, 131/16). Met wi zijn waarschijnlijk de verteller en zijn publiek bedoeld.
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YWEIN VERTELT DAT DIE GEWOONTE IS AFGESCHAFT

16888

16892

16896

16900

16904

P/G

mer Dat ne was niet bedi dat si versochten dat,
Mar om dats hem die coninc bat.
mer Dese setten een ander costume daer bi
In die Tafelronde ende si
Ne was niet min pijnlic dan dander was,
Daer men hier to voren aflas.
Want haer negeen en mochte geleesten
dar Te sittene ter hoger feesten,
Hine moeste sweren sekerleke
Dat hi soude binnen der selver weke
kidder met wapene onder hebben gedaen.
Die goede man antworde saen:
here Die costume es pijnlic genoech ende swaer.'
Mijn hereYwein vragede hem daer naer
Ende wide: `Here, ic sach heden
In enen dale hier beneden,
Dar Standen gerecht II pawelgoene
al Daer een boem voren stont int groene
Daer een scilt ane hinc, ende ic sach joncfrouwen

16885

16890

16895
F. 46R,c

16900

16886
dat ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder versochten geschreven.
16890
was ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven dan dander geschreven.
16892 KOP
Want haer negeen
mochte geleesten
COR
el-i>
16896 KOP
Ridder met wapene onder
gedaen
COR
--•hebben—•
hebben ] dubbelepunt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 16956 (kol. c).
16898
swaer ] we ens plaatsgebrek onder genoech geschreven.
16900 KOP
Ende seide here ic sach heden
KOP,COR
<.>
16902
KOP
Stan I t I
gerecht .ij. pawelgoene
COR
+-dam— Standen
16904.
KOP
Daer een scilt ane hinc
ende ic sach joncfrouwen
KOP,COR
<.>

W

16886 bedi dat: 'omdae. 16888 Dese setten: 'cleze (ridders) stelden in'. 16890
pijnlic: `moeilijk'. 16892 haer negeen: `geen van hen'. 16892-3 en ... sittene: 'icon
het zichpermitteren aan te zitten',`mocht aanzitten' (vgl. MNW 2, 1212). 16896
met wapene: bep. bij onder hebben gedaen. 16898 pijnlic genoech: `zeer moeilijk'.
16902 gerecht:'opgezee •; pawelgoene: 'tenten'. 16903 int groene: 'in het gras'.

T

16891 Daer ... las: deze opmerking, die terugwijst naar de verzen 16776-87, is
de vertaling van het Ofr.'que cele devant' (M IV, LXXX, 20; vgl. S v, 131/19).
16899VoorY. zijn vraag stelt, leest men in het Ofr. nog: 'Assez parlerent cele
nuit de la cort' (M IV, LXXX, 21; vgl. S v, 131/23). 16904 Het schild wordt in
het Ofr. naderbeschreven:'.I. escu Blanc gote a noir' (M IV, LXXX, 21; vgl. S V,
131/25).
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NU MOET MEN BINNEN EEN WEEK EEN RIDDER VERSLAAN

Sere mesbaren met groeten rouwen
Die in die pawelgonen waren.
Weetti waer of dat quam, dat mesbaren?'
16908 here `Nenic; sprac hi sonder waen,
`Het ne si ocht iemen hevet mesdaen
Jegen Mandure, den gygant.'
ende Mijn hereYwein sprac thant:
'Here, hoe mesdoet men hem dan?'
16912
lc segt u,' sprac die goede man.
`Gevielt dat een den scilt of sloege
Dien gi saeget, ende sijn swert wech droege
Ende sinen helm, dien wachten die joncfrouwen
16916
Die gi segt dat gi saeget in rouwen,
Hi soude die mesdaet micken thant
So groet dat hi soude al dit lant
Destrueren,' seide die goede man.
16920
trouwen 'Hi maeget wel destrueren dan,'
Sprat hereYwein, `dat seggic u:
want Ic hebbe den scilt of geslaegen nu.'
16924 ende Hi seide hem hoe hi dede al
Also als hem die quene beval
Ende der joncfrouwen rouwe ende verdriet

P/G

16905 KOP
COR
16916 KOP
(KOP),COR
16917
KOP
COR
16920 KOP
KOP,COR

16905

16910

16915

16920

Sere mesbaren met groeten rouwe
rouwe<n>
dien wachten die joncfrouwen
Ende sinen helm
<.>
Die[n] gi segt dat gi saeget in rouwen
Die
seide die goede man
Destrueren
<.>

W

16905 mesbaren:'weeklagen'. 16908 sonder waen: het is mogelijk dat deze woorden tot degesproken tekst van de kluizenaar gerekend moeten worden, zoals
doet. 16909 Het ... ocht:`tenzil . 16910 gygant: `reus'. 16914 Gevielt ... sloe e:
`als iemand het schild erafzou slaan'. 16915 saeget: `zag'. 16918-9 die ... groet:
`het direct als zo'ngrove aantasting van zijn eer beschouwen'. 16920 Destrueren:
`verwoesten'. 16921 maeget:`kan het'
het'. 16924 a/:`alles'. 16926-7 der
... sciet: Hi seide hem (vs. 16924) is met deze zin samengetrokken.

T

16910 Mandure: deze reus heet in het Ofr. `Maudit le Jaiant' (M IV, LXXX, 21;
vgl. S v, 131/28) en komt niet eerder in het verhaal voor. Een reus met dezelfde
naam komt ook voor in enkele chansons degeste (vgl. West 1978, p. 215).
16917 Het Ofr. heeft een equivalent van dit vers (vgl. M IV, LXXX, 21 en S V,
131/30-1).
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YWEIN HOORT WAAROM DE JONKVROUWEN ZO JAMMERDEN

Dat si dreven als si van hem sciet.
16928 ende Alse die goede man dat hadde verstaen,
Sprac hi: `Gi hebt herde quaet gedaen,
Want, lieve here, bi desen done
Sal die gygant gaen uten prisone
16932
Ende destrueren al dit lant mede
Ende settent in swaerre scalchede,
Alse hi hevet gedaen anderwarf.'
Mijn hereYwein sprac: Teter bedarf!
16936
Wat sal doen die here vanden lande dan?'
`Hier en es geen ander here,' sprac die man,
`Dan hi selve, nu verstaet hoe.
ende Het was in Uterpandragoens tiden also
16940
Datmen hier int selve lant
Negene Tiede dan gygante ne vant,
Die hier in wandelden in foreesten
Ende in bergen gelijc beesten.
16944
Ende si sloegent al te doet
So wat hier quam, cleine ende groet.

P/G

16925

16930

16935

16940

16929

herde ] veel ruimte tussen de twee lettergrepen vanwege gaten in het perkament (vgl. de

1693o

Want lieve ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl. de

16931

KOP
Sal
gygant gaen vten prisone
COR
dies
KOP
Ende setten in swaerre scalchede
COR
setten
KOP
Dan hi selue
nv verstaet hoe
KOP,COR
<.>
nu verstaet ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl. de

aant. bij vs. 16989).
aant. bij vs. 1699o).

16933
16938

aant. bi' vs. 16998).
16941
16942

16944

W

KOP
Negene liede/n/ dan gygante ne vant
COR
Tiede
Die ] veel ruimte tussen de eerste en tweede letter vanwege een gat in het perkament.
KOP
Ende si sloe en I se I al te doet
COR
sloegen
16927 als si: `toen zij (nl. de oude vrouw)'; lees waarschijnlijk met] als hi of alsi,
vgl. Ofr. 'il estoit partiz des damoiseles' (M IV, I.
21, vgl. S V 131/34-5).
16930 bi desen done:'hierdoor'. 16931 prisone:`gevangenschap'. 16933 settent ...

scalchede: ` (zal de reus) het(land) in een situatie van moeilijk te verdragen onderhorigheid brengen', vrij '(zal de reus) het (land) zwaar onder hem laten zuchten'.
16934 anderwa'al eens eerder',`vroeger'. 16935 Beter beda.`God betere het!'
(vgl. MNW 1, 632 bi' 11,a). 16938 nu verstaet hoe: 'floor hoe dat komt'. 16941
Negene liede: `geen andere mensen'. 16942 wandelden: `rondzwierven';foreesten:
`bossen'.
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DE REUS MANDURE ZAL HET LAND VERWOESTEN

16948

16952

16956

1 69 6 o

16964

P/G

mer Alse die coninc Artur te lande quam
Ende hi van desen duvlen vernam
Die so groet waeren, hi quam in dit lant
Ende sloech doet al dat hi want.
Ende als hi ten ingange quam
Van desen foreeste, tornich ende gram,
Vant hi in ene roetse bedect
Ene joncfrouwe, diere in was getrect,
Ende hilt in haeren arme, sijt seker das,
Een cleine kint dat haer sone was.
Si was sere groet ende openbaer,
Nochtan en had si mar XV jaer.
Ende alse die coninc doet woude slaen
So seide daer een ridder saen,
Woutse die coninc laeten te live,
Hi woutse nemen tenen wive.
Die coninc gafse hem thant
Ende gaf hem daer mede al tlant
Ende liet hem oc liede daer ter stede
Om tlant te bedrivene mede.

16945

16945

1695o

16955
F. 46V,a

1696o

quam cleine ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl.

de aant. bij vs. 17005).
Alse die coninc artur te lande q uam
16946 KOP
4–mer4-COR
hi quam in dit lant
Die so groet waeren
1694 8 KOP
<.>
KOP,COR
hi ten ] in hs aaneengeschreven.
1695o
gram ] veel ruimte tussen de eerste en tweede letter vanwege gaten in het perkament.
16951
mar XV I veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl. de
16957

aant. bij vs. 17017); geen punten om het getal.
16964
6
1695

liede I n daer ter stede
Ende liet hem
KOP
---ooc--• liede
COR
mede ] ink tvlek boven de laatste letter.

W

16946 te lande quam: 'in het land kwam', mogelijk landsheer werd' (niet in
MNW). 16947 van ... vernam:`over deze duivelse creaturen hoorde'. 16952, in
... bedect: `verborgen op een rotsachtige helling' . 16953 diere ... getrect: 'die erbeen was getrokken'. 16956 openbaer: 'fors' (Ofr.`ele estoit granz a merveilles'
Cwonderbaarlijk groot'), M IV, LXXX, 22; vgl. S V, 132/6). 16958 alse < als se:
b
`toen [de koning] haar' . 16960 Woutse:`zou haar'. 16963 daer mede: 'ovendien'. 16964 liet hem: 'het voor hem achter'. 16965 bedrivene: 'besturen'.

T

16951 De bepaling tornich ende gram komt in het Ofr. niet voor (vgl. M Iv,
LXXX, 22 en S v, 132/4).
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ende Dat kint wart binnen XIV jaren so groet
Dat men nie vant sine genoet.
16968 ende Die stiefvader maecten ridder Baer naer
Als hi hadde XV jaer.
ende Hi was so starc datmen in dat lant
Genen gewapenden ridder ne vant,
16972
Hine leidene in diere gebare
Op sinen hals of hi een cleine kint ware.
Op enen tijt maecte hi gram
Sinen stiefvader, al so dat hi quam
16976
Ende sloechgene, ende die gygant
Sloech sinen stiefvader weder doet thant.
ende Alse die moeder dat Bach,
Gaf si den sone enen slach.
1698o
Doe sloech hi die moeder doet sciere
Ende hem bleef tlant in dere manire.
ende Alse dat saegen die vanden lande,
Si deden hem manscap thande
16984
Om dat si te sekere souden wesen.
Ende alse hi boven was van desen

P/G

W

16965

16970

16975

1698 o

16975 KOP
Sine n stiefvader
so dat hi quam
COR
<.> al.>
16976 KOP
Sloechgene ende die gygant
COR
4— ender-<.>
16977
KOP
Sloech sinen stiefvader
doet thant
COR
—■ weder----*
weder ] vanwege plaatsgebrek boven de re el geschreven.
16981
KOP
Ende hem bleef tlant in d I i I ere manire
COR
dere
16983 KOP
Si deden hem manscap thande/n/
COR
thande
16984 KOP
Om dat si te sekere soude
wesen
COR
soude< n>
16967 nie ... genoet: `nergens zijn gelijke vond'. 16972-3 in diere gebare I- ...] of
`alsof'. 16975-6 quam Ende sloechgene: 'hem sloeg' (MNW 3,1723 bij 7). 16981

hem bleef dant: `hi' erfde het land'. 16983 deden hem manscap: `erkenden hem als
hun leenheer'. 16984 Om dat: `opdat', te sekere: `veiliger'. 16985 boven ... desen:
`hen in zijn macht had'.
T

16979 In het Ofr. heeft de reus zijn moeder al vermoord, voordat zij hem geslagen heeft (vgl. M IV, LXXX, 23 en S 132/16-7). 16982-4 De ridders van het
land die een leen hebben, le en tegenover Mandure hun eed als leenman of
en beloven hemtrouw te dienen, in de hoop dat hi hen zal beschermen en
hengeen kwaad zal doen.
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MANDURE DOODDE ZIJN VADER EN MOEDER

169 8 8

16992

16996

17000

P/G

Warp hise in scalcheden met machte
Ende nam die joncfrouwen met crachte.
Ende alser enich sprac daer jegen,
Si was thant doet geslegen
al So dattie lieden om dit doen
In een ander lant louden hebben gevloen,
Mar dat een avonture gevel
-Dies mach een jaer sijn leden welDat is u seggen sal, hort na mi.
Hi quam op enen tijt gereden bier bi,
Daer hi ene scone joncfrouwe vernam
Die hem to gemoete quam
Ende enen ridder bi haerre side
Die si gesekert hadde tien tide.
Die ridder yacht jegen den gygant
Diene doet sloech thant
Ende hi voerde die joncfrouwe,

16985

16990

16995

17000

16987 KOP
Ende nam die joncfrouwen met crachte
COR
joncfrouwen`
joncfrouwen ] hs ioncf'; de corrector loste de afkorting op als enkelvoudige vorm en
voegde de meervoudsuitgang en toe.
16989
was thant ] veel ruimte tussen de woorden vanwege gaten in het perkament (vgl. de aant.

bij vs. 16929).
16990

dit ] veel ruimte tussen d en it vanwege een gat in het perkament (vgl. de aant. bij

vs. 16930).
16997 KOP
Die hem to gemoete/n/ quam
CORgemoete
16998
ridder ] veel ruimte tussen de tweede en derde letter vanwege een gat in het perkament

(vgl. de aant. bij vs. 16938).
17000

Die ] stipje voor dit woord in de marge, mogelijk bedoeld als leesaanwijzing.

W 16986 Warp ... machte:`maakte hi' hen met geweld onderhorig'. 16987 nam ...
crachte: `verkrachtte dejonkvrouwen'. 16988 enich: `iemand (van de jonkvrouwen)'. 16990 om dit doen: `om deze reden'. 16991 gev/oen:`gevluche. 16992
Mar ...gevel: `als er niet een gebeurtenis had plaatsgevonden',`als er niet lets gebeurd was'. 16999 Die ... hadde:' die zij aan zich verbonden had door een belofte van trouw', Ofr.`qui espousee l'avoit' (M IV, LXXX, 24; vgl. S V, 132/24-5).
17001 Diene:` die hem (= de ridder)'.
T 16994 De aansporing hort na mi, die gericht is totYwein, maar over zijn hoofd
heen ook tot hetgelntendeerde publiek van de Lanceloet, komt in het Ofr. niet
voor(vgl. M IV, LXXX, 24 en S v, 132/23). 16995 In het Ofr. is de plaats nader
gespecificeerd:`par mi une forest ci pres' (M IV, LXXX, 24; vgl. S v, 132/23).
16997 Deze bepaling komt in het Ofr. niet voor (vgl. M IV, LXXX, 24 en S V,
132/24).
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OP EEN DAG ONTMOETTE HIJ EEN MOOIE JONKVROUWE

17004

17008

17012

17016

17020

P/G

Die des hadde groten rouwe,
Ten Castele vanden Berge binnen
Ende versochtse daer van minnen.
Si antworde, wat haers gesciet,
Dat sine mochte minnen niet
Also Lange alse hi ware so wreet.
ende Hi antworde hare gereet,
Hi soude hem betren sonder waen
Hoe dat hi te voren hadde gedaen.
Waer bi magics u geloven?' sprat si.
lc salt u sweren,' antworde hi,
Dat ic in desen lande genen man
Noch wive mesdoen en sal wort an.'
`Ende gine suit,' seide si, `wats gesciet,
Uut desen castele comen niet,
Het ne si om te done wrake
Van uwer scanden ende bi dier sake
Sal ic doen dat gi wilt hebben gedaen.'
Hi sekeret hare ende swoert saen.

17005

17010

17015

F. 46V,b

17005

versochtse ] veel ruimte tussen de h en de t vanwege een gat in het perkament (vgl. de

17016

Ende gine suit seide si wats gesciet
KOP
<.>
KOP,COR
COR
gesciet ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

17017

Uut desen ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl. de

aant. bi' vs. 16942).

vs. 17075 (kol. b).
aant. bij vs. 16957)
ende bider sake
17019 KOP
Van vwer scanden
bid<i>er
<.>
COR
bi dier ] in hs aaneengeschreven.
17021
Hi sekeret hare ende swoer
saen
KOP
swoert
COR
W

17003 des: 'claarom'. 17005 versochtse ... minnen: `maakte haar daar het hof'.
17006 wat haers gesciet: `wat er ook met haar zou gebeuren'. 17009 gereet: `onmiddellijk'. 17011 Hoe ... gedaen: 'hoe hij tevoren ook gehandeld had'. 17012 Waer
...geloven: 'hoe kan ik dat van u geloven'. 17018 Het ne si: `tenzij'. 17019 bi dier
sake: ' op deze voorwaarde'. 17021 sekeret hare: `beloofde het haar plechtig'.

T

17003 Deze bepaling komt in het Ofr. niet voor (vgl. M IV, LXXX, 24 en S v,
132/26). 17004 Het Castele vanden Berge, Ofr. `Chastel del Tertre' (M IV, LXXX,
24; vgl. S v, 132/26-7), komt elders in de roman niet voor. 17005 In het Ofr.
gaat nog vooraf: `si la fist descendre et moult l'annora' (M IV, LXXX, 24; vgl. S V,
132/27).
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ZIJ EIST DAT MANDURE HET KASTEEL NIET VERLAAT

17024

17028

17032

17036

17040

P/G

Die gygant bleef bi deser dinc
Inden casteel dat hire niet uut ne ginc.
Ende alse hi hadde geweest daer
In deser maniere een halfjaer,
Hem begonste to verdrietene sere,
Ende sochte engiene ende kere
Ende occaisoen dat daer toe dochte
Dat hi uten castele comen mochte,
Ende dede den scilt hangen doe
Anden boem die gi saget, ende daertoe
Sijnen helm bringen int pawelgoen
Ende sijn swert, dat gi saget, om dat doen:
Ocht enich ridder den scilt of sloege
Dat hi dan mochte bi gevoege
Den casteel rumen ende die stede
Sonder enichge meinedichede.
ende Alse die vanden lande verstaen
Hadden wat hi hadde gedaen,
Setten si daer toe XII joncfrouwen,
Dat si teser dinc souden scouwen
Ende dat si souden verbieden
Wandelende ridders ende vremden lieden

17020

17025

17030

17035

17040

17023
17024

ne ] zeer sterk vervaagd.
geweest daer ] onder deze woorden enkele gaatjes in het perkament (vgl. de aant. bij

17027
17029

kere ] onder de r en na het woord gaatjes in het perkament (vgl. de aant. bi' vs. 16847).
mochte ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing

vs. 16844).

voor vs. 17087 (kol. c); onder het woord gaatjes in het perkament (vgl. de aant. bij
vs. 16849).
den ] vlekje
vero de laatste letter.

17030
17031 KOP
Anden boem die gi saget ende daertoe
KOP,COR
<.>
17032 KOP
Sijn
helm bringen int pawelgoen
COR
Sijnen
17034
enich ridder i in hs aaneengeschreven.
scilt ] veel ruimte tussen de tweede en derde letter vanwege een gaatje in het perkament

(vgl. de aant. bi' vs. 17092).
sloege ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 17092 (leol. c).
W 17023 dat: `zodat' ,`terwijr . 17027 engiene ende kere: `middelen en wegen'. 17028
occaisoen:‘gelegenheid', dat ... dochte: 'die ervoor geschikt zou zijn'. 17033 om dat
doen: `om deze reden'. 17035 bi gevoege: 'met goed fatsoen'. 17036 rumen: `verlaten'. 1704o daer toe: `daarbiy. 17041 Dat ... scouwen: `o dat zij op deze voorwerpen zouden letten'. 17043 vremden lieden: `mensen uit verre landen'.
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DE REUS LEGT ZWAARD, HELM EN SCHILD IN EEN TENT

17044

17048

17052

17056

17060

17064

P/G

Hare hande daer an te doene;
Ende dat selve waeren die ghoene,
Die selve daer gi na vraeget,
Die gi so sere wenen saeget.
Nu sal dilevereert sijn die gigant
Ende sal doet slaen al dat es int lant
Ende die ridders in alien deele
Sullen vesten hare castele
Ende niet daer ute dorren comen.
here Nu hebbedi gehort ende vernomen
Wat die joncfrouwen meenden
Mettien dat si so sere weenden
Ende wat pinen te convene staet
In den lande van dier daet.
ende Mijn hereYwein seide thande:
`Flets mi leet van dien vanden lande,
Want sine hebben niet verdient dies
Dat si souden hebben sulc verlies'
Dien nacht bleef mijn hereYwein daer
Ende opten andren dach daer naer,
Alse hi messe hadde gehort,

17045

17050

17055

170 6 0

17045 KOP
Ende dat selue waerenghoene
---odie---•
COR
die] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17103 (kol. c).
17046
KOP
Dat I selue daer gi na vraeget
COR
Die
al dat ] in hs aaneengeschreven.
17049
17053 KOP
Nv hebbedigehort ende vemomen
KOP,COR
<.>
COR
here
Wat die ioncfrouwe meende
17054 KOP
COR
ioncfrouwen meende<n>
KOP
Mettien dat si so sere weende
17055
COR
weende<n>
weenden ] na dit woord in lichtere inkt twee verticale streepjes en twee puntjes boven el-

kaar.
17057

KOP
COR

Jn dlil en lande van dier daet
den

W

17044 Hare ... doene: `die aan te raken'. 17045-6 dat ... vraeget`deze zelfde (jonkvrouwen) waren degenen naar wie u vroeg,' vraeget is pres. hist. (vgl. Stoett,§ 244).
17048 dilevereert: `bevrijd' . 1705o in alien deele:`overar . 17051 vesten: `versterken'. 17052 dorren:`durven'. 17055 Mettien ... weenden: 'met hun gehuil' (Mettien dat: < Met dien dat). 17056 pinen:`ellendig lot'. 17059 Hets ... van: `het spijt
mi'j voor'. 17061 verlies: `schade' .
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NU DEZE ZAKEN WEGGENOMEN ZIJN, IS DE REUS VRIJ

17068

17072

17076

17080

P/G

Quam hi al gewapent vort
Ende was geseten op sijn part.
Ende alse die goede man geware wart
Dat mijn hereYwein des gygants scilt
Ane sinen hals hangende heh,
Hi seide: 'Here, om Onsen Here,
En draeget den scilt niet vort mere,
Bedi dragedine vort an,
Gine vint in dit lant genen man
Hine sal u deeren met al sire macht.'
ende Hi seideIc en hebbe niet gehacht
Dat is enichgen andren dragen sal.'
Mettien hine Gode beval.
ende Hi ontmoette doe II joncfrouwen
Ende alsi des gygants scilt scouwen,
Worden si soe vervaert met alien
Dat si enen brec lieten vallen
Dien si vorden, ende si gingen vlien.

17072
17073

17065

17070

17075
F. 46V,c

17080

dragedine ] onder de tweede d een vlekje.
man ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 17132 (kol. c).
sire macht J in hs aaneengeschreven.
17074
Mettien hine go I e I de beual
17077 KOP
gode
COR
.ij. ioncfrouwen
Hi ontmoette
KOP
17078
doe
ende
COR
ende ] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17019 (kol. b).
Ende alsi ] veel ruimte tussen deze woorden vanweg e een gat in het perkament (vgl. de
17079

aant. bij vs. 1678o).
des] gaatje onder de laatste letter.
Worden si soe verb I o I ert met allen
17080 KOP
vervaert
COR
vervaert ] doordat de corrector waarschijnlijk de b van verboert verlas als v, was een cor-

rectie noodzakelijk.
17081
17082

KOP
COR
KOP
COR

Dat si enen brec 1 I a eten vallen
1<i>eten
vlien
Dien si vorden ende si
—,gingen---0
<.>

W

17069 hangende helt:'had hangen'; lees hilt i.v.m. het rijm. 17071 niet vort mere:
`niet langer'. 17074 deeren: `kwaad doen'. 17075 hebbe niet gehacht: 'ben niet
van plan'. 17079 scouwen: `zagen', pres. hist. (vgl. Stoett 5 244). 1 7081 brec:
`bond'. 17082 vorden:`droegen'.

T

17078 In het Ofr. wordt de plaats van de ontmoeting vermeld:'et chevauche
tant qu'il vint a l'entree d'unne forest.' (M IV, LXXX, 28; vgl. S v, 133/13).
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YWEIN VERTREKT MET HET SCHILD VAN DE REUS

Ende mijn hereYwein wart volgende nadien,
al So dat hi doutste achter reet
Ende namse biden breidele gereet
Ende vragede waer omme si vlo soe.
ende Si antworde dat si vloe
17088
`Omden scilt die gi of hebt geslegen,
Want als ic first quam u jegen,
Ic wande gi hadt geweest thande
Die here hier van desen lande.'
i7092 joncfrouwe 'Ne en vervart u niet,' seide hi,
`I.J en sal niet messcien,' sprac hi,`IDedi.'
.
'Here, dat ne salt van u, ic wane.'
ende Doe sciet mijn hereYweyn dane
17096
Ende reet dat hi quam omtrint middach
al Daer ene scone valeye lach,
Ende daer stont oc ene scone fonteine
Onder II borne vanden pleine.
17100 ende Hi want dar II joncfrouwen die daer saeten
17084

P/G

17085

17090

17095

17083 KOP
Ende mijn here ywein wart
nadien
COR
--ovolgende—•
17084
al ] voor dit woord gaatje in het perkament.
17089
KOP
Want als ic irst quam
iegen
COR
>.
17090 KOP
Ic wane
gi hadt geweest thande
COR
wande
17093
KOP
V en sal niet messcien sprac ±si-.COR
<hi bedi>
hi ] de corrector wijzigde si van de kopiist in een h door boven aan de stole van de h een
aanzet van links toe to voegen en de i to verlengen tot de tweede poot van de h.
17098
KOP
Ende daer stont
ene scone fonteine
COR
,pc>
17100
KOP
Hi vant
.ij.
io
ncfrouwen
die daer saeten
COR
ende
<dm,

W

17083 wart volgende nadien: `achtervolgde hen'. 17084 achter reet:'inhaalde' .
17085 breidele:`teugel' . 17089 irst:`zojuise. 17093 messcien:`overkomen'; bedi:
`claardoor' (nl. doordat hij het schild heeft afgeslagen). 17094 dat ...w`niet door
u' (maar wel door de reus). 17099 pleine: `vlakte'.

T

17087-8 Er is hier sprake van overglijding: de woorden van de jonkvrouwe
worden eerst weergegeven in de indirecte rede, waarna een onaangekondigde
over an naar de directe rede volgt (vgl. voor de term overglijding Heeroma
1973 en voor het gebruik ervan door de dichter van de Lanceloet Besamusca

1991,p. 57-9).
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JONKVROUWEN VLUCHTEN VOOR HEM VANWEGE HET SCHILD

Ende enen sciltknecht ende aeten.
Hi groettese ende na desen
Hieten sine willecome wesen
Ende baden hem so vele dat hi sat
17104
Met hem neder ende at.
Ende alse hi een stuc hadde geseten
Ende hi wel na hadde geeten,
do Seide die ene joncfrouwe:'Here,
17108
Set uwen helm op u hoeft nu mere:
.
want Ic see enen ridder comen nu;
Mi dunke dat hi coemt op u.
17112 ende Siedi gewapent, gi sult bi desen
Vele te sekerre moegen wesen.'
ende Mettien hi sinen helm bant.
Die ridder quam tote hem thant
Ende
als hi minen hereYweyn Bach,
17116
Hi sprac:Dief, God geve u quaden dach.
Twi hebbedi dit lant gedestruert
Met dat gi den duvel hebt dileverert
Vanden prisone Baer hi in lach,
17120
Daer tlant bi pays te hebbene plach?
Dat moetti metten live becopen.'

17105

17110

17115

17120

Ende enen scilt knecht ende aete
KOP
aete<n>
COR
sciltknecht ] hs scilt knecht
ende na desen
Hi groettese
17102 KOP
<.>
COR
vele ] onder de laatste letter een oneffenheid in het perkament.
17104
mere
Set vwen helm op v hoeft
KOP
<nv>
COR
P/G

17109

17100

17101

7104 baden ... vele: `drongen zozeer bij hem aan'. 17106 een stuc: `een tijdje'.
WI
17111 coemt op u: `o u afkomt (met vijandelijke bedoelin17109 nu mere. nu
gen)'. 17113 te sekerre: 'beter beschermd'. 17117 Dief:`ellendeling'; God ...
dach: `moge het u slecht vergaan'. 17118 gedestruert: `te gronde gericht'. 17120
p risone: 'kerker '. 17121 Daer ... plach: `waardoor het land in vrede was'.
T

17101 In het Ofr. wordt bovendien vermeld dat de twee jonkvrouwen en de
schildknaap `manjoient a la fontainne venoison et pastez de chevrel' (M Iv,
LXXX, 28; vgl. S v, 133/24-5). 17104-5 In het Mnl. blijft impliciet datYwein
zijn helm afzet (vgl. M IV, LXXX, 28 en S v, 133/27). 17110 In het Ofr. wordt
de komst van de ridder uitgebreider beschreven. Men ziet hem van verre aankomen, waardoor zijn komst meer voorbereid wordt (vgl. M IV, LXXX, 29 en S
V, 133/29-30).
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EEN BIDDER VERWIJT HEM DE REVS TE HEBBEN BEVRIJD

17124

17128

17132

17136

17140

17144

P/G

Hi ginc hem metter wart op lopen.
Ende mijn hereYwein sat op sijn part
Ende liet weder lopen to hem wart.
Si vergaderden beide soe
Dat si ter erden vielen doe.
mer Si stonden sciere op hare voete
- Elc sloech andren vele onsoete Ende vochten so Lange, Bonder sparen,
Dat si beide vermoyt waren,
al So dattie ridder was bedreven daer toe,
Dat hi niet meer en mochte dogen doe
Ende hi hem genaden bat
Ende hem sijn swert op gaf na dat
Ende geloefdem sinen wille
Te done, bede lude ende stille.
`Mijn wile es,' sprac hereYwein, `dattu
Gael ten Castele vanden Berge nu
Ende ochtu vints den gygant daer,
Sech hem dat al openbaer,
DatYwein, des conincs Uriens sone,
Hem ontbiet dat hi es die gone
Die hem tonwerden sinen stilt af sloech
Ende dat hi dit ongevoech

17125

1713o

17135
E 47R-,a

1714o

Si stonden
op [op] hare voete
17128 KOP
–,sciere--•
COR
mer
17133
doe ] we ens plaatsgebrek onder dogen geschreven.
sprac here yvvein dattu
17138
KOP
Mijn wile
<es>
KOP,COR
Ywein ] hsywein; punt na dit woord deel van de afkorting, en mogelijk ook bedoeld als

leesteken.
17143
W

ontbiet ] inktvlekken over en om de tweede lettergreep.
17123 op lopen: `aanvallen'. 17125 liet ... wart: 'reed op zijn beurt op hem af'.
17126 vergaderden:`troffen elkaar'. 17129 vele onsoete:`zeer hard'. 17132-3 was
... doe: `zozeer in het nauwgedreven was,
dat hi'niet
het meer kon volhouden'.
' 1714o och1 7135 op gaf: `overhandigde'. 17137 bede ... stille: 'in alle opzichten.
tu: `alsjij'. 17144 hem tonwerden: `om hem to vernederen'. 17145 dit ongevoech:
`cleze hem aangedane schande'.

T 17129 Het Ofr. vermeldt bovendien `qu'il se font le sanc voler des cors' (M IV,
LXXX, 29; vgl. S v, 133/41 – 134/I). 17137 In het Ofr. vraagtYwein eerst aan
de beidejonkvrouwen wat hij met de ridder doen zal; `eles dient qu'il en face
sa volente: (M iv, LXXX, 30; vgl. S v, 134/6-7). 17138-67 Ook uit de aanspreekvorm blijkt datYwein de meerdere is: hij tutoyeert de verslagen ridder.
Vgl. voor het tutoyeren van een overwonnene Kennedy 1972.
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YWEIN VERSLAAT HEM EN STUURT HEM NAAR DE REDS

Optie vanden lande niet ne wreke,

Mar dat hi hem soe bespreke
Dat hi op hem come ende worde dar
Jegen hem met stride gespar.'
ende Die ridder antworde daer naer:
`Here, wildi danne dat ic ga daer?'
. 'Jay ic,' sprac mijn hereYwein mettien.
17152
ende Dander sprat: `Dat ne sal niet gescien:
want Ic en ginger niet om al Arturs lant.'
ende Mijn hereYwein seide thant:
'Du sulster gaen, ocht ic slae di doet.'
17156
here lc hebbe liever,' sprac dander al bloet,
`lie stervene dan to gane daer.'
. Mijn hereYwein hief den slach daer naer.
17160 ende Alsen die ander comen sach,
Hi seide, alse die ontsach den slach:
here Ter ic sterve, ic sake eer gaen,
Mar wart mi daer iet mesdaen,
Die scande die sal uwe sijn
17164
Ende die scade sal wesen mijn.'
Hi wide: `Dine sal niet messcien,
Ganc sekerlike.' Ende na dien

17145

17148

P/G

17150

17155

17160

17165

/Ocht/ hi op hem come ende worde/n/ dar
17148 KOP
worde
■—dat 4COR
[Ende] iegen hem met stride /worden/ gespar
17149 KOP
COR
hief den slach daer naer
Mijn here
17159 KOP
--oywein---•
COR
Ywein] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17219 (kol. b).
die ander comen sach
Alse
17160 KOP
Alse<n>
ende
COR
ende na dien
Ganc sekerlike
17167 KOP
<.>
KOP ,COR

W

17147 dat ... bespreke:`dat hij zo bij zichzelf to rade gaat'. 17148 op hem come:
`naar hem toe zal komen'. 17148-9 worde ... gespar: `daar de strijd teen hem zal
aanbinden' (vgl. MNW 2,1673-4 bij 2). 1'7159 hie den slach:`hief zijn zwaard op
om te slaan'. 17161 ontsach: 'bang was voor'. 17166 Dine ... messcien: `er zal je
niets overkomen'. 17167 sekerlike:'geruse.

T

I7163-7Wanneer de ridder iets overkomt bij het overbrengen van zijn boodschap, isYwein daarvoor verantwoordelijk, omdat de ridder in zijn opdracht
handelt.Ywein schat de reus echter geheel verkeerd in: de reus is geen ridder
en houdt zich niet as de riddercode die voorschrijft dat men een boodschapper ongemoeid moet laten. Zie ook vs. 17196-205.
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DE BIDDER STEMT TOE MET LOOD IN DE SCHOENEN

17168

17172

17176

17180

17184

P/G

Vragedi hem hoe dat hi hiet.
here lc hete Tridan vanden Plessiet.'
ende Hi reet van hem, tes hi vernam
Dat hi ten Castele vanden Berge quam.
Hi beette vorden graet thant
Ende ginc op toten gygant,
Die noch niet hadde gehort das,
Dat sijn scilt of geslegen was.
Doe seide tote hem die gone:
here `Mi sont totu des conincs Urients sone,
Mijn hereYwein, to seggene nu
Dat hi in despite van u
Uwen scilt of geslaegen hevet.
Ende wreectijt op el ieman die levet,
Hi ontbiedt u dat geloefvichheit es;
Ende wildi wrake nemen des
So volget hem, of gi wilt, nare.
Gi sult sijns wel worden geware

17174
17177

17178
17182

1 7170

17175

17180

das ] punt van de corrector (?) na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17234 (kol. b).
to des conincs vrients sone
Mi sont
KOP
here
totu
COR
Urients ] de t lijkt er later tussengeplaatst door kopiist of corrector.
Mijn here ywein to seggene I v I nv
KOP
KOP
es
Hi ontbiedt v dat geloefheit
KOP
CORgeloef<uich>heit

W

17172 graet: 'trap'. 17179 despite: `minachting'. 17181 el ieman: `iemand anders'.
17182 geloefvichheit: lafheid' (vgl. MNW 2,1273-4 s.v.`geloofheit' en vgl. Ofr.'reheren
kh
creandise', M IV, LXXX, 31 en S V , 134/31). 17185 sijns ... geware: 'em
nen'.

T

17169 Tridan vanden Plessiet: Ofr.`Tridans del Plaissie' (M IV, LXXX, 30),`triadan
134/21). Deze ridder komt niet eerder in het verhaal voor en
delplaissiet' (S v,
ook na dezepassage speelt hi' geen rol meer.Wel komt in het Ofr. een 'chevalier del Plaissie' en een 'chateau Plaissie' voor (M IV, XLIII, 19-2o en XLIV, 5).
Uit nets blijkt dat het om dezelfde ridder zou kunnen gaan (vgl. M Ix, p. 125).
17171 Het Ofr. deelt mee dat het bijna avond was; de ridder reed langzaam
omdat hij zich niet op zijn gemak voelde en verzwakt was door het bloedverlies(vgl. M IV, LXXX, 31 en S v, 134/22-3). 17172-3 De grote zaal van een
kasteel, het vertrek bij uitstek om gasten to ontvangen, lag meestal een halve
verdieping boven de grond en kon bereikt worden d.m.v. een trap.Vgl. Te Winkel 1878, p. 83-4. 17175 In het Ofr. wordt verteld hoe het mogelijk is dat de
uant cil
neporq
`
reus nog van niets wist: niemand durfde het hem to zeggen ,et
delpals cuidoient bien qu'il le seust.' (M IV, LXXX, 31; vgl. S V, 134/27-8).

69

DE REUS HEEFT NOG NIETS GEHOORD OVER YWEINS DAAD

17188

17192

17196

17200

17204

P/G

Bi uwen scilde, dien hi dreget.'
Alse die gygant hort wat hi Beget,
Hi wort so drove in linen sin
Dat hire met pinen bleef in
Ende hi in langen niet en sprac een wort.
Ende alse hi sprac, hi seide vort:
Waer lietstu den genen die mi
So sere hevet mesdaen?' Doe seide hi:
`Here, ter nedere fonteine
Lietic minen hereYweine.'
`Nu delic di een spel: sprac die gygant,
`Ine wildi niet doet slaen nu thant,
Mar is sal di doen leven alsoe
Dats die gene sal emmertoe
Hebben verwijt die di sinde in dit lant.
zich Du moets verliesen ene hant
Ocht enen voet over minen stilt,
Dien hi wech draecht. Doet welt gi wilt,
Want dune moeges mi niet ontgaen

17186 KOP
COR
KOP
17191
KOP ,COR
KOP
17193
KOP,COR
17197 KOP
KOP
17200 KOP
COR
KOP
17201
zich
COR
KOP
17203
COR

17185

17190

17195
F. 47R,b

17200

Bi vwen scilde dien Igii dreget
<h>i
hi seide vort
Ende alse hi sprac
<.>
doe seide hi
So sere heuet mesdaen
<.>
Jne wildi n±e±et doet slaen nv thant
n<i>et
ieddi sinde/n/ in dit lant
Hebben verwijt
sinde
[Ocht] IiIu moets verliesen ene hant
- <d>u
doet welt gi wilt
Dien Igli wech draecht
<:>
<h>i

W 17189 Dat ... in:`clat hi' met moeite bij zinnen bleef'. 17194 nedere fonteine:
laaggelegen bron'. 17196 delic ... spek`geef ik je de keus'. 17199 Dats:`clat
daardoor'; emmertoe: `voor altijd'. 17200 verwijt:`schande'. 17201 zich: `zie'
(imp.). 17202 over: `in ruil voor'. 17203 Doet ... wilt:16es wat u wilt'.
T

17192-205 Ook de reus tutoyeert de ridderTridan, om zijn machtspositie te
benadrukken en om hem te kleineren(vgl. Kennedy 1972). Aileen in vs. 17203
wordt Tridan, in tegenstelling tot het Ofr. (vgl. M IV, LXXX, 31 en S v, 134/3540), met gi aangesproken.
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DE REUS RAAKT BIJNA BUITEN ZINNEN VAN HET NIEUWS

17208

17212

17216

17220

P/G

Sonder deen vanden tween sonder waen.'
Ende alse hi geware wart das
Dat hi tsire doet comen was
Ocht sere verminct to sine,
Hi was drove int herte sine.
ende Doe bat hi hem groet genaden,
Mar dat ne stont hem niet in staeden.
Ende hi proefde in alien sinne
Ocht hive met beden mochte verwinnen,
Mar dat ne mochte hem niet dieden,
al So dat hi die Kant moeste bieden
Ende hi sloechse hem of thant.
Doe viel hi in onmacht int zant
Ende alse hi bequam, hi seide wort
Toten gygante dese wort:
`Here, gi hebt grote wreethede
Ane mi gedaen hier ter stede,
Dat gi mi hebt gedaen dus groet quaet
Ende onteert sonder mine mesdaet.

17205

17210

17215

17220

17205

waen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

17212

sinne ] vlek boven dit woord doordat de correctie op het tegenoverliggende blad (in

vs. 17266 (kol. c).
vs. 17032) nog niet droog was Coen het blad werd omgeslagen.
17216 KOP
Ende hi sloech
hem of thant
COR
sloech—Pse-+
17217
KOP
Doe viel hi in onmacht
tIhIant
COR
int z>ant
17219 KOP
Tote
gygante dese wort
COR
Tote<n>
17222
KOP
[Ende] gi mi hebt gedaen dus groet quaet
COR
4--dat4—
17223
mine mesdaet ] in hs aaneengeschreven; punt van de corrector na mesdaet als versschei-

ding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 17284 (kol. c).
W

17211 ne ... staeden: 'hielp hem niets'. 17212 in alien sinne: 'op all manieren'.
17213 met ... verwinnen: 'met smeken kon vermurwen'. 17214 died
dieden: `help'
en .
17217 int zant: 'op de grond'. 17223 sonder mine mesdaet: `zonder dat ik iets verkeerdgedaan heb'.

T

17215 Dit vers is de samenvatting van een langer gedeelte in het Ofr.:`car
•
li
jaianz demande s'espee et l'an li aorte
et it la trest del fuerre et it dist a Triadan
P
que s'il ne met le poing avant, it li coupera la teste. Etquant it volt que faire li
couvient, si met sa main sor .I. tronc' (M IV, LXXX, 32; vgl. S V, 135/4-6).
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HIJ HAKT ALS STRAF DE HAND VAN DE RIDDER ERAF

17224 ende God laete mi leven tote dien tiden
Dat is wrake moet ontbiden.'
ende Hi voer also tongemake van dan.
ende Die gygant dede sine wapine an
Ende gereidde sine vart.
17228
Hi sat op een stare swart part
Ende hinc an sijn archoen ene haetse
Ende ene sware loedene maetche
Ende reet vanden berge neder
17232
Met sulker nose, wech ende weder,
Et sceen dondren so waer hi quam,
al So dat hi in sinen wech vernam
Biden wege II pawelgone
17236
Staende. Hi reet thant in die gone
Ende warpse ter erden thant.
Ende daer na hi in een ander vant
Enen ridder ende ene joncfrouwe mede,
1724o
Slapende op een bedde bede.
Doe trac hi uut sijn swart
P/G

17225

17230

17235

17240

Go ±1± laete mi leuen tote dien tiden
KOP
1224
7
Go<d>
KOP
CUR
ende
e h re] wrake moet ontbiden
Dat [mijn
172
2 5 KOP
<ic>
COR
gereidde sine ] in hs aaneengeschreven.
17228
maetche ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de verwijstekens voor
17231

vs. 17292 (kol. c).
Met sulker [droefte] wech ende weder
12
7
33 KOP
nose
COR
wech ] woch ook mogelijk.
Sceen dondren so waer hi quam
17234 KOP
4–et4–
COR
I d I ander vant
Ende daer na hi in
KOP
1239
7
--*.i.–• ander
COR
Doe trac hi [den gygant] vut sijn swart
17242 KOP
COR
swan] puntje van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17303 (kol. c).
W

17225 wrake moet ontbiden: `zal meemaken dat ik gewroken zal worden'. 17226
tongemake:`gekwetse . 17228 gereidde sine vart: `maakte zich klaar om to vertrekken'. 17230 archoen: `zadelboog'; haetse:`bijr . 17231 loedene maetche:loden
knots',`strijdhamer'. 17233 nose: `lawaai'; wech ende weder: 'op zo'n geweldige
wijze' (vgl. MNW 9,1853 bij 5). 17236 Biden: langs de'.

T

17227-8 In het Ofr. worden de voorbereidingen van de reus uitgebreider beschreven(vgl. M IV, LXXX, 33 en S V, 135/11-5).
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DE REUS BEWAPENT ZICH EN GAAT VRESELIJK TEKEER

Ende sloech hem bede thoeft after vart
Ende bantse an sijn hartsoen daer nare
Van sinen gereide biden hare
Ende reet daer hem sijn here vermaende,
Dar hi sinen scilt vinden waende.
17248
Ende alse hi miste van dien,
Die hem do sine oegen hadde gesien
Verkeren, ende sine tande daer toe
Hadde gehort criselen doe,
17252
Ende sijn hoeft queken tot desen,
Hi moeste van groter herten wesen
Hine hadde hem verveert sonder waen,
So vreselike was hi gedaen.
17256 ende Hi sloech die pawelgone ter neder
17244

P/G

17243

17245
17247
17249

17245

17250

KOP
Ende sloech hem
thoeft of ter vart
--■ bede--+
COR
bede] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17304 (kol. c).
KOP
Van sinengereide/n/ biden hare
CORgereide
KOP
Da I t I hi sinen scilt vinden waende
Da
COR
KOP
Die hem
sine oegen hadde gesien
COR
do>
gesien ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 17310 (kol. c).
1250
7
[Dine] keren ende sine tande daer toe
KOP
1— ver4—
COR
Verkeren ] hs ver keren;punt van de corrector voor dit woord, mogelijk bedoeld als vers17251

scheiding t.o.v. vs. 17189.
KOP
[Ende diene] hadde/n/ gehort criselen doe

COR
hadde
17254
verveert ] de tweede v lijkt verbeterd uit een b door de kopiist of de corrector.
17256 KOP
Hi sloech die pawelgone to
neder
COR
ende
te
neder] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 17317 (kol. c).
W

17244 hartsoen: 'boog'. 17245 gereide: `zadel'. 1 7246 sijn here: lees metdi
'e
here', nl.Y.; vermaende: `ontbood'. 17248 miste van dien: 'clat niet zag'. 17249-5o
Die ...Verkeren: `wie hem toen met zijn ogen had zien rollen'. 17251 criselen:
`knarsen'. 17252 queken: 'been en weer bewegen'. 17254 Hine ... verveert: 'of
hij zou bang geworden zijn'. 17255 was hi gedaen: `zag hij eruit'.

T

17255 So vreselike is in het Ofr. nader uitgewerkt: 'il estoit granz et noirs et antalantez de mal faire.' (M IV, LXXX,
34;• vgl. S V, 135/28-9).
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HIJ SLAAT TENTEN NEER EN DOODT WIE HIJ TEGENKOMT

1726o

17264

17268

17272

17276

P/G

Ende al dat vor hem was wech ende weder,
Mar het geviel wel daer an
Dat hi ne vant wijf no man.
Ende als hine vant cleine noch groet
Dat hi mochte slaen te doet,
Hi helt stifle alse lyebarde plegen
Alse si die bisen hebben verslegen
Ende sire niet meer vinden moegen
Daer si wreetheit an moegen toegen.
ende Daer na hi den boem versach
Daer sijn stilt an te hangene plach.
Daer mede vernuwede hem met alien
Sine erscap, die nine mochte vallen
Voer dien dat hi hadde geslaegen doet
Die hem gedaen hadde dien groeten noet.
ende Hi reet wort verwoet ende gram
al So dat hi tenen foreeste quam
Ende hi Bach al omme mettien
Ocht hi huus ocht casteel mochte seen
Daer hi mochte dien nacht mere
Herbergen, want het donkerde sere
Ende hine versach dint negene

17255
F. 47R,c

1726o

17265

1727o

17275

wech ende ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Dat hi mlal chte slaen te doet
COR
mochte
17263
KOP
Alse
die bisen hebben verslegen
COR
--osi— ■
17264 KOP
Ende si
niet meer vinden moegen
COR
sire
17265 KOP
Daer si vreetheit an moegen toegen
COR
v<v>reetheit
Daer si i inktvlekje tussen deze woorden.
1268 KOP
Daer mede /hem/ vernuwede
met alien
COR
—*hem—,
—
1727o KOP
I D I oer dien
hadde geslaegen doet
4—v4—oer
COR
--+dat hi-0
17271 KOP
Die hem gedaen hadde die
groete noet
COR
die<n>groete<n>
17257
17261

W

17257 wech ende weder. `naar alle kanten' (vgl. MNW 9, 1852 bij 5). 17262 lyebarde: leeuwen'. 17263 bisen:`hinden'. 17265 Daer ... toegen:`waar zij hun
wreedheid op kunnen botvieren'. 17268-9 Daer ... erscap:`claardoor werd zijn
woedegeheel opnieuw opgewekt'. 17269 mochte vallen: 'tot bedaren kon komen'. 17271 noet: `schade'. 17272 verwoet ende gram: `buiten zichzelf van woede'. 17276 dien nacht mereAlie (komende) nacht'.
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HIJ ZOEKT ALS EEN BRIESENDE LEEUW NAAR YWEIN

Dan een pawelgoene allene
1728o
In een dal dat verre van hem stont.
ende Hi reet daer wart te Bier stont
alse Ochten jagede die viant.
ende Als hire quam, hi beette thant.
17284 Hi want daer II ridders die saten
Met II joncfrouwen ende aeten,
Die den gygant sere ontsagen
Ende hem verveerden als sine sagen.
17288 want Si waenden wel doe doet wesen.
ende Hi beette vanden perde na desen
Ende dede den breidel af ende liet gaen.
Hi was van hongere ende dorst bestaen,
17292
Dat hi sat met hem Bonder spreken neder
Ende niemen en spraect hem weder.
Ende alse hi genoech hevet gegeeten,
Gaet hi ten perde ende eser op geseten
17296
Ende reet weder ten pawelgoene wart
Ende veldet neder metter vart

PIG

17280

17285

17290

17295

Ende hem ver w I eerden als sine sagen
17287 KOP
COR
ver<v>eerden
verveerden ] de corrector maakte een v van een w door de eerstepoot van de w te ex-

pungeren.
7
KOP
Si waenden wel doe doet wesen
COR
--want--■
17289
KOP
I S I i beette/n/ vanden perde na desen
ende
4—h4—i beette
COR
17291
Hi ] punt voor dit woord zou ook versscheiding t.o.v. vs. 17230 (kol. b) kunnen zijn.
17292
KOP
Hi sat met hem sonder spreken neder
---•dat—•
COR
17293 KOP
[met] hem weder
Ende niemen en sprac
COR
spra<ect-> —
17294 KOP
Ende alse hi genoech heuet
geeten
COR
gegeeten
17296 KOP
Ende reet
ten pawelgoene wart
COR
—oweder--+
12
7
97
KOP
Ende velde[ne]
metter vart
COR
velde
—*neder-0

1288

W

17282 Ochten ... viant: `alsof de duivel hem op de hielen zat'. 17283 beette: 'claalde af'. 17287 hem verveerden: `schrokken'. 17291 was ... bestaen: `werd geplaagd
g
door honer
en dorst'. 17293 spraect hem weder: `verbood het hem'
het
hem' (vgl. MNW 9, 1978 bij II, 3). 17295 eser < es daer, minder gebruikelijke
variant van esser.
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HIJ EET IN EEN TENT BIJ RIDDERS EN JONKVROUWEN

17300

17304

17308

17312

P/G

Ende sloech doet die ridders bede
Ende die II joncfrouwen mede.
Doe reet hi vandaer also;
Het was donker nacht nochtoe.
ende Hi reet daer hi vinden waende
Lieden, verwoet ende nederslaende
Vor hem tinten ende pawelgoene
Ende loedsen met verwoedden doene.
Hi sloech doet dat hi mochte scouwen:
Ridders, vrouwen ende joncfrouwen,
Ende en hadde van hem tien stonden
Niet meer genaden dan van honden.
al Dus reet hi dien nacht Bonder sage
Ende sliep een lettel vor dien dage
In een dal op ene fonteyne.
Nu hort van minen hereYweine.
Alse hi van den joncfrouwen sciet
Daer hi mede at, hine helt op niet,

17298

17300

17305

17310

ridders ] veel ruimte tussen de tweede en derde letter vanwege een gat in het perkament

(vgl. de aant. bij vs. 17359).
die II ] in hs aaneengeschreven; punt voor het getal valt samen met de uitloper van de e
Lieden verwoet ende nederslaende
KOP
<:>
COR
Ende en hadde[n] van hem tien stonden
17308 KOP
hadde
COR
vor dien ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl. de
17311

17299
17303

aant. bij vs. 17372 en 17373).
17312

fonteyne ] veel ruimte tussen fontey en ne vanwege een gat in het perkament (vgl. de

aant. bij vs. 17372 en 17373).
W

17301 nochtoe: 'nog'. 17303 verwoet ende nederslaende: `terwij1 hi' als een gek (...)
'
met ver' (vgl.T). 17305 loedsen:hutten',
`
neermaaide'.
17304 tinten:tenten
woedden doene: 'in razernij'. 17306 dat ... scouwen: `wat hem voor ogen kwam'.
17308 van hem: `met hen'. 17312 op: `bij'. 17315 helt op: `stopte'.

T

17299 Het Mnl. heeft een equivalent van de opmerking dat de reusse' rit del
malqu'il a fait' (M IV, LXXX,
35;• vgl. S v, 136/11-2). 17304 Pawelgoene zijn zeer
luxueuzepronktenten, van kostbare stoffen gemaakt en vaak met allerlei afbeeldingen versierd. Deze tenten werden (ook in de Middeleeuwse werkelijkheid) gebruikt door vorsten en andere hoe heren. Met tinten worden kleinere
dakvormige tenten bedoeld, die bestemd waren voor de gewone krijgers en de
bedienden. Zie Bumke 1986, p. 168-171.Vgl. ook MNW 6,205. 17313 Evenals
in het Ofr. keert het verhaal terug naarYwein zonder dat er een overgangsformulegebruikt wordt. De aanspreking van het publiek, Nu hort, komt in het
Ofr. niet voor(vgl. M IV, LXXX, 36 en S v, 136/18). 17314Vgl. vs. 17095-105.

76

DE REUS DOODT IEDER DIE OP ZIJN WEG KOMT

17316

17320

1 73 24

17328

17332

17336

P/G

Hine reet al dore dien dach,
al So dat hi enen tor versach
In enen marasch vor hem staen.
Hi vor daer om herberge saen.
Die brugge was op als hire quam.
Hi riep in. Als ment vernam
Vragedem een knape wat hi sochte.
ende Hi vragedem ocht hire herbergen mochte.
ende Die knape vrage also houde
Sinen here ocht hine herbergen soude.
ende Die here antworde: la hi,
Op dattie ongetrouwe ridder niet ne si
Die gedestruert heeft dit lant.'
ende Die knape antworde hem thant:
here Daer of besiet hoe dat gi wilt:
Hi draeget enen Witten scilt
Die met swerten bedroept es'
`Ay,' sprat die ridder, `sijt seker des:
Die selve ridder es die gone.'
Hi wapende hem ende sijn sone,
Die een start, jonc ridder was,

17315

E 47V,a
17320

17325

1733o

[Op] enen marasch vor hem staen
17318 KOP
<in,
COR
Die brugge was fin I als hire quam
17320
KOP
<op
COR
Hi riep in als ment vernam
KOP
17321
<.>
KOP,COR
ocht hire herbergen mochte
Hi vragedede
17323
KOP
vragedede<m>
COR
ende
vragedem ] hs vragededem; evidence verschrijving van de kopiist die door de corrector

niet werd verbeterd.
17327
17328
17334

si ] we ens ruimtegebrek omlijnd boven niet afgeschreven.
Die
destruert heeft dit lant
KOP
<gedestruert
COR
es die gone
KOP
Die selue
—ridder--•
COR

W

17318 marasch: 'lager gelegen stuk land'. 17321 riep in: `riep om binnengelaten to
worden'. 17324 vrage: lees`vragede'. 17327 Op dattie: `indien het de' (dattie <
dat het die). 17330 Daer ... wilt: lcijkt u maar wat u doen wilt'. 17332 Die ... es:
`met zwarte druppels' (heraldische aanduiding). 17334 Die ... gone: `datis dezelfde ridder'.

T

17323 In het Ofr. vindt een dialoog plaats tussenYwein en de schildknaap (M
IV, LXXX, 37; in S v, 136/24-6 wordt de indirecte rede gebruikt).
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YWEIN WIL BIJ EEN KASTEEL OVERNACHTEN

17340

17344

17348

17352

17356

P/G

Ende hi vermat hem sere das
Dat hi soude wreken al dat lant
Van den ongetrouwen ridder thant.
Ende alsi beide gewapent waren,
Lieten si die brugge neder varen
Ende hi sprac te mijn hereYwein:Wildi
Te nacht herbergen met mi?'
`Jay ic, here: spracYwein te desen,
`Maget bi uwen wile wesen.'
laet; antworde die ridder sciere,
`Het sal sijn in sulker maniere
Dat gijs u en beloeft nembermere,
Want gi sulter om sterven eere
Dat gi van hier sult moegen ontgaen,
Want gi sult hier bliven gevaen
Om dat gi hebt gestruert dit lant'
ende Doe liepen si hem op al thant
Ende hi weerde hem na sire macht,
Alse die was van groter cracht,
Ende sloech op hem lieden so sere
Dat hi hem dede meerre dere
Dat si hem deden in alre wise,
Ende weerde hem also dat hise

17338

17335

17340

17345

1735o

17355

lant ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de toevoeging voor

vs. 17400 (kol. b).
si die brugge neder varen
Liet
KOP
Liet<en>
COR
sprac te mijn here ywein . wildi
Ende
17342 KOP
--■ hi---,
COR
hi ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17404 (kol. b).
nembermere ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwij17348
17341

zing voor vs. 17410 (kol. b).
in alre wise
Dat si hem
17358 KOP
--odeden--■
COR
deden ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 17420 (kol. b).
so dat hise
Ende weerde hem
17359 KOP
<al>so
COR
tweede letl en is veell ruimte tussen de eerste en twee
Ende ] zowel bi dit vers als bi het vogde

ter van het vers vanwege een gat in het perkament (vgl. de aant. bi' vs. 17298).
W

17337 vermat hem sere: 'yerklaarde heel stellig',`nam zich vast voor' (vgl. MNW 8,
2127 bij 3 en 2132 b i 6). 17345 Ma et ... wesen:`als u daarmee accoord gaat'.
17348 Dat ... nembermere:`dat u het zeer zult betreuren'. 17349 eere: `eerder
dan'. 17358 Dat: lees met ./ Dan; in alre wisein elk opzicht', kan zowel een bep.
zijn bi' dede (vs. 17357) als bi' deden.
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DE KASTEELHEER PROBEERT YWEIN TE OVERMEESTEREN

Achter dreef over voet
al Toter bruggen die an tfosseit stoet.
Ende hi voer opten wader saen,
Die hem vele pinen hadde gedaen,
Ende sloech na hem tien tiden.
17364
mer Hi, die des slaeges niet ne dorste ontbiden,
Trac den breidel so te hem wart
Dat hi viel int water ende sijn part.
Ende mijn hereYwein na tgone
17368
Liep sere ende Starke op den zone
Ende geraecten so wel
Dat hi vanden perde vel.
17372 ende AlseYwein wart geware das
Dat hi van hem beiden verlost was,
Was hi blide in sinen moede,
Alse die verpijnt was ende moede.
17376 ende Hi voer wech pensende mede
(- - -) herbergen moch(-)ere ander stede,
Want hine was niet wel comen daer.
1736o

P/G

1736o

1736o

17365

17370

17375

/So dat hise/ achter dreef ouer I w I oet
KOP
<v>oet
KOP COR
voet ] de kopiist of corrector wijzigde woet in voet door de eerste poot van de w te ex-

pungeren.
Die h ileirf vele pinen hadde gedaen
KOP
he<m>
COR
Die des slaeges niet ne dorste ontbiden
KOP
17365
mer 4— hi 4—
COR
/Hi/ trac den breidel so te hem wart
17366 KOP
COR
Liep sere ende starke op den I g I one
KOP
17369
zone
COR
Alse ] veel ruimte tussen de eerste en tweede letter vanwege een gat in het perkament (vgl.
17372
17363

de aant. bij vs. 17311 en 17312).
1 7373

Dat ] ver ingesprongen vanwege een gat in het perkament (vgl. de aant. bij vs. 17311 en

17377

/Dat hi voer herbergen tere stede/
KOP
4— ( - - - ) herbergen moch(- - -)ere ander stede4—
COR
(- - -) ... stede ] toevoeging van de corrector verdeeld over twee regels, met na moch de re-

17312).

17378

gelovergang; het begin van beide reels is door afsnijding verloren gegaan.
comen daer ] in hs aaneengeschreven.

W

1736o over voet: `terug'. 17361 an tfosseit stoet: 'over de gracht lag'. 17363 pinen
hadde gedaen:letsel had toegebrache,last had bezorgd'. 17365 ontbiden: `af te
wachten'. 17369 sere ende starke:'snel en met kracht'. 17375 verpijnt: `afgepeigerd'. 17377 (- - -) ... stede: de waarschijnlijke lezing is Dat hi herbergen mochte
tere ander stede (vgl. P/G).
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MAAR YWEIN VERSLAAT ZOWEL HEM ALS ZIJN ZOON

Ende hi voer te III herbergen daer naer,
Daer hi oc niet herbergen ne mochte,
Nochtan dat hire herberge zochte.
Doe trac hi bi ere fonteine
Ende beette daer in enen pleine
Ende dede sinen helm of metter wart
17384
Ende hi ontgorde sijn Swart
Ende leide sinen scilt neder ende lach
Onder enen kerseboem dien hi daer sach
Ende sliep thant in dat gras,
17388
Alse die moede van ridene was.
ende Alse hi ontspranc, hem dochte dat hi
Terdinge van perden horde daer bi.
17392 ende Hi sach op ende vernam
Waer die gygante gereden quam
Met meerre geruussce, Bonder waen,
Dan XX ridders louden hebben gedaen.
17396
Ende hi voer al te stucken slaende
Dat vor hem was, alse hi quam gaende.
1738o

P/G

E 47V,b

17385

17390

17395

Daer hi
1738o KOP
niet herbergen ne mochte
COR
.loc.J.
KOP
17381
COR,Lnochtan dat hire herberge zochte1.
zochte] punt van de corrector na het woord, mogelijk bedoeld als afsluiting van het vers.
17386
KOP
Ende leide sinen scilt neder
ende lach
KOP ,COR
<.>
17387 KOP
die hi daer sach
Onder enen kerseboem
<.> die< n>
COR
17391
horde daer ] in hs aaneengeschreven.
17392 KOP
Hi sach /vte/ ende vernam
COR
–•o –+
ende
op ] punt van de corrector na dit woord.
17396
slaende ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 17457 (kol. c).
17397 KOP
Dat vor hem was alse hi quam gaende
COR
<:>

W 17381 Nochtan dat:'hoewel'. 17382 trac ...fonteine: `begafhij zich naar een bron'.
17390 ontspranc: `wakker werd'. 17391 Terdinge:`hoefslagen'. 17393 Waer 'hoe' .
17394 geruussce:lawaai' . 17396 al te stucken: `alles kapot'.
T 17389Volgens het Oft% isY. moe van het rijden en de geleverde gevechten (vgl.
M iv, LXXX, 40 en S v, 137/13). 17397 Na de zinsnede die met dit vers correspondeert, volt in het Ofr.: 'et aloit maudisant Dieu et jurant, quant it ne voit
celuiqui l'escu avoit abatu.' (M IV, LXXX,
40,• vgl. S V, 137/19-20).

8o

YWEIN GAAT SLAPEN BIJ EEN FONTEIN

ende Alsen mijn hereYwein hadde gesien,
Hi kindene wel thant nadien,
17400
Omdat hi so groet was. Ende hi riep Bonder sparen
Na hem, dat hi hem niet ne soude ontfaren:
`Here ridder ontbeidt, dies biddic u:
Ic bem die ghone die gi soect nu.'
17404
Mar dat en verstont niet die gygant:
want Hi was hem sere ontverret thant.
ende Mijn herYwein pensede alsoe houde,
Dat hine niet verliesen ne soude.
17408 ende Hi sat met haesten op sijn part
Ende reet naden gygant metter wart,
al So dat hi bi enen bossce quam,
Daer hi een cleine casteel vernam,
17412
Die die Casteel vanden Trepasse hiet.
ende Als hi ten castele coemt, hi siet
V ridders al gewapent thant,
ende Elc ene glavie in sine hant,
17416
Ende widen: `Siet waer die dief coemt
Die dit lant al heeft verdoemt.'
ende Si liepen hem op ende sloegen
al So dat sine ter erden droegen

P/G

17400

17405

17410

17415

17398 KOP
Alse
mijn here ywein hadde gesien
COR
ende
Alse<n>
17400 KOP
Dat hi so groet was ende hi riep sonder sparen
COR
4—om4—Dat
<:>
sparen ] we ens ruimtegebrek omlijnd onder sonder geschreven.
17401
KOP
Na hem dat hi
niet nesoude ontfaren
COR
hem
ne soude ] in hs aaneengeschreven.
17406
alsoe houde ] in hs aaneengeschreven.
17412
KOP
Die de I n I casteel vanden trepasse hiet
COR
d6>`e
17413
siet ] inktvlek over de laatste twee letters.

W

17401 ontfaren: `ontsnappen'. 17405 was ... ontverret: 'was ver van hem we ereden'. 17409 na: `achterna'. 17416 Siet ... coemt: `kijk, daar komt de onverlaat'.
17419 ter erden droegen: 'op de grond wierpen'.

T

17405Van de reus wordt in het Ofr. nog gezegd: `si s'en vait grant aleure com s'il
alast le diable chacent.' (M IV, LXXX, 41; vgl. S v, 137/24-5). 17412 Het Casteel

vanden Trepas se, Ofr. Chastel del Tres as behoort toe aan de graaf van den Trepas.
Het kasteel ligt 'a l'antree de la Terre as Jaianz par devers Gorre' (M V, LXXXV, 54;
vgl. S v, 210/22-3). Het speelt in het vervolg vooral een rol als ontmoetingspunt
van de ridders die op zoek zijn naar Lanceloet, vgl. o.a. vs. 22591-6.
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HIJ ZIET DE REUS IN DE VERTE EN ACHTERVOLGT HEM

17430

17420

17424

17428

17432

17436

Ende gaven hem II sware wonden
Ende sloegen sijn part oc doet tien stonden
Ende vingene ende toegen hem den helm af saen
Ende seiden si souden doet slaen,
Het ne ware dat hi genaden sochte.
mer Hi was so onder dat hi ne mochte
Hem een wort niet antworden daer toe.
Si daeden hem sine wapen af doe
Ende dedene int prisoen daer naer
Ende seiden si souden houden daer
Tote dat Maunduit daer quame in tlant
Ende si soudene hem leveren thant
Sinen wile mede to doene.
Si hildene also inden prisoene,
Daer hi also II dage lack
Datten noit niemen ne sach.
Mar opten derden dach na dien
Quamen die vrouwe van daer binnen sien.

17420

17425

17430

17435

doet tien stonden
Ende sloegen sijn part
KOP
<OC>
COR
Ende vingene ende toegen hem den helm af saen
17422 KOP
<.>
COR
af saen ] we ens ruimtegebrek omlijnd onder helm afgeschreven.
ne mochte ] in hs aaneengeschreven.
17425
17426 antworden ] antwerden ook mogelijk.
daer ] hs d'; apostrof sterk vervaagd.
Tote dat manduit daer quame intlant
KOP
ma<v>nduit
P ,COR
KO
Maunduit ] de derde letter is recht boven de n geschreven; mogelijk bedoeld ter vervanging
P/G

17421

17437

van de n, maar deze is niet doorgestreept ofgeexpungeerd.
in tlant ] in hs aaneengeschreven.
Qmen
ie dvrouwe/n/ vandaer binnen sien
ua
KOP
vrouwe
COR
van daer ] in hs aaneengeschreven.

W

17424 Het ... sochte: `tenzij hi' om genade zou vragen'.
17422 to e en.
17425 so onder.`er zo slecht aan toe'. 17435 Datten ... sach: `terwij1 niemand hem
ooit opzocht'.

T

17425 In het Ofr. kanYwein niet antwoorden omdat hi' zo bang is: 'il a si grant
angoisse' (M Iv, LXXX, 41; vgl. S v, 137/34). 17430 De reus Maunduit wort in
vs. 16910 Mandure genoemd. Zie P/G voor de vorm van de naam Maunduit.
17437 Het Ofr. verklaart hoe de vrouwe metYwein kon ran: `et parla a lui
par flu une fenestre de fer qui ouvroit el jardin' (M IV, LXXX, 42; vgl. S v,

137/ 40-I).
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BIJ TREPASSE WORDT YWEIN GEVANGENGENOMEN

Si vragedem hoe hi geheten was.
ende Mijn hereYwein antworde har das,
1 7440Dat hi was van Arturs hove
Ende wander Tafelronden gelove
Ende hieteYwein ende dat die coninc
Urien sijn vader was, in waerre dinc.
ende
Si
seide: `Mi es leet nu ter tijt,
1 7444
Dat gi in desen prisone sijt,
Want gine sult, na mijnnen waen,
Niet lichtelike moegen ontgaen
Sonder
doet
ocht sware dere.
1 744 8
Men haet u hier binnen so sere!'
ende Hi seide: `Hets mi leet, mer ic moet vandien
Gedoegen dat mi sal gescien.'
17452 ende Doe seide die vrouwe tot hem:`Here,
U vader dede wilen eere
Minen vader groet goet, die was

P/G

17440
E 47Mc

17445

17450

Mijn here ywein antworde
das
de
ende
--•har—■
har punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 17498 (kol. c).
17442 KOP
Ende hiete/n/ ywein
dat die coninc
1 7439 KOP
COR

COR
hiete.1.ende.l.
Ywein ] hsywein; punt voor dit woord waarvan de untie onduidelijk is, mogelijk be-

hoort dezepunt tot de afleorting.
KOP
COR
KOP
1 7444
COR
ende
KOP
6
1 744
COR
17450 KOP
COR
ende
17451
KOP
KOP,COR
17453
KOP
COR

1 7443

1 7454 KOP
KOP ,COR

Vrien I t I sijn vader was in waerre dinc
Vrien
Si seide I n I mi es leet nv ter tijt
seide
Want gine suit na mijn
waen
nuin—onen--*
Hi seide hets mi leet
ic moet vandien
--omer---■
Gedoegen dat mi sal gescien
<.>
V vader [hadde] wilen eere
-+dede--■
Minen vader groet goet die was
<.>

W

17441 (was) vander Tafelronden gelove: `behoorde tot de Tafelronde'. 17448 dere:
letsel'. 17450-I vandien Gedoegen:`datgene dulden'. 17454 groet goet:`een groto dienst'.
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DE KASTEELVROUWE BEZOEKT HEM IN DE GEVANGENIS

17456

17460

17464

17468

P/G

Geheten die grave van den Trepas.
Magic, is saels verdienen an u:
want Hem ne magics niet danken nu.
Ende en scoffiert u altoes niet
Om dinc die gi hort of siet,
Want ine soude niet wel moegen
In en gere maniere gedoegen
Datmen u scande ocht scade
Van uwen lichame daede.
Ic soude u ute helpen eere,
Wistic datmen u woude doen deere.'
ende Mijn hereYwein dankets hare sere.
mer Die avonture swiget nu mere
Van hem to sprekene meer worde
Ende wile spreken van Bohorde,
Hoe hi metter joncfrouwen sine wart
Maecte ter joncfrouwen van Gauloye wart.

17455 KOP
COR

17455

17460

17465

trepas
Geheten de I n I graue van
d<i>e
den

W

17456 saels ... tc`zal ik u ervoor belonen'. 17458 en ... niet: `rnaak u niet druk'.
17462-3 scande ... daede:`te schande zou maken oflichamelijk letsel zou toebrengen'. 17467 Die avonture: 'het verhaal'.

T

17455 De grave van den Trepas (Ofr.Trespas) is niet eerder in het verhaal voorgekomen. Daarom kan niet achterhaald worden wat koning Urien gedaan heeft
voor degraaf van Trepas. Ook in het vervolg van het verhaal spelen de graaf en
zijn dochter een rol meer. 17457 In de lane versie van de Ofr. tekst wordt
expliciet vermeld waarom dit onmogelijk is:`que morz est pie ca' (M iv, LXXX,
43). 17469-71 Het Ofr. vermeldt dat Bohort de neef van Lancelot is (vgl. M
Iv, LXXX, 43 en S v, 138/23). Bohort was juist hersteld van de vervvondingen die
hi' had opgelopen in een gevecht (waarin hi' incognito streed teen Lanceloet)
toen de boodschapster van de vrouwe van Galoye naar
en
fkwa m o
h Arturs
Artur een beroep op hem deed haar to helpen. Lioneel vergezelde hen, omdat
hij op zoek ging naar de doodgewaande Lanceloet. Onderweg vonden Bohort,
Lioneel en dejonkvrouwe Lanceloet , die ziek was omdat hi' gedken
had
ron
van een vergiftigde bron. Bohort vervolgde zijn we naar de vrouwe van Gatoe. Hi' streed daarna tegenYwein zonder dat zij elkaar aanvankelijk herkenden(vgl. Dl. Iv, vs. 219-37 en Dl. vi, vs. 10947-11159 en vs. 12251-382 en vgl. vs.
16288-405).
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DE VROUWE ZORGT VOOR HEM OMWILLE VAN ZIJN VADER

17472

17476

1748

0

17484

P/G

D

avonture Beget hier ter steden
Alse Bohort was gesceden
Van herenYweine, dat hi doe
Dien dach reet ende den andren dar toe
Metter joncfrouwen, dat hi ne vant
Negene aventure in dat lant
Daer men iet of vertellen mach,
al Soe dat hi quam opten derden dach
Ten castele van Galoye gereden,
Daer di vrouwe Lange hadde ontbeden
Om to weten niemare daer of
Daer si om hadde gesint in Arturs hof
Ene joncfrouwe, dat si haer brochte

T

17475

1748 0

17472

KOP
Dauonture se et hier ter stede
COR
stede<n>
Davonture ] initiaal D, 5 re els hoog, blauw met rood penwerk; het vers is over twee regels verdeeld met na se et de regelovergang.
Alse ...gesceden ] vers over twee reels verdeeld met na was de regelovergang.
17473
Yweine
... doe ] in hs aaneengeschreven.
17474
Dien dach reet ende den andren
toe
17475 KOP
COR
dar
KOP
Metter ioncfrouwen
d I ie I hi ne vant
17476
KOP,COR
<.>
COR
dat
joncfrouwen ] punt na dit woord maakt mogelijk deel uit van de afkorting en is in dat
17477
17478
17483

W

17470

geval door de kopiist aangebracht.
aventure ] e gevlekt, auonture ook mogelijk.
Daer ... mach ] vanaf dit vers schrifft kopiist B de tekst 4
Arturs ] boven de s een teken, mogelijk een u als afkortingsteken.
57476 dat: `tervvij1'. 17482-3 daer ... gesint: 'over datgene waarvoor ze (een jonkvrouwe) hadgestuurd'. 17484 dat: `o dat'.
17474 Het Ofr. zegt nog overYwein:`a cui il s'estoit combatuz pour le brachet'

(M IV, LXXXI, 1• vgl. S v, 138/26).Ywein was de strijd aangegaan met Bohort,
omdat hij opkwam voor een dwerg wiens bond was afgepakt door een jonkvrouwe. Dezejonkvrouwe blijkt later de boodschapster van de vrouwe van
Galoye te zijn, vgl. vs. 16288-405. 17480 Galoye wordt meestal geidentificeerd met Galloway in Schotland; ook de identificatie met Galway in Ierland is
niet onmogelijk.Vgl. West 1978, p. 13o en de sub Galvoie genoemde literatuur.
17481 In vs. 17472-589 is een strikte scheiding aangehouden tussen de joncfrouwe (die naar Arturs hof kwam om hulp to zoeken) en de vrouwe (van Galoye),
in wiens opdracht dejoncfrouwe
•
handelt.Vanaf vers 17581 is de joncfrouwe uit het
beeld verdwenen, terwijl de vrouwe van Galoye nu consequent met joncfrouwe
wordt aan geduid (tot vs. 1778o, waar ze voluit joncfrouwe van Gal
Galvoie genoemd
wordt).
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BOHORT KOMT MET DE JONKVROUWE AAN BIJ GALOYE

17488

17492

17496

17500

17 504

Sorcors, oft sijt hebben mochte.
Ende als di vrouwe ward geware
Dat Bohort quam vechten over hare,
Si was blide ende dede knapen
Comen, die hem of daden di wapen
Ende daden hem an neuwe cleder doe,
Scarlaken roc ende mantel toe,
Ende bat hen alien, minsten ende meesten,
Datse met hem souden sijn in feesten.
Ende als die maeltijt was gedaen,
Dede di vrouwe met hare gaen
Bohorde in enen boemgaert
Ende ene joncfrouwe was met in di vaerd.
ende Alsi beide geseten waren daer,
Di vrouwe sprac to Bohorde daer naer:
`Here, Banc hebbe God ende gi,
Gi sijt hier comen tote mi
Om ene mine besechede,
Daer is u ombe versoeken dede.
Die willic u ontecken algader.
Hets waer, dlant dat mi liet min wader

174 85

17490

17495

F. 48R,a

mantel toe
Scarlaken roc
17491 KOP
<ende>
COR
Ende /bo'/ ene ioncfrouwe was met in di vaerd
17497 KOP
KOP
wader ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
17505
P/G

vs. 17566 (kol. b).
W

17485 Sorcors:'hulp' . 17491 Scarlaken roc: 'een bovenkleed van scharlaken (een
fijne wollen stof, vaak rood van kleur)'. 17492 bat: subject hierbij is Si (vs.
17488); minsten ende meesten:`themand uitgezonderd'. 17493 met ...feesten: 'hem
zouden feteren'. 17497 was ... vaerd: 'ging mee'. 17502 ene mine besechede: `een
bepaalde aangelegenheid'. 17504 ontecken:`yertellen' .

T

17485 Zie voor de reden voor de gevraagde hulp vs. 17505-79. 17490-I Het
is een teken van gastvrijheid om een redder kleren aan te bieden wanneer hi'
zodat hij in de gelegenheid is zijn wapenrusting of to le en. Deze
as
kleding is meestal van zeer kostbare stof gemaakt, b y. zijde of fluweel.Vgl. ook
Dl. v,vs. 7484-94 en Dl. vi,vs. 13258-60 en 14653. 17496 De boomgaard beyond zich meestal aan de zijkant of de achterkant van het kasteel. In de boomgaard ging men zich verpozen, vooral na de maaltijd.Vgl. Te Winkel 1879, p. 4254. 17497-8 De joncfrouwe die meegaat de boom card in, is de jonkvrouwe
die als boodschapster naar Arturs hof werd gestuurd (ygl. vs. 17581).
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BOHORT ZAL DE JONKVROUWE VAN GALOYE HELPEN

Was groet ende wijt sekerlike
Van ridders, van porters des gelike.
17508
Ende is en gewan noit man
Die mi onlost dede daer an,
Sonder des hertogen Gahanius sone,
Die mi mesdaen heeft, want di gone
17512
Heeft mi enen casteel ontcracht
Tonrechte met sire macht,
Die in een eylant es gestaen.
Ende hoet toe quam suldi verstaen.
17516
Dat eylant sceet onser beider lant.
Het plach hier yore, alsict want,
Al gemene te sine, dats sijn
Vader alse vele hadde als de mijn.
1752o mer Sider had allene mijn wader.
Hoe dat toe quam, willic u secgen algader.
Die hertoge Gahaninus was ter uren
Sere gehaet van sinen geburen,
17524
Om dat hise torlogene plach
Ende quaet dede nacht ende dach,
al Soe dat hi daer tenen tiden
Dore een foreest soude liden
17528
Dat in sire viande lant was.

P/G

17509
17511
17512
17513
17518
17522

17505

17510

17515

17520

17525

an ] inktvlekje onder de eerste letter.
KOP
Die mi mesdaen heeft want di gone
COR
<.>
ontcracht ] hs ont cracht
KOP
Tonrechte [ende] met sire macht
COR
KOP
Al gemene te sine
dat
sijn
COR
<i> dat<s>
KOP
Die hertoge gahanin
was ter vren
(KOP),CORgahanin<us>

W 17506 wijt: `talrijk'. 17507 Van ... porters: `wat betreft het aantal ridders en burgers'. 17508 gewan: `ontmoette'. 17509 onlost dede: `schade toebracht'. 17512
ontcracht:`met geweld ontnomen'. 17513 Tonrechte: `onrechtmatig'. 17515 hoet
toequam: 'hoe het gebeurde'. 17517 alsict vant: `naar mijn bevinding'. 17518 Al
gemene: `gemeenschappelijk eigendom'; dats < dat des: `zodat daarvan'. 17520 Sider:`naderhand'. 17524 torlogene plach:`gewoon was oorlog te voeren'.
T 17510 Hertog Gahanius, Ofr. Galenins (M IV, LXXXI, 2-3), Kahenin (S v, 139/3
e.v. en noot 1), komt niet eerder in het verhaal voor. Uit het vervolg blijkt dat
zijn zoon Mariales heet (vgl. vs. 17659).
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EEN RIDDER HEEFT EEN KASTEEL VAN HAAR AFGEPAKT

Ende sijn viande worden geware das
Ende vingene ende Leiden gevaen.
Ende als hi niet en mochte ontgaen
Bider macht van sinen lieden,
17532
Dedi minen vader ontbiden
Ende bat dat hi hem hulpen woude,
Want hijt hem gerne lonen soude.
17536 ende Minen vader ontfarmes mettesen,
Om dat si gesellen hadden gewesen
Van wapenen in hare joget,
Ende dede hem dese doget,
Dat hi met here voer optie goene
1754o
Die den hertoge hilden in prisone,
Ende deetse onder tier stont
Ende brachte den hertoge weder gesont.
1 7544 ende Hir bi ward die hertoge sere vrient
Minen vader, dies wel hadde verdient,
Ende dede maken alte hant
Enen casteel in dat eylant,
Daer hi noch steet, stare ende scone,
17548

P/G

17530

17535

17540

17545

mochte ontgaen
Ende als hi niet
KOP
<en>
COR
2
sen
1753
in ] inktstip onder de laatste letter is de aanzet van de stokletter eronder.
hulpen woude
Ende bat dat hi
17534 KOP
---•heni—■
COR
gewesen ] inktstip van kopiist of corrector na dit woord.
1 7537
gesont ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
1 7543
17531

vs. 17604 (kol. b).
sere vrient
Hi bi ward die herto
1 7544 KOP
herto-,
Hir
ende
COR
hertoge ] punt van de corrector na ge als versscheiding t.o.v. vs. 17605 (kol. b).
W

17533 Dedi ... ontbiden: `verzocht hi' mijn vader to komen'. 17536 mettesen:
`toen'. 17537-8 gesellen [..] Van wapenen: `wapenbroeders'. 17539 dede ...
doget: `bewees hem deze gunst'. 1754o met here: 'met een leer'. 17542 deetse
onder: `versloeg hen'. 17544 vrient: `goed gezind'.

T

17537-8 gesellen [...1 Van wapenen in hare joget wil zeggen dat de twee mannen
hun opleiding tot ridder in dezelfde tijd en op hetzelfde kasteel ontvangen
hebben. 17565 Koning Pellis, Ofr. 'le roi Pales de la Terre Foreinne' (M IV,
LXXXI, 4; vgl. ook S v, 139/27), wordt ook wel deVisserkoning genoemd. Hi'
woont op Corbenic en heeft de Graal onder zijn hoede. Hi' is niet de leenheer
van dejoncfrouwe van Galoye, want zij is een vazal van koningArtur (vgl. Dl.
vt, vs. 10990 en vs. 11021-3).Wel maakt het kasteel waar het hier om draait deel
uit van zijn rijk (vgl. vs. 17511-7).
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HAAR VADER HAD DE VADER VAN DE BIDDER BEVRIJD

17552

17556

1756o

17564

17568

P/G

Ende gaven minen vader te lone
Van dat hi hem in staden stoet.
Ende alse min vader was doet,
Sloech ic min hant anden casteel,
Daer nieman el ane hadde deel,
Ende hiltene lange stont,
Dat mi nieman daer of wederstont.
mer Des es nu leden drie jaer
Dat quam tshertogen soene daer
Met lieden ende met groter macht
Ende voer daer in met sire cracht
Ende sloechse al doet binnen desen
Die met hem niet wouden wesen.
Ende alsic hadde verstaen
Die overdaet die hi hadde gedaen,
Ic dedene in talen doe setten
Vans conincs Penis wegen bi wetten.
ende Hi seide men mochte hem daer of
Nigeren lachter spreken in geen hof,
Want di casteel was sin ervechede
Om Batten sijn vader maken Bede.
ende Ic seide hi sprake onwaer daer an
Ende dat ic gereet was te bringen man

1755o

17555

1756o
F. 48R,b

17565

1755o
Van ] eerste letter verbeterd uit E door de kopiist.
17557 KOP
Dat quam thertogen soene daer
COR
tshertogen
17561
wouden ] eerste letter onduidelijk door slijtage.
17570
KOP
Ic seide ±s±i spra-Hc
onwaer daer an
COR
ende
<h>i spra<k><e
hi ] de corrector maakte van de s een h door van de bovenkant een lus te maken en de

tweedepoot tussen te voegen.
W

1755o Van ... stoet: `omdat hi' hem geholpen had'. 17552 Sloech ... casteel: `nam
ik het kasteel in bezit'. 17553 Daer ... deel: `dat van niemand anders was'.
17555 Dat ... wederstont: `terwij1 niemand mij daarvan weerhield'. 1756o binnen
desen: `hier binnen'(nl. in het kasteel). 17561 Die ... wesen: 'die niet bi hem wilden blijven', d.w.z. die geen partij voor hem wilden kiezen. 17563 overdaet:
`schandelijke daad'. 17564-5 Ic ... wetten: 'het ik hem toen volgens de wet ter
verantwoording roe en namens koning P'. 17567 Nigeren lachter: `generlei laster' ;geen: `dat' `een enkel' (vgl. MNW 2, 1395-7 en MNW 4,2300-I, sub negeen).
17568 ervechede:`erfdeel',`door erfrecht verkregen eigendom' (vgl. MNW 2, 730
waar dit voorbeeld als enige wordt g eciteerd.Verdam PP
oert de mogelijkheid dat
ervechtechede Cerfdeel') bedoeld is; zie ook MNW 2, 693 bi 3b). 17571 gereet:
`bereid'.
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VOOR ZIJN HULP ONTVING HIJ HET KASTEEL

Daer ict met op hem proven soude,
Op dat hijs hem verweren woude,
Dattie casteel met meerre rechte min
Sculdech was te sine dan sijn.
17576 ende Hi hitene mi soeken scire
Ende seide oc dat icker in ander manire
Nembermeer voet in en sette vort an,
Noch van minent halven Been man.
1758o ende Doe sindic op grote trouwe
Ins conincs Arturs hof dese joncfrouwe,
Daer gi met bier sijt comen nu.
Des dankic Gode ende u.
Wi moten maken onse vart
17584
Margen tes conincs Penes hove ward
Here, op dat u wille si,
Ende gi sult bieden over mi
Dat gi den camp wilt angaen.'
17588
lc saelt gerne doen,' antwerdi saen.
. Dien nacht was wel ontfaen Bohort.
ende Des ander dages, alsi hadden gehort
Messe ende geten, doe voren si
17592
Te hove ward, di joncfrouwe ende hi.

17572

P/G

17$7o

17575

17580

17585

17590

Daer i s met op hem prouen soude
17572 KOP
ict
COR
in ander manire
dat is
Ende seide
17577 KOP
<oc> ic<ker>
COR
sette vort an
Nembermeer voet in
17578 KOP
<en>
COR
±N±i moten maken onse vart
4 KOP
18
75
<W>i
KOP COR
Bohort ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
17590
vs. 17651 (kol. c).
17591

KOP
ende
COR
17592 KOP
KOP ,COR

gehort
Des ander dages alsi hadde
hadde<n>
doe voren si
Messe ende geten
<.>

W 17573 Op ... heneindien hi' zich daartegen'. 17574-5 mm ... sijn:`van mij behoorde te zijn dan van hem'. 17579 van minent halven: `namens mij'. 1758o op
grote trouwe: `met een dringend beroep op de trouw die hi' (als leenheer) aan mij
verplicht is'. 17587 bieden over mi: `bekendmaken namens mij',`aanbieden namens mij'.
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BOHORT ZAL VOOR HAAR STRIJDEN TEGEN DE RIDDER

17596

17600

1 7604

17608

P/G

Tien tiden was Penes, di coninc rike,
Ten castele van Corbenike,
Daer gi of mocht hier voren
Anderwarf der tale horen.
ende Tirst dat sire quamen, di joncfrouwe ginc
Ende presenterde vorden coninc
Haren riddere, ende na tgoene
Was ontboden des hertogen sone,
Di daer quam soe hi first mochte
Ende met hem hondert ridders brochte.
al Daer was soe gesproken dat si
In enen beemt louden vechten daer bi.
Ende alse wouden die heren
Te harre herbergen keren,
Die coninc vragede enen ridder dal
Oft hi iet wiste wie Bohort was.
ende Di ridder antwerde, dat hi verstonde

17595

17600

17605

17594

rike ] punt van de corrector na dit woord all versscheiding t. o. de leesaanwijzing voor

17597

der tale ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een scheur in het perkament (vgl. de

17598

ginc ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding Lox. de leesaanwijzing voor

vs. 17655 (kol. c).
aant. bij vs. 17780).
vs. 17659 (kol. c).
17600 KOP
KOP,COR
17604 KOP
COR
al

Haren riddere ende na tgoene
<.>
Daer was [was] soe gesproken dat si
-

W

17594 rike: `machtige'. 17597 Anderwavoorheen',`eerder in het verhaal', vgl.
T. 17598-9 ginc Ende presenterde: `stelde (...) voor'. 17602 soe ... mochte: `zodra
hij kon'. 17604 was soe gesproken:'werd overeengekomen'. 17610 verstonde:
`begrepen had'.

T

17595-7 Corbenike, Ofr. Corbenic, is de Graalburcht. In het voorafgaande
brachten zowelWalewein (D1. Iv, vs. 3599-4102) all Lanceloet (Dl. vi, vs. 1483115332) een bezoek aan het kasteel. Daarop zinspeelt de vertaler wanneer hij
zegt, dat men er al over kon horen vertellen.VoorWalewein verliep het bezoek
niet erg voorspoedig: na een wonderlijke, maar weinig eervolle nacht in het
Paleis van Avonturen werd hij de volgende morgen op een kar uit de burcht
verwijderd. Lanceloet bracht de nacht niet door in het Paleis van Avonturen,
maar in het bed van de dochter van koning Penes, bi Welke gelegenheid hij
Galaat, de la tere Graalheld, verwekte. Daer ... horen: de opmerking van de onpersoonlijke vertelinstantie 'dont li contes a ja pane autre foiz' (M IV, LXXXI, 5;
vgl. S v, 139/40-1) is in het Mnl. vervangen door een directe aanspreking van
hetpubliek. 17605 daer bi: in het Ofr. is de plaatsbepaling preciezer: `pres de
la vile' (M IV, LXXXI, 5; vgl. S V; 140/4).
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DE STRIJD VINDT PLAATS AAN HET HOF VAN PELLES

17612

17616

17620

17624

17628

17632

Dat hi was vander Tafelronde
Ende dat hi Lanceloets neve was.
ende Als die coninc wiste di waerheit das,
Hi quam tot Bohorde ende dede
Hem al die ere die hi mochte mede.
Ende hi ontboet sire dochter daer nare
Dat Lanceloets neve daer ware,
Dat sine ter wart come besien.
Ende si quam sere blide vandien
Ende dedene ontwapen daer nare
Ende dedene bliven met hare
Ende oc die vrowe van Galvoie daer naer,
Ende deetse in een camere sijn daer
Biden proiele daer Lanceloet
Dat serpent hadde geslegen doet.
Savons, alsmen hadde geten,
Leide si Bohorde, dat suldi weten,
Die tomme die Lanceloet op hief besien
Ende toende hem tserpent to dien
Dat Lanceloet doet sloech ende noch daer lach.
Bohort seide alsi dat Bach:
`Wel sijn groet, sonder gelike,
Mijns heren dade gewarlike

17610

17615

17620
F. 48R,c

17625

17630

P/G 17621 hare ] moeilijk leesbaar doordat een ontbrekende hoek van het perkament voor het beschrij-

vengerepareerd is met een stuk perkament dat veel dunner is. Van dat dunne stuk is vervolgens na het beschrijven een deel afgescheurd (vgl. de aant. bij vs. 1768o-4 en 17741-5).
die vrowe van galuoie daer naer
Ende
17622 KOP

17630

<oc,
COR
vrowe ] de v en de r l iken over elkaar heen geschreven.
ende noch daer lach
Dat lanceloet doet sloech
KOP
<:>
COR

W

17616 ontboet: let weten'. 17618 Dat ... besien: `o dat zij hem direct zou ontmoeten'. 1762o ontwapen: `zijn wapenrusting uitdoen', gesyncopeerde vorm
van ontwapenen (vgl. MNW 5,1395-6), vgl. ook vs. 17719. 17623 deetse:liet hen'
(vgl. M iv, LXXXI, 6 en S V, 140/12). 17624 proiele: `tuin'. 17625 serpent:
`draak'. 17627 Leide:`begeleidde'. 17628 Die ... besien: `om de grafsteen die L.
ophief to bekijken'. 17632 Wel sijn groet: `zeer root zijn'.

T

17619 Penes' dochter is blij Bohort to zien, omdat hi' een neef is van Lanceloet,
de vader van het kind dat zij draagt. 17624-30 Deze verzen verwijzen naar
het openen van het graf door Lanceloet toen hi' Corbenic bezocht en naar
zijn gevecht met de draak die onder de grafsteen vandaan kwam (vgl. Dl. Yr, vs.
14898-930). De plaats van deze gebeurtenis werd eerder een kerchof genoemd

(vs. 14874).
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BOHORT EN DE JONKVROUWE WORDEN GASTVRIJ ONTHAALD

Ende sine gewerke sijn oppenbare
Bowen alien anderen harentare.'
17636
Dien nacht was hi wel ontfaen.
Sander dages hordi messe saen
Ende bat Onsen Here daer hi lach
Dat Nine behoeden moeste dien dach
17640
Van ongevallen ende van rouwen,
al Soe dat hi di clage der joncfrouwen
Te rechte moeste bescermen wort.
ende Tirst dat hi messe hadde gehort,
Quam hi gewapent vorden coninc thant,
1 7 6 44
al Daer hi des hertogen soene want.
ende Alsi beide int hof waren gecomen,
Hadt die coninc genie onder nomen
17648 Ende pais gemaect onder hen tween,
Om dat Bohort een jonc man sceen
Ende hi vrese hadde om Bohorde.
ende Tirst dat Bohort dat verhorde,
17652
Verboet hi der joncfrouwen dat si niet
Pais ne maecte, wats gesciet,
Sine hadde haren eysc wander dint.
ende Si seit alsoe den coninc,
Dat anders Been pais mochte wesen,
17656
Men beterde hare wel tot desen
Van dien dat haer was mesdaen.
ende Moriales antwerde saen
P/G17646

KOP
COR
17647 KOP
COR

17635

17640

17645

1765 0

17655

comen
<ge)comen
Had die coninc gerne onder nomen
Hadt

Alsi beide int hof waren

W

17634-5 sine ... harentare:` ziin daden zijn duidelijk verheven boven die van alle
anderen waar ook ter wereld'. 17638 daer hi lach: 'op zijn knieen'. 17640 rouwen: 'smart', het Ofr. leest hier `honte',`schande' (M IV, LXXXI,7;• vgl. S V, 140/19).
17647 Hadt < Had het; onder nomen:`verhinderd'. 17652 Verboet:` drukte ... op het
hart'. 17654 Sine ... dinc:`als zij niet kreeg wat zij wilde bij die zaak'. 17657
Men ... desen: `tenzij men haar volledige genoegdoening verschafte'.

T

17643-4 In het Ofr. wordt uitgebreider beschreven dat Bohort teruggaat naar
zijn kamer en zich bewapent (M iv, LXXXI, 7 en S v, 140/22-4). 17645 In het
Ofr. wordt in de meeste handschriften hier al de naam van de zoon van de hertog genoemd: `Mariale' (M IV, LXXXI, 7 en S v 140/25), vgl. vs. 17659. In hs. P
(hs. KB Brussel, 20 D IV) wordt hi' alleen als 'le fieus au duc' aangeduid (vgl. S
d
eerder
v, p. 140 noot 4). 17659 Moriales, de zoon van hertog Gahanius , is niet eer
in het verhaal voorgekomen.
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DE VOLGENDE DAG ONTMOET BOHORT DE RIDDER

1766o

17664

17668

17672

17676

1768o

P/G

Dattie camp ember sijn soude.
Si sciden uter zalen alse houde
Ende saten op haer parde verdect
Met ysere ende wel berect,
Ende voren inden beemt, die de coninc
Hadde doen bereiden om di dinc
Met corden ende met staken,
Ende hadde also besproken di saken
Dat biden wisdome vanden baronen
Datmen houden soude den gonen
Over verwonnen diemen first sage
Buten den corden, Bonder sage.
ende Tirst dat si int parc sijn comen
Ende elc anderen heeft vernomen,
Si liten lopen ende staken
Elc op anderen, dattie scilde braken
Ende si beide vilen ter eerde
Ende op haer lichame di peerde.
mer Moriales was gequest onsochte.
Hi stont op so hi best mochte
Ende trac sijn sward al verdov(-)
Ende decte metten scild(- - -).
ende Bohort, die hem (- - -),

1766o

17665

17670

17675

176 8 o

Met ysere . ende wel berect
17663 KOP
staken ] onder de k inktvlekje.
17666
Ende ] lets ingesprongen vanwege het ver doorlopende vers 17615.
17676
Mial riales was gequest onsochte
KOP
17678
M<o>riales
mer
COR
) ] aan het einde van elke reel ontbreken een of meer woorden omdat
Ende ... (
17680-4

een hoek van hetperkament afgescheurd is (vgl. de aant. bij vs. 17621 en 17741-5).
W

1766o ember sijn soude: 'hoe dan ook plaats moest vinden'. 17662-3 verdect ... bemet touwen
'
rect: `gehuld in een harnas en goed toegerust'. 1 7666 Met ... staken:
en ale (ter afbakening van het terrein). 17667 besproken: 'overeengekomen%
jdpk'
er .
Dat ... baronen: `volgens het advies van de leenmannen'. 17672 arc: `stria
17677 di peerde: de pv. hierbij is vilen (vs. 17676). 1768o verdov(-): lees mogelijk
`verdovet'. 17681 scild(- - -): lees mogelijk `scilde sinen hovet', vgl. Ofr. `si trest
l'espee et gete l'escu sor sa teste' (M IV, LXXXI, 9; vgl. S v, 141/9-1o). 17682-4
In het Oft. komt B. op M. af,le branc antese' (M IV, LXXXI, 9), en geeft hem
zo'n klap op zijn helm, dat M. op zijn knieen gedwongen wordt. De Mnl. tekst
kangeluid hebben:`Bohort die hem comen sach / Gaf hem opt hovet enen
slach / Dat hi op sinen knien vel'.
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DE AFSPRAKEN VOOR HET TWEEGEVECHT WORDEN GEMAAKT

17684

17688

17692

17696

17700

17704

P/G

Gaf hem opt (- - - -),
Dat hi (
)
Dat hi staen en mochte niet wel.
Ende Bohort slogen opten helm doe,
Dat sward Banc ten bene toe,
al So dat hi thant waende bederven
Ende sonder biechte sterven.
ende Doe trac hem Bohort den helm of
Ende met enen slage, di hi hem gaf
Metten apple van linen swarde,
Dede Nine bloden harde
Ende seide hi soudem thoeft slaen awe,
En ware dat hi hem op gave.
ende Doe bat hi genade metter yard
Ende gaf Bohorde op sijn sward.
ende Bohort ontfinct, ende doe quamen
Die ten campe ware namen
Ende deden trecken Moriales
Uten campe, sijt seker des.
Di coninc hadden onthoeft saen
Ende uten lande gejaget sonder waen,
Maer dat daer yore di barone baden
Dat hi hem dade genaden.
Hi litene daer bi int lant.

F. 48V,a
176 85

17690

17695

17700

17697 KOP
Ende gaf bohorde
sijn sward
COR
—oop---,
17698 KOP
Bohort ontfinct
ende doe quamen
COR
ende
<.>
17700
KOP
Ende deden trecken M fa I rales
COR
M<oales
Moriales ] Morrales niet onmogelijk.

W 17687 sanc ... toe: 'cloordrong tot het bot'. 17688 bederven: `sterven'. 17692 apple:`appel' (ronde knop boven aan het gevest van een zwaard). 17695 En ware
dat: `tenzij'. 17697 gaf Bohorde op:`overhandigde B.'. 17699 Die ... namen:`degenen die (het verloop van) de strijd in de gaten hielden'. 17701 campe: `strijd17702 onthoeft: lees waarschijnlijk`ont[h]erfe.
P

T

17699 Die ten campe ware namen: deze functionarissen zijn meestal raadslieden
van de rechtsprekende macht, hier de koning, die aangesteld zijn als waarnemers om ervoor to zorgen dat het gevecht op eerlijke wijze plaatsvindt.Vgl.
by. ook vs. 24039-40, waar verteld wordt dat koningVagaor zelf waarnemers
aanstelt.
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DE BIDDER WORDT VERSLAGEN EN VRAAGT OM GENADE

17708

17712

17716

17 720

17724

17728

P/G

ende Behort sprac ten coninc te Kant:
`Here, hebbic vanden campe gedaen
Dat ic sculdech was?' Di coninc seide saen:
jagi.' Doe seide Bohort mere:
lc bidde u dat gi dan, here,
Den casteel der joncfrouwen geeft
Te lene, dine gewonnen heeft
Metten campe, bi ure genade.'
ende Di coninc seide dat hijt gerne dade.
Hi goetde der joncfrouwen daer mede,
Dies hem sere dancte ter stede.
Ende si deden al Bonder beiden
Bohorde ontwapen ende seiden,
Sine litene niwerinc varen.
ende Si leiden inden Castel twaren
Entie joncfrouwe oc; minste ende meeste
Dancsten ende hadden feeste
Ende songen ende waren blide,
Tot dat quam te vespertide,
Datmen vanden monde ginc eten.
Daer waren te gadere geseten
Des conincs Penes dochter ende Bohort.
want Sine brachte tien tiden niet vort

17709 KOP
KOP,COR
17710 KOP
KOP, COR
17712
KOP
COR
17714 KOP
KOP, COR
17722 KOP
COR

17705

17710

17715

17720

17725

was di coninc seide saen
<>
Jagi doe seide bohort mere
<.>
[Dat gi] den casteel der ioncfrouwen geeft
—
Metten campe bi vre genade
<.>
minste ende meeste
Entie ioncfrouwe
oDC>
Dat ic sculdech

W

17709 sculdech was: `moest doen'. 17716 goetde:`beleende' . 17717 Dies hem: `die
hem daarvoor'. 17723 Dancsten: 'clansten', variant die in de Lanceloet vaker
voorkomt, vgl. vs. 18235 en J II, vs. 39818 en zie ook MNW 2, 68. 17726 Datmen ... eten: `zodat men het avondetenging gebruiken'. 17727 te gadere: `naast
17729 brachte [.. .] vort:`droeg'.
elkaar'.

T

17723 Het Ofr. vermeldt dat men vooral feestviert uit liefde voor (de niet aanwezige) Lancelot:'il n'avoient mie faite si grant feste com it vosisent.' (M IV,
LXXXI, II; vgl. S v, 141/30-2). 17729-3o Zowel bi' het bezoek van Walewein
als bi' dat van Lanceloet droeg deze jonkvrouwe de Graal (vgl. Dl. IY, vs. 372770 en Dl. Yr, vs. 15037-71).Toen L. het Graalkasteel bezocht, werd hi' misleid
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Dat heilech Grael, alsi plach te voren.
Dat was om datse hadde verloren
Haren magedom, want daer bi
Ne mochte noit comen si
Den dienst van den Grale te doene,
Alsi te voren was gewone,
Want di gene di dienden vort vat
Moesten maget suver sijn. Om dat
Was si vanden dienste gedaen
Ende ene andere in haer stat ontfaen,
Des conincs nichte, di maget was
(-) vlesche, van wine, alsict las.
(- -) datmen was geseten
(- - -)en soude eten,
(- - -)tten Grale vort.
(- - - -)sach Bohort,
Hi anebedet oetmodelike
Ende hi weende erstelike,
Want hi was wel bepenst das
Dat tgene theilege Grael was,
Daer hi of hadde gehort tale.

17732

17736

17740

17744

17748

P/G

17732
17737
17741-s

17730

17735

17740

F. 48V,b
17745

KOP
Haren magedom . want daer bi
KOP
Moesten maget suuer sijn om dat
KOP,COR
<.>
(-) ... Bohort ] aan het begin van elke reel
g
ontbreken een of meer woorden omdat een

hoek van hetperkament afgescheurd is (vgl. de aant. bij vs. 17621 en 17680-4).
17748

bepenst ] onder de n een inktstip.

W 17733 Ne ... si: 'Icon zij nooit meer'. 17736 dienden vort vat: `de Graaldienst verrichtten'. 17738 gedaen: `uitgesloten'. 17739 ene ... ontfaen:'(was) een ander in
haarplaats genomen'. 17741 (-) vlesche, van wille: lees Van vlesche, van wille,`naar
lichaam engeest'. 17742-5 Het Ofr. luidt op de corresponderende plaats:
`Quant it furent assispar les tables, si vint avant la damoisele, cele qui portoit le
Saint Graal entre ses mains et vint doucement et umblement el pales. Et quant
Boorz vit le SaintVessel,..' (M IV, LXXXI, 12; vgl. S v, 142/1-3). De Mnl. tekst kan
bier ongeveer geluid hebben: `Tirst datmen was geseten / Ter taflen ende men
soude eten / Quam si metten Grale vort / Ende alse dat sach Bohort'. 17747
weende erstelike: 'huilde hevig' (van ontroering). 17748 hi ... das: 'hij begreep wel'.
T

door koning Pell en Brissane, zodat hi onder de invloed van een toverdrank
de nacht doorbracht in het bed van de dochter van de koning. Bij deze elgenheid werd Galaat, de Graalheld, verve (vgl. Dl. vi, vs. 15081-332). 17741
alsict las: deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron komt in het Ofr. niet
voor(vgl. M iv, Dooci, II en S v, 141/41).
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PELLES' DOCHTER MAG DE GRAAL NIET MEER DRAGEN

1775

2

17756

17760

17764

i7768

P/G

Tirst dat si dor gaen hadde di sale,
Worden di taflen met goder spisen
Vervult wel in alre wisen.
ende Doe worden di gene blide bi desen
Die te voren drove hadden gewesen;
Maer wie drove was ofte blide,
Die joncfrouwe die sat bi Bohorts side
Ne dreef bliscap ne gene,
Maer si was altoes in wene.
Ende Bohort, die des hadde rouwe,
Seide: Wat dodi, scone joncfrouwe?'
ende Sine antwerde hem niet een wort,
Maer si sprac tharen wader vort:
`Ay here, dit hebdi benomen mi
Met uwen werke.' Doe seidi:
Dochter, is deet omt goede, sonder waen,
Ende dat bier awe es gedaen
Dan es men sculdech genen man
Dan mi vort te tiene an.'
Sammons was Bohorts bedde doen maken
In ene camere bat af, om di saken

17750

17755

17760

17765

Met vwen werke . doe seidi
17765 KOP
uwen ] inktstipje wider de tweede letter.
Dochter is deet omt gode sonder waen
17766 KOP
go<e>cle
COR
ave ] ane niet onmogelijk.
17767

W

i
17752 goder. `goede',`heerlijke'. 17753 in alre wisen: 'van allerlei acrd' , bep. bi'
spisen (vs. 17752). 17761 Wat dodi: `wat is er'. 17763 vort:`claarna' ,`direce .
17765 Met uwen werk e. door wat u gedaan hebt'. 17768-9 Dan ... an: `dat kan
.
ac
men geen andere man dan mi' verwijten'. 17771 batafl'hteraf'

T

17764-5 De dochter doelt op het fit dat zij door haar vaders bemoeienis haar
maagdelijkheid is kwijtgeraakt en daardoor de Graal niet meer ma dragen (vgl.
Dl. vi, vs. 15081-332). 17766 ic deet omt goede: Galaat, de zoon die Lanceloet bi'
zijn bezoek aan de Graalburcht verwekt heeft bi' de dochter van koning Pelles,
het
land weer voorspoed en geluk brengen, want
eta
zal volgens een woos
hi is de ene die de avonturen van de Graal tot een goed einde kan brengen
(vgl. Dl. vi, vs. 15235-52 en de Queeste vanden Gralej Bk. in, vs. 10205-9).
17767-9 De enige andere man die zij het verlies van haar maagdelijkheid kwalijk zou kunnen nemen, is Lanceloet. Koning Penes zegt hier op bedekte wijze
dat Lanceloet een schuld heeft. 17770 In het Mnl. blijft impliciet dat men na
het eten de tafels opruimt (vgl. M iv, LXXXI, 13 en S v, 142/17).
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DAAROM IS ZIJ BEDROEFD EN BOOS OP HAAR VADER

17772

Datmen nine woude dat hi ter uren
Int palais lage, dor daventuren
Diemen daer dicke in gescien Bach.
ende Hi sliep tot dien dat was dach.
17776 ende Alsi messe hadde gehort, hi quam
Arden coninc, daer hi orlof an nam,
Dine gebrochte met groter feeste
Toter ingange vanden foreste,
1778o
Ende die joncfrouwe van Galvoie
Gebrachtene met groter joie
Haer X van ridders, die sere
Allegadere baden den here,
17784
Oft hi in dat lant quame na dien,
Dat hise soude comer besien.
he Bohort sciet van hare,
Hi quam tere hermitagen daer rare
17788
Ende die goeden man quam gegaen
Uter kerken jegen hem saen,
al Soe dat Bohort an hem versochte
P/G

17770

17775

17780

17785

17772 KOP
Datmen nine woude dat
ter vren
COR
<hi
dat ] veel ruimte na dit woord vanwege een gerepareerde scheur in het perkament; hetzelfdegeldt voor dor (vs./7773), dicke (vs. 17774) en daer (vs. 17777).
17773
Int ] mogelijk staat er dar voor dit woord in de marge (ook onder UV-licht niet duidelijk

to zien).
17777

Anden ] gaatje na dit woord.
nam punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

1778o

joncfrouwe ] hs ii5f'.; ongebruikelijke afkorting voor kopiist B, waarschijnlijk als gevolg

7
vs. 1838
(kol. c).
van eengat en een slechte plek in het perkament na dit woord (vgl. de aant. bij vs. 17597).
17786
Alse ] initiaal A, drie reels hoog, rood met blauwgrijs penwerk.
17788 KOP
Ende die goden man quam gegaen
CORgoe>clen
W

17773 dor daventuren: `vanwege de wonderlijke gebeurtenissen'. 17778 met groter
feeste: 'met veel ceremonieel'. 17781 joie: `vreugde'. 17782 Haer ... ridders: 'met
tien van haar ridders'.
17785 besien: `opzoeken.'

T

17773-4 Het palais is het Palais van Aventuren, waar het Walewein slecht verging (vgl. Dl. iv, vs. 3787-4078).Wanneer Bohort later in het verhaal opnieuw
een bezoek brengt aan het Graalkasteel, zal hij wel de nacht doorbrengen in
het Palais van Aventuren (vgl. j Bk. II, vs. 29136-620). 17776-7 In het Mnl.
blijft impliciet dat Bohort zich bewapent (vgl. M Iv, LXXXI, 13 en S v, 142/21).
17787 In het Ofr. zijn zowel de tijd als de plaats nader bepaald en worden meer
bijzonderheden gegeven over het uiterlijk van de kluing (vgl. M IV,
LXXXI, 14 en S v, 142/29-33).
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BOHORT VERTREKT ' S MORGENS VAN HET KASTEEL

1802

17792

17796

17800

17804

17808

P/G

Oft hi daer in herbergen mochte.
Wie sidi?' sprac dermite doe.
lc hore tArturs hove toe,'
Seide Bohort toten goeden man.
`Ay here, gi sijt vanden ridders dan
Die in dit lant ende in vele hoeken
Wonderlike aventuren soeken?'
ende Hi seide: 'Here, gi segt waer.'
ende Di goede man wide: `Court hier naer.'
Hi dede comen enen seriant,
Dine ontwapende te hant.
ende Die goede man vrachde Bohorde doe
Hoe hi hite. Hi antwerder toe:
`Here, ic bete Bohort van Gannes.'
Ende als hi di waerheit wiste des:
`Here, wel moetti sijn comen dan.
En es in aldie werelt man
Die mi bat mochte comen wesen,
Bedie ic was Lange vor desen

17790

17795

17800

F. 48V,c

Die in dit lant ende in vele hoken
17796 KOP
hoeken
COR
Di g
ode man seide comt hier naer
17799 KOP
go<e>de
ende
COR
naer] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 17860 (kol. c).
Die ode man vrachde bohorde doe
KOP
7
go<e>de
ende
COR
Hoe hi hite . hi antworder toe
KOP
1803
7
<:>
COR
hite ] de onderstepunt van de dubbele punt na dit woord lijkt van de kopiist, de bovenste

van de corrector.
17806

moetti ] eerste letter onduidelijk vanwege een scheur in het perkament.
dan ] inktstip na dit woord.

W

17800 seriant: `knecht'. . 17808 bat ... wesen:`meer welkom zou zijn'.

T

17799 In het Ofr. worden meer bijzonderheden gegeven:`car je vous Kerber
rai au mielzque je porrai et vous aaiserai de touz les bien que j'avrai caienz. Et
it l'an mercie moult, si descent' (M Iv, LXXXI, 14, vgl. S v, 142/39-40). 17801
Nadat hi' zijn wapenrusting heeft afgelegd, vraagt B. in het Ofr. aan de kluizenaar of hi' voor hem no gals de vespers wil zingen. Deze stemt toe, maar
vraagt eerst aan zijn knecht de maaltijd (het vlees) klaar te maken, zodat B. na
de vesper kan eten (vgl. M iv, LXXXI, 14 en S v, 142/41 — 143/2). 17804 In
het Ofr. zegt B. nog voor hi' zijn naam noemt dat hi' een neef van Lancelot is
(vgl. M Iv, LXXXI, 15 en S v, 143/4).
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BOHORT KRIJGT ONDERDAK BIJ EEN KLUIZENAAR

Uwes vader knape, ende die mi
Riddere maecte, ende bedi
17812
Dedi hier stichten dese stede
Ende dese capelle mede
Ende ene guldine crone di hier es
Gaf hi hier binnen, sijt seker des,
17816
Om ene ere die hem dede
Onse Here to deser stede.
Ende wildi, ic sal u vroet maken das,
Eer gi van hier sceet, wat was'
17820
`In waende niet,' sprac Bohort van desen,
`Dat min vader hier iet hadde gewesen;
Ende woudi, ic sout weten wel
Wat aventuren hem hier gevel.'
17824 ende Die goede man sprac: `Gi selet weten,
Maer wi moten tirst hebben geten.'
Si gingen Bitten in een proiel.
Alsi geten hadden een deel,
17828
Vrachde die gode man om niemare
Hoet met Lancelote ware.
ende Hi seideIc wane hi es gesont.'
Die hermijte seide tier stont:
17832 `Van sinen ridderscepe wat segdi?
Es hi alse ward alsmen Beget mi?'
Bohort seide: `Sijt seker des,
Dat hi min here ende min neve es.
17836
Hier bi en secgic hier ter stede
Van hem noch logene no waerhede:
want Prisdickene, gi sout wanen daer of
Dat ict Bade om sinen lof,
17840
Ende lachterdickene, gi sout daer bi

P/G

17820

17825

17830

17835

Die gode
man sprac gi selet weten
CORgoe>de
sprac ] onder de p een inktstip.
alsmen se et ] tussen deze woorden een inktvlek.

17810 ende die: 'die'. 17812 stichten dese stede deze woonplaats bouwen'. 17815
hier binnen: 'in deze tijd'. 17816 ere:`gunsf,`eervolle gebeurtenis'. 17821 iet:
`ooie. 17822 ic ... wel: 'clan zou ik graag willen weten'. 17825 geten: `gegeten'.
17826 proiel: `tuin', mogelijk `zitje in de tuin' (vgl. MNW 6, 628). 17832 Van ...
segdi: 'hoe denkt u over zijn ridderlijke daden'. 17833 ward: `voortreffelijk'.
17839 om sinen /of: 'ter ere van hem'. 17840 lachterdickene: 'als ik schande over
hem zou spreken'.

ICH

17815

17824 KOP

17833
W

17810

DE KLUIZENAAR HEEFT BOHORTS VADER NOG GEKEND

Over logenare houden mi,
mer Niet bedi datten heden den dach
Nieman te rechte lachteren mach.'
17844 here lc sal u secgen, sonder sage,
Waer bi dat ict nu vrage.
Alsi was geboren, is was dan
Met sinen vader, den coninc Ban.
In hadde niet ridder geweest III maende
17848
Die coninc en beval mi ende maende
Tenen hermite te varne daer bi,
Di bi Trebel woende, ende met mi
17852 X ridders, daer dat kint tier stede
Soude ontfaen sijn kerstenhede,
Daer wi metten hermite vonden
Enen man di clerc was tien stonden,
Een vroet philosofe, di vandien
17856
Gnoech wiste dat soude gescien.
ende Alst kint gedoept was, die man
Bat datment hem liet lien dan.
1786o ende All hijt Bach, hi seide tier uren:
`Van deser cleinre creaturen
Sal selke prouetse comen bier nare,
Dat vander werdecheit van hare
Al ridderscap sal verliecht wesen.'
17864
. Wi hadden groet wonder van desen.
ende Wi verteldent sinen vader, den coninc,
Die harde blide was vander dint.

P/G

17840

17 8 45

17850

17855

17 8 6o

17865

houden mi
Ouer logene
17841 KOP
logenare>
COR
maende ] laatste letter verdwenen doordat het kimmetje van E 41 erover geplakt is.
17848
X ] hs x. ; geen punt voor dit getal.
17852

W

17842-3 Niet ... mach: `hoewel niemand nu terecht schande over hem zou kunnen spreken'. 17847 Me t: `in dienst van'. 17848 In ... maende: `ik was nog geen
drie maanden ridder'. 17849 Die ... maende:' of de koning droeg mi' dringend
op'. 17853 Soude ... kerstenhede: `gedoopt zou worden'. 17855 clerc: `een elde'. 17856 vroet philosofe: `wijze man'. 17856-7 vandien ... gescien: `veel wist van
wat er zougaan gebeuren'. 1 7862 prouetse:`dapperheid' ,`heldendaden' . 17863
vander ... hare: 'door zijn voortreffelijkheid' (hare vervvijst naar het yr. znw. creaturen, vs. 17861). 17864 sal verliecht wesen: luister bijgezet zal worden'.

T

17851 Trebes: Ofr.Trebe, het inmiddels door koning Claudas veroverde kasteel
van koning Ban. 1786o In het Ofr. houdt de wijze man het kind vast en behij het voorzichtig te kussen (M IV, LXXXI, 17 en S V, 143/34-7).
gint hj
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OOK KENT HIJ LANCELOET EN DIENS VADER

17868 ende Dit court mi allen tijt te voren
Alsic van hem mach spreken horen.'
al Dus sprakensi over maeltijt, dar si aten
Int selve proiel daer si in saten.
¶ Alsi geten hadden, sprac Bohort
17872
Toten goeden man dese wort:
`Here, nu segt mi die aventure
Die minen vader gevel ter ure
Doe hi dese capelle mede
17876
Dede maken ende dese stede.'
Die hermite seide:Vilse ontfinc
Sine crone Artur die coninc,
Quamen vele hoger barone
17880
Om hem feeste ende ere te doene.
ende All u vader met sinen ridderscape
Kerde, ende met sinen geselscape,

P/G

17868

1787o

17872

F. 49R.,a

17870

17875

17880

Dit ] kolominitiaal gerubriceerd.
mi ] onder de derdepoot van de m een stipje.
[ende] si aten
Dus
us sprakens±e± I t I o I ter I maeltijt
KOP
<.>
KOP,COR
clat,
o<uer>
sprakens<i>
al
COR
Alsi ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.

W

17868 Dit ... voren:`hieraan moet ik steeds denken'. 1787o over maeltijt: `tijdens
de maaltijd'. 17875 gevel:`overkwarn'. 1788 o barone:leenmannen'. 17881
feeste ... doene: 'op feestelijke wijze eer te bewijzen'. 17882 ridderscape: `ridders'.

T

17869 In het Ofr. zegt de kluizenaar expliciet: `por ce le vos demandai je ore
por savoir se cil nos dist voir.' B. antwoordt:Vertes, sire (...), qui que it fust, en
le devoit been ten a sage, car it l'estoit, ne it ne menti de ceste chose.' (M IV,
LXXXI, 17; vgl. S v, 144/1-3). 17870 De ingreep van de corrector leidt tot afwijking ten opzichte van het Ofr. In de tekst van de kopiist en in het Ofr. spreken ze met elkaar tot de maaltijd klaar is (zie P/G en vgl. M IV, LXXXI, 18 en S
v, 144/4). 17878-83 Wanneer een nieuwe koning wordt gekroond, in dit geval Artur, moeten alle leenmannen die trouw verschuldigd waren aan de voorgaande worst (koning Uterpandragoen), trouw zweren aan zijn opvolger. Koning Bohort is een van deze leenmannen.Volgens de Estoire de Merlin is hi' met
zijn broer koning Ban overgestoken naar Groot-Brittannie, niet alleen om koning Arturfteste ende ere te doene (vs. 17881), maar vooral om hem bij te staan in
en
erkenden
erkd
zijn strijd tegen de onwillig e leenheren die zijn koningschap niet
daarna teen de Saksen die het rijk bedreigden (vgl. S II, 100/31 e.v.). 17882929 Het eerste deel van het verhaal dat de kluizenaar Bohort vertelt, komt grotendeels overeen met hetgevecht van koning Bohort teen koning Amans in
de Estoire de Merlin. Alleen de reden waarom koning Amans teen hem wil
vechten verschilt: koning Bohort zou hem een kasteel ontnomen hebben (vgl.
S II, 246/15 – 249/33).
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BOHORTS VADER HEEFT KONING ARTUR BEZOCHT

17884

17888

17 8 92

17 8 96

179 0 0

17904

Soe wachtene Cerces, die coninc
Vanden Roden Castele, bi dier dinc
Om dat hi to hemward droech nijt
Om enen sinen broder, dien op enen tijt
Die coninc, u vader, sijn leven nam.
Ende als hi op uwen vader quam
Metten lieden die hi hadde getrect,
En want hine niet so omberect:
Hi ende die Tiede sijn
En scenen al wit yserijn
Ende waren CC man,
Sonder die hen quamen an.
Di strijt duerde toter nacht toe.
Si maecten starken vrede doe
Toten anderen dage om di dinc.
Doe ontboet Bohort die coninc
Cerces den coninc dat hi
Jegen hem quame spreken daer bi
Op sekeren vrede, ende hi quam daer.
ende Bohort die coninc seide daer naer:
`Here, wat redenen hebdire toe
Dat gi mi op gelopen hebt soe?'

17887 KOP
17898 KOP
(KoP),COR
17902 KOP
COR
P/G

W

1 78 85

17 8 9 0

17 8 95

179 0 0

Om enen sinen broder . dien op enen tijt
Toten anderen dage om di dinc
<.>
Op sekeren vrede ende hi quam daer
<:>

17884 wachtene: 'belaagde hem'. 17886 te ... nijt: 'tegenover hem een wrok koesto de 17887 tijt: leer'. 17890 hadde getrect: `aan zich had verbonden'. 17891
omberect: `slecht toegerust'. 17892 Hi: nl. koning Bohort. 17893 En ... yserijn:
`zagen eruct of zij geheel van blinkend ijzer gemaakt waren (doordat zij volledig
bewapend waren)'. 17895 Sonder ... an: `degenen die zich b i' hen voegden (nl.
het voetvolk van schildknapen en knechten) niet meegerekend'. 17897 starken
vrede: 'een wapenstilstand waarop men rekenen kon'. 17898 om di dinc: 'om die
reden', nl. omdat de nacht gevallen was. 17902 Op sekeren vrede:'in het vertrouwen op een betrouwbare vrijgeleide'.Vgl. MNW 5, 1663 bij 17. De in MNW 7
(i8io bi 2b) geopperde vertaling 'over' voor Op is minder waarschijnlijk.

T

17884-8 Cerces, die coninc Vanden Roden Castele, Ofr.`(li rois) Serses (Cerses) del
Vermeil Chastel', is in de LP niet eerder voorgekomen. Ook de broer van Cern komt in het voorafgaande niet
ces, die door koning Bohort gedood zou zij,
voor. Bruce veronderstelt dat de naam Cerses ontleend is aan een figuur uit de
Roman de Troie (vgl. Bruce 1918, p. 373).
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ONDERWEG VALLEN CERCES EN DE ZIJNEN HEM AAN

17908

17912

17916

17920

17924

17928

P/G

W

here lc hebt gedaen,' sprac die coninc bloet,
`Om minen broder, di gi sloget doet.'
Die coninc Bohort seide daer jegen:
`Al was u broder doet geslegen,
Dan souden to rechte niet nochtan
Ontgulden min man ende u man;
Maer haddi gedaen van desen
Als gi sculdech had gewesen,
Gi had den strijt ontboden mi
Met uwen lichame, van dien dat gi
Segt dat ic hebbe mesdaen u.
al Dus hadde el nieman nu
Dan ic becocht die mesdaet'
ende Cerces seide:Dits goet raet;
Ic wile wel dat si alsoe.'
ende Si sekerden beide den camp doe
Ende dedent haren lieden verstaen
Wat si hier of hadden gedaen.
Des ander dages omtrent primtijt
Vergaderden hier in een crijt
In dese plaetse di II coninge
Ende josterden onderlinge
al Soe dattie coninc Bohort, des geloeft,
Den anderen of sloech sijn hoeft.

17905

17910

17915

179 2 0

17925

17915 KOP
Met vwen lichame van dien datgi
(KOP),COR
<.>
17918
mesdaet ] streepje boven de tweede e schijnt door van de andere zijde van het perkament.
17924
Des ] hoofdletter lets groter uitgevoerd en gerubriceerd.
17929
Den ] hoofdletter lets Toter uitgevoerd en gerubriceerd.
17906 bloet: `onomwonden'. 17910 Dan < Dat en. 17913 sculdech had gewesen:
`had moeten doen'. 17915 Met uwen lichame:`persoonlijk'; van dien dat: `voor dat
wat'. 17920 dat si alsoe: `dat het zo zal gebeuren'. 17921 Si ... doe: `zij beloofden elkaarplechtig dat zij zich niet aan de strijd zouden onttrekken'. 17922

verstaen: `weten'. 17924 primtijt: `ongeveer zes uur in de morgen (de tijd van de
prime, de eerste kerkdienst)'. 17925 Vergaderden ... crijt: `kwamen (...) hier bij elkaar voor een tweekamp'. 17926 plaetse: `plek'. 17927 josterden: `streden'.
17922-3 Het Ofr. vermeldt dat de mannen van beide koningen bedroefd zijn
als ze horen over de afspraak tot een tweegevecht (vgl. M IV, LXXXI, 19 en S V,
144/31-2)-
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KONING BOHORT VERSLAAT CERCES IN EEN TWEEGEVECHT

17932

17936

17940

17944

17948

17952

17956

P/G

Ende sine liede lipen op sware
Des conincs Cerces lieden daer nare
Ende slogenre vele, sonder mate,
Ende vingen sinen drossate,
al Daer hi hoetde ende verwaren dede
Sijns heren grote rijchede.
Doe was hi gevaen. Hi was vervart
Ende sprat dus ten coninc Bohorde ward:
`Here, woudi mi laten leven,
Ic soudu die scoenste crone geven
Die gi noit saget, na minen waen.'
ende Die coninc wouden niet doet slaen
Om die mesdaet van sinen here
Ende scouten quite wort mere
Ende hiet hem die crone bringen.
ende Hi ginc in een bosch naden dingen,
Daer hi vor enen sicamor te hant
In enen put die crone want,
Ende gaf den coninc die crone,
Om dat hine leven liet te lone.
ende Die coninc Bach die crone, di rike
Ende scone was sonder gelike.
Hi vrachde sinen lieden ter stede
Wat hi doen mochte daer mede
Ende wat hi geven soude Onsen Here,
Die hem dede die grote ere
Dat hi den coninc verwan alsoe.
ende Si widen sine wistenre wat raden toe,

1793o

E 49R,13
17930

17935

17940

17945

17950

17955

Ende ] kolominitiaal gerubriceerd.
sware ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 17991 (kol. c).
KOP
KOP, COR
17934 KOP
al
COR
17936 KOP
COR
17931

Des conincs Cerces lieden daer nare
<.>
wlel ren dede
Daer hi hoetde ende
verwaren
geuaen hi was veruart
Doe was
hi>

W

1793o lipen op sware:`vielen (...) fel aan'. 17932 slogenre ve/e:`sloegen velen ervan
lk .
dood'; sonder mate:`zonder terughoudendheid'. 17933 drossate:`hofmaarscha'
mere:`verklaarscouten
...
17934 hoetde ... dede:`bewaakte en liet beheren'. 17943
de hem in het vervolg ongemoeid te zullen laten' (vgl. MNW6, 923). 17946 sicamor: Wilde vijgenboom'. 17949 te lone: 'ten geschenke'. 1795o rike:`kostbaar'.
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CERCES' HOFMAARSCHALK BIEDT HEM EEN KROON AAN

17960

17964

17968

17972

17976

17980

17984

P/G

W

Dat hijs dade linen wile al.
lc secgu wat ic dan doen sal:
Om di ere di mi God heeft gegeven
In die plaetse hier beneven
Willic ene capelle doen maken
Ende margen beginnen doen die saken
Ende hier bliven tes si volmaect es.
Ende ic wille, sijt seker des,
Datmenre in dine Onsen Here
Tallen dagen vortward mere.'
Doe ontboet u wader to hant
Al di metsenaers di waren int lant,
al Soe dat dese stat was al gereet
Ende gemaect eer di maent leet.
`Ende in gedinkenessen, Bonder waen,
Vander eren di mi God hier heft gedaen,
Willic,' sprac hi, `dat hier, daer of to lone,
Blive des conincs Cerces crone
All Lange als di capelle staen sal.'
Ende als di capelle was gemaect al,
Ic, die inden wijch gewont was sere,
Bejagede anden coninc, min here,
Dat ic mi begaf hier orlof,
Want ic hadde gedaen belof,
Behildic inden wijch min Leven,
Dat ic mi dan soude begeven.
Ende die coninc, al dedijt node,
Gedoget om die minne van Gode,

17960

17965

17970

17975

17980

17973 KOP
Vander eren di [hem] god hier heft gedaen
COR
<mi>
17974 KOP
Willic sprac hi dat
daer of to lone
COR
--4hier--0
hier] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 18035 (kol. c).
17958 Dat ... al: tweede object bij Si seiden (vs. 17957). 17964 volmaect:lclaae .
17970 stat: `kapel'. 17972 in gedinkenessen: `als herinnering'. 17974 daer ... lone:
`daarom', vgl. MNW 4, 768 bij I. 17976 Als lange als: `zolang als'. 17978 wijch:
`strijd'. 17979-80 Bejagede ... °riot. Ireeg toestemrning van de koning, mijn heer,
om mij van de wereld of to zonderen'. 17985 Gedoget: `stond het toe'.
17959-89 Ook in de Estoire de Merlin is sprake van een gebouw C.j. ospital') dat
koning B. uit dankbaarheid voor God leet bouwen en waar hi een klerk acterliet diejaarlijks een bedrag ontving om van te leven en het gebouw te onderhouden(vgl. S II, 249/40 – 250/8).
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DE KONING LAAT ALS DANK EEN KAPEL BOUWEN

17988

17992

17996

P/G

Om dat hi sach dat ict begeerde soe
Ende liet hier rente daer toe,
Dat icker mochte leven bi
Ende die hier comen souden na mi.
Ende alsi wech was, ic sochte dan
al Soe dat ic want enen goeden man
Die mi genas, ende ben soe gediet
Dat ic te pristere was gewiet
Ende hebbe hier geweest tot nu.
In sach noit sint man dan u
Die van sinen lande was comen,
Ende noch enen, dien willic nomen,
Die des conincs Bans petrijn was
Ende hiet Banijn, sijt seker das,

17986

17985

E 49R,c
17990

17995

soe ] ook van dit blad ontbrak een hoek die met een dun stuk perkament gerepareerd is

(vgl. de aant. bi vs. 17621). De woorden op de plaklijn zijn moeilijker leesbaar; behalve
voor soe geldt dit ook voor toe (vs. 17987), leuen bi (vs. 17988), comen souden (vs.
17989) en so ck vs. 17990; punt van de corrector na soe als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 18047 (kol. c).
Ende alsi wech /soch/ ic sochte dan
17990 KOP

17991

KOP
KOP,COR
Soe ] kolominitiaal gerubriceerd.

1was.l.

W

17987 rente: `een jaarlijkse uitkering', vgl. T. 17987-8 daer toe Dat: `zodat'.
17992 gediet: `toegenornen in godsvrucht' (vgl. MNW 2,159 bij lb). 17995 sint:
`sindsdien'. 17998 petrijn: `petekind' (de in MNW 6, 316 genoemde
betekenis`doopvader',`peter' is gezien de voorgeschiedenis van Banijn — Joncki
vgl.T).
bloet leest abusievelijk `Bavijn'— niet mogeljk,

T

'7987 Waarschijnlijk wordt met rente bedoeld dat koning Bohort een som geld
bij een rechtspersoon of een klooster achterliet, waaruit een jaarlijkse uitkering, een zgn. erfrente, bekostigd kon worden (vgl. ook MNW 6, 1281).
17999 Banijn, Ofr. Banin, blijft in het begin van de roman achter in de stad Trebes wanneer koning Ban hulp gaat halen bi' koning Artur.Banijn probeert Trebes te verdedigen teen
koning Claudas, maar weet niet te verhinderen dat de
g
stad door verraad wordt ingenomen en in vlammen opgaat. Daarna trekt hi'
naar Arturs hof en wordt ridder van de Tafelronde(vgl. M VII, Ha, 2-15; XXa, 412 en S III, 8/33 — 12/28; 108/35 —111/7). Hij neemt deel aan een queeste naar
Lanceloet en hoort dat L.gevangengenomen en gedood is door Meleagant.
e ontmo t L. maar deze maakt zich niet
Daarom besluit hije h m te wreken, hij
bekend (vgl. M II, L, 25-9 en S Iv, 288/35 — 289/35). Lanceloet bevrijdt hem en
de andere ridders diegevangen gehouden worden door Terquijn (zie vs.
24.579-25082; M v, xci, 3-27 en S v, 236/19 — 242/26 en 242, MCA 3).Aan het
slot van de Lanceloet speelt hij nog een bescheiden rol in de oorlog tegen koning Claudas (I Bk. II, VS. 32838-975; vgl. M VI ,C II , 18 en S V, 340/32-42).

'08

DE KLUIZENAAR BLIJFT DAAR EN WORDT PRIESTER

18000

Die mi vertelde algader
Van uwer moder ende uwen wader
Ende hoe si starf in religione.'
Si spraken Lange van desen done,
18004
Toter nacht, ende gingen slapen bede,
Bohort entie hermite mede.
¶ Des ander dages vor wech Bohort
Alsi messe hadde gehort,
18008
Ende gemoette in sire geveerde
Ene joncfrouwe met enen swarten peerde.
Hi grotese als hise Bach
Ende si ontboet hem goeden dach.
18012
Si besagene wel ende daer nare
Vrachde si hem wie hi ware.
lc ben,' sprac hi, `van Arturs hove
Ende vander Tavelronden gelove.
18016 ende Ic hete Bohort ende is bem
Lanceloets neve.' Si sprac tot hem:

P/G

18006
18011
18012
18017

1800o

18005

18010

18015

Des ] voor dit woord representant voor een paragraafteken, het teken zelf is niet ingevuld;
de D lijkt over een andere letter heen geschreven.
KOP
Ende si ontboet hemgoden
dach
CORgo<eclen
KOP
Si besagene wel
ende daer nare
COR
<.>
KOP
Lanceloets neue
si sprac tot hem
KOP,COR
<.>

W

18002 in religionein een klooster'. 18003 van desen done:'hierover'. 18008 in
e w g'Aijden
szijn ht'.
siregeveerde: 'op zijn
toc i8oii ontboet:'wenste' .

T

18001-2 De moeder van Bohort, Ofr.Evain(n)e of Eveine, is de enige zuster van
koning Bans vrouw Helaine Elaine .Ten haar echtgenoot, koning Bohort,
twee dagen na zijn broer (koning Ban) stierfuit verdriet om diens dood, woe de
Evaine zich bij haar zuster, die was ingetreden in een klooster. Evaine sterft in
dit `Moustier Royal', Mnl. Monstijr Roal (Dl. vi, vs. 11376), nadat zij een droom
had waaruit zij kon opmaken dat het goed ging met haar zoons Bohort en Lioneel(vgl. M VII, iVa, I —Va, 3; xixa, 1-6 en S HI, 16/38 — 19/15 en 106/1 —
107/31). 18004-5 Het Ofr. is hier uitgebreider: `si coucha l'an Boort en .I. lit
en .I. chambrequi laienz ert or herbergier les chevaliers trespassanz.' (M IV,
LXXXI, 22; vgl. S v, 145/33-4). Zie voor deze vervaging van de ruimte Besamusca
1991,p. 91-5. 18007 In het Ofr. wordt de tijd nader bepaald: 'et chevaucha tout
armez dusqu'a ore de prime' (M IV, LXXXI, 23; vgl. S V, 145/35).
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BOHORT MAAKT ZICH BEKEND AAN EEN JONKVROUWE

18020

18024

18028

18032

P/G

Dat gi Lanceloets neve sijt, daer of
Ne heeft hi gene ere no gi lof,
Want gi een der bloetster riddere sijt
Dien ic noit en sach vor desen tijt.'
joncfrouwe, hoe es dat?' seide hi.
ende Si seide:Ic wile u secgen waer bi.
Ne lagedi niet II nachte achter een
Tes conincsVeschers, alst wel sceen?
ende Gine dorst int palais licgen niet
al Daer die aventure in gesciet,
Om datter u in mochte meschien.
Recht blode keytijf, nu merct van Bien:
En had u niet merre ere gewesen
Te stervene daer, oft gi van desen
Sculdech ward te stervene tier ure,
Dan te keerne Bonder aventure?

18020

18025

18030

daer of
Dat gi lanceloets ± li±eue sijt
KOP
<n>eue
KOP
<.>
COR
Ne heeft hi gene ere no gi lof
18019 KOP
<.>
COR
sach vor desen tijt
Dien ic noit
KOP
18021
<en>
COR
18025
alst wel ] boven deze woorden een c-vormige haal van de pen van de corrector.
Daer die auenture/n/ in gesciet
KOP
18027
auenture
COR
al
Te steruene daer oft gi van desen
KOP
18031
<.>
COR
tier vre
Sculdech ward te steruene
KOP
18032
<.>
KOP ,COR
18018

W 18018-9 daer ... /of: `dat strekt hem niet tot eer, noch krijgt u er een goede naam
door'. 18020 bloetster: lafste'. 18022 hoe:`waarorn'. 18024 lagedi:`overnachtte
u'. 18025 alst wel sceen:Ilaarblijkelijk% deze zinsnede lijkt beter te passen bi' vs.
18026-7, maar gezien de toevoeging van ende in vs. 18026 begon volgens de corrector daar een nieuwe zin. 18028 Om ... mescien: `omdat u daar iets slechts zou
kunnen overkomen'. 18029 Recht blode keytiff: `uitzonderlijk laffe nietswaardige'; nu ... lien: `denk hier eens over na' (vgl. MNW 4,1459 bi' I, 6a). 18031 van
desen:`hierdoor'. 18032 Sculdech ward te: `zou moeten'.
T 18024-5Vgl. voor Bohorts verblijfbij deVisserkoning VS. 17598-777. 18026-7
Het palais (..) Daer die aventure in gesciet is het Paleis van Aventuren waar Waleweingedurende zijn bezoek aan het Graalkasteel de nacht doorbracht (vgl. Dl.
Iv, VS. 3789-4076 en T bi' VS. 17594-7).

I IO

DE JONKVROUWE VERWIJT HEM LAFHEID

18036

18040

18044

18048

18052

P/G

ende Gi wet wel in allen maniren:
Die aventuren moten falgiren
Bi goeden man vander Tafelronde.
Ende vele liede nu ter stonde
Houden u nu over enen goeden man,
Daer si sere sijn bedrogen an,
Want gi sijt so quaet heden den dach
Dat geen quader wesen en mach.
Ende om dat si in allen maniren
Bi ridderen moten falgiren,
Haddi bi rechte sculdech gewesen
U kracht te done te desen
Oft si mochten falgiren bi u.'
ende Bohort seide:loncfrouwe, Bonder nu
En hordic noit spreken teneger uren
Vanden Palaise van Aventuren.
ende Bi desen blamerdi tonrechte mi.'
Si seide: `Gi liget qualike, bedi
Gi hebter of gehort in vele steden,
Maer van groter bloetheden
So ne dorsti niet bliven daer.
Gine slacht Lancelote niet vor waer.

18035

18040

18045

F. 49V,a

Gi wet wel in alien maniren
18034 KOP
---,ende---•
COR
Bi goden man vander tafelronde
18036 KOP
CORgoecen
Houden v nv ouer enen goden man
18038 KOP
goe>den
COR
mach
Dat geen quader wesen
18041 KOP
<enCOR
kracht ] de stole van de k is zeer kort uitgevallen.
18045
Hordic noit spreken teneger vren
KOP
18048
18055

COR
KOP
COR

4- en4---

Gine sl I e I cht lancelote niet vor waer
sl<a>cht

W

18034 in allen maniren: 'in elk geval'. Het is ook mogelijk om dit vers als volgt te
lezen: Gi wet wel, in allen maniren / Die aventuren ... (vgl. MNW 9, 2386 bi' II).
i8o3sfalgiren: `ophouden',`een einde nemen'. 18036 goeden man:`dappere mannen'. 18039 Daer ... an: `waarmee zij bedrogen uitkomen'. 18040 quaet: `laf'.
18042 si: nl. de aventuren uit vs. 18035. 18044-5 Haddi ... desen: 'had u beslist uw
kracht daaraan moeten wagen' ,`was u met recht verplicht uw uiterste best er voor te doen'. 18050 blamerdi: 'belastert u'. 18052 in vele steden: 'op vele plaatsen',`bij diverse gelegenheden'. 18oss slacht:`gelijkt (...) op'.

III

HIJ OVERNACHTTE NIET IN HET PALEIS VAN AVONTUREN

18o56 want Al di Tide weten gemeinlike
Dat hi es di stouste ridder van ertrike
Ende gi di bloetste diemen weet.'
Ende si sciet van hem gereet
18o6o
Ende en wilde niet meer spreken na dat,
Hoe sere dat hijs hare bat.
ende Alsi nember talen an haer want,
Voer hi wech, pensende te Kant
18064
Om di tale die hi hadde gehort.
Doe pensde in hem selven Bohort:
Gevile hem teneger uren
Dat hi quame bi aventuren
18068
Weder int lant, hi souder om varen dare
Om te wetene wat ware.
. Hi reet wort, alsict vernam,
also Dat hi te Karmeloet quam,
18072
Daer die tornoy soude wesen.
Nu swiget daventure van desen

P/G

18oss

18o6o

18,365

18070

18057 KOP
Dat hi es di stouste
van ertrike
COR
ridder
18060 KOP
Ende
wilde niet meer spreken na dat
COR
<en>
18068 KOP
Int lant hi souder om varen dare
COR
4–weder4–
<.>
dare] punt van de corrector na dit woo als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 18129 (kol. b).
W

18056 Al di lide I- .... ] gemeinlike:`alle mensen'. 18058 weet:lent'. 18062 Alsi ...
vant`toen hi' merkte dat zij nets meer wilde zeggen'. 18064 Om di tale:' over de
woorden'. 18066-7 Gevile hem L..] Dat hi: `als hij'. 18067 bi aventuren:`toevallig' .

T

18066-9 Bohort komt inderdaad nogmaals op Corbenijc en brengt dan wel de
nacht door in het Paleis van Aventuren, zie J Bk. II, vs. 29095-689 (vgl. M v,
xcviii, 19-50 en S v, 295/38 – 303/32). 18069 In de lange versie van de
Oudfranse tekst wordt hierna een extra avontuur van Bohort beschreven: hij
bevrijdt de broer van een jonkvrouwe die gevangen zit in een kasteel en bezorgt haar ook haar sperwer terug. Deze broer werd gevangengenomen toen
hi' zich op het terrein van het kasteel be yond om de weggevlogen sperwer van
dejonkvrouwe te vangen (M IV, LXXXI, 25-31). In de korte versie van het Ofr.
(S v, 146/21 – 147/36) en in het Mnl. ontbreekt dit avontuur.Vgl. ook Besamusca 1991, p. 20. 18070 alsict vernam: deze vervvijzing naar een ongespecificeerde
bron komt in het Ofr. niet voor(vgl. M IV, LXXXI, 31 en S v, 147/33-4). Zie
ook Besamusca 1991, p. 67-8. 18071-2 Het gaat hier om het toernooi dat koning Artur heeft uitgeschreven om Lanceloet te bewegen naar het hof te komen (vgl. Deel vi, vs. 12509-32).Vgl. ook vs. 16468-75,wa
ar een dwerg Bohort
enYwein over het toernooi vertelt.

I 12

BOHORT KOMT AAN BIJ KAMELOET VOOR HET TOERNOOI

Ende sal spreken van Walewaine wort,
Maer des sal luttel sijn, nu hort.
u gewaget daventure das
Alse Walewain gesceden was
Vanden hermite, die hem dede
Vanden serpente ende den lupart mede
Die betekenesse verstaen,
Dat hi reet al pensende saen,
Om dat hem hadde die goede man
Sine doet geterminert. Nochtan,
Omdat hi pensde in sinen gedochte
Dat his niet seker weten en mochte
Van zelken stucken die te gescine waren,
Liet hi dat gepens varen
Ende reet vragende om niemare
Van Lancelote harentare.
Hi achterhaelde op enen Bach

18076

i8o8o

1 8 084

18088

P/G

18075

i8o8o

18o85

Nu .1 initiaal N, 5 reels hoog, blauw met rood penwerk.
KOP
D I at I betekenesse verstaen
COR
Om dat hem hadde diode man
18082 KOP
die>goe>de
COR
KOP
Sine doet geterminert
nochtan
18083
<:>
COR
geterminert ] de onderste punt na dit woord is van de kopiist, de bovenste van de corrector.
Omdat hi pensde in sine
gedochte
18084 KOP
sine<n>
COR
Dat hi
niet seker weten mochte
KOP
18085
COR
his
stucken die tegescine waren
18086 KOP
Van
zelken>
COR
18076
18080

18081 pensende: 'in gedachten verzonken'. 18083 Sine
18079 serpente:' draak'
doetgeterminert: 'de tijd van zijn dood aangewezen', (vrijYzijn dood voorspeld'.
18086 stucken: `belangrijke zaken'; te gescine waren: 'nog moesten gebeuren'.
18089 harentare: 'op verschillende plaatsen' (verbonden met vragende) of`naar alle
kanten' (verbonden met reet).

T

18075 nu hort: deze directe aanspreking van het publiek komt in het Ofr. niet
voor(vgi. M IV, LXXXI, 31 en S v, 147136). Zie ook Mantingh 1992, p. 48-9.
18077-83 Walewein heeft in het Paleis van Aventuren een draak en een luipaard
met elkaar zien vechten. Een kluizenaar, die in de lane
versie van de Ofr. tekst
g
Secre heet(vgl. M IV, LXXXII, I), vertelde hem dat dit gevecht te maken heeft
met de ondergang van Arturs rijk en ook metWaleweins eigen dood (vgl. Dl.
Iv,
vs. 4155-4237). 18089 Het Ofr. geeft hier meer informatie: niemand weet
iets over Lanceloet.W rijdt zolang door tot hi' zich op zes dagreizen (S: twee
dagen) afstand van Kamaalot bevindt (vgl. M IV, LXXXII, I en S V, 148/1-3).

I 13

WALEWEIN DENKT AAN DE VOORSPELLING OVER ZIJN DOOD

In enen bosche, daer een wech lach,
Ene joncfrouwe ende met hare
Enen riddere ende daer nare
Enen sciltknecht di met haer quam.
Hi grotese als hise vernam
Ende si hitene wel comen wesen.
18096
Hi vrachde den riddere binnen desen
Oft hi wiste enege niemare
Van Lancelote, waer hi ware.
i8ioo ende Di joncfrouwe seide: `Twi vrachdi
Om Lancelote?' Doe seide hi:
`Her, die niemare di daer of
Die coninginne brachte int hof,
Ende om dat wi hebben vrese groet
18104
Om hem, dat hi mocht sijn doet,
So siwi geport ut Arturs hove,
Wel X ridders, bi gelove
om Dat wine soken selen sonder waen.'
18108
ende Doe antwerde die joncfrouwe saen:
`Het es heden di seste dach

18092

P/G

W

18090

18095

18100

1 8105

Enen riddere ende daer nare
18093 KOP
<>
KOP, COR
Hen1 die niemare di daer of
18102 KOP
H<er>
COR
18104
vrese ] s grotendeels vervaagd.
So ] moeilijk leesbaar door een aangeplakte hoek van het perkament (vgl. de aant. by
18106
vs. 17621 en 17986). Hetzelfde geldt voor ridders bi (vs. 18107) en sonder (vs. 18108).
18095 grotese: `groette hen'. 18o96 hitene ... wesen: `verwelkomden hem'.
i8ioo Twi: `waarom'. 18102 Her, die niemare: 'beervanwege) het nieuws'. De
lezing van de kopiist (Hen i.p.v. Her, vgl. P/G) komt overeen met het Ofr. (vgl.
M IV, LXXXII, I en S v, 148/9) en levert een betere zin op. In de redactie met
Hen begint de directe rede pas in vs. 18104. 181o6 siwi geport: `zijn wi' vertrokken'. 18107 bi gelove: 'met de belofte'. 18iio di seste dach: `zes dagen geleden'.

T 18101-3 De koningin meende dat L. dood was.Vgl. Dl. Iv, vs. 1345-62 en 166574 en T bi' vs. 16418-21. 18110-7 Lanceloet dronk uit een vergiftigde bron en
werdgenezen door een jonkvrouwe die liefde voor hem opvatte. Om haar van
de dood te redden toen zij vanwege haar onbeantwoorde liefde dreigde te
sterven, beloofde Lanceloet haar dat hi' haar als zijn jonkvrouwe (dus als
maagd) zou liefhebben (vgl. Dl. vi, vs. 11876-13105).Toen L. na de nacht doorgebracht te hebben met de dochter van koning Pelles, bedroefd rondzwierf,
ontmoette hi' deze jonkvrouwe opnieuw toen zij belaagd werd door enkele
aanranders. L. bevrijdde haar (vgl. Dl. vi, vs. 15355-588).

I 14

HIJ VRAAGT NAAR NIEUWS OVER LANCELOET

Dat icken gesont te Corbonijc Bach,
Ende hi halp mi daer toe mede
Dat is behilt min suverhede
Die mi drie ridders hadden genomen
En ware hi mi niet te hulpen comen.'
18116 ende Dit was die joncfrouwe dine genas
Vanden venine, alsict u las.
Ende si telde hem Bonder sparen
Hoe die dinge gevallen waren.
1812o
Alse min herWalewain dat horde,
Hi was blide om hare worde
Ende vergater bi sinen rouwe.
Doe vragedi der joncfrouwe
18124
Waer si yore. Si seide te dien,
Dat si yore den tornoi besien
Die te Karmeloet sijn soude.
ende Walewain pensde ende woude
18128
Dat hire varen soude, bi desen
om Dat hi pensde dat daer soude wesen
Lancelote, haddire of gehort.
Ende hi seide toten riddere wort,
18132
Waer dat sake dat si wouden,
Hi soude hen tot daer geselscap houden.
mer Nu swiget daventure van hen liden
Ende sal u van Lancelote bediden
18136
Hoe hi vanden dansse te livereed was
18112

P/G

18124
18126
18136

W

i8iio
F. 49V,b

18115

1812o

18125

1813o

KOP
Waer si yore si seide te dien
COR
<.>
Karmeloet ] eerstepoot van de m is even lang als een stokletter.
livereed ] d mogelijk verbeterd uit t door de kopiist.
18113 suverhede: `maagdelijkheid'. 18115 En ... comen: 'als hi' mi' niet te hulp zou
zijn gekomen'. 18117 venine: `vergif'. 18119 gevallen: `gebeurd'. 18127-8
pensde ... soude:`clacht na en wilde erheen gaan'. 1813o haddire af. 'als hi' erover
had'. 18132 Waer ... wouden: `als zij het goedvonden'. 18135 bediden: `vertellen'. 18136 te livereed: `bevrijd', ongewone vorm voor te livereert.

18117 alsict u las: deze rechtstreekse wending van de verteller tot zijn publiek
komt in het Ofr. niet voor(vgl. M IV, LXXXII, 2 en S v, 148/15-8). Zie ook Besamusca 1991, p. 117-9.
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18140

18144

18148

1815 2

18156

P/G

Daer hi an quam, alsict yore las.
aventure Beget als di knape sciet
Van Lancelote ende Nine liet
Inden dans, dat hi wech reet
Ende haestem te ridene gereet
Om dat hi Lange hadde gemeert.
Hi voer en wech sere vereert
Ende drove, om dat hem dochte
Dat Lanceloet daer wel bliven mochte
Dansende al sijn Leven lanc.
al Dar dansede Lanceloet ende Banc
Also alse dandere deden doe.
Dat duerde toter vespertijt toe.
Ende alsmen eten soude gaen,
Quam ene joncfrouwe tot hem saen
Die hem seide: 'Here, is segt u,
Gi moet Bitten in desen Betel nu
Ende wi selen setten, des geloeft,
Dese guldine crone op u hoeft.'
Hi seide dat hi niet ene bone
En micte op eten no op crone,
Noch dat hi geerde ander saken

D

18138

18139

1813 5

18140

18145

181 50

18 155

Daventure ] initiaal D, 5 reels hoog, rood, met blauwgrijs penwerk.
sciet ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 18199 (kol. c).
Lancelote ] hs lanc' .; punt van de kopiist deel van de afleorting, maar mogelijk ook

bedoeld als interpunctieteken.
18143
18148

vereert ] onder de tweede r een gaatje.
doe
Also alse dandere dede
KOP
dede<n>
KOP,COR

W

18141 gereet:` direct'. 18142 lan e hadde gemeert: `veel tijd had verloren'. 18143
vereert: `ontstemd', de meergebruikelijke vorm is verert. 18156-7 niet ... micte op:
`nietsgaf om'. 18158 geerde ander saken: `iets anders wilde'.

T

18137 alsict yore las: eerder is verteld hoe Lanceloet ondanks herhaalde waarschuwingen een we nam die hem bracht bijanste
een gezelschap dat den
feest vierde. Het bleek tegaan om een magische dans waarin ook L. verstrikt
raakte(vgl. Dl. vi, vs. 16112-259). In het Ofr. komt deze expliciete verwijzing
naar het voorafgaande niet voor (vgl. M IV, LXXXII, 2 en S v, 148/26-7).
18138 Deze knape is de schildknaap die toevallig met Lanceloet meereisde en
die tevergeefs probeerde Lanceloet mee te tronen toen hi' in de magische dans
verstrikt raakte(vgl. Dl. vi, vs. 16018-259, met name vs. 16018-23 en 16230-59).
18155 Deze kroon behoorde toe aan Lanceloets vader, koning Ban.Vgl. vs.
18173-5 en vooral vs. 18227-371 (met name de verzen 18360-6).
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1816o

18164

1 81 6 8

18172

1 8 1 76

i8i8o

18184

18188

P/G

Dan dansen ende hem blide te maken.
`Gi moet hier sitten,' seide si.
ende `Wi selen weten oft wi daer bi
Te liverert selen wesen bi u.
Ende te livererdi ons niet nu,
So bliefdi met ons nu ten tiden
Ende wi moten hier ontbiden
Tote dattie gene hier comen sal
Die ons loessen sal van al
Der sotheit daer wi nu in sijn.'
ende Hi seide:'Hets wel di wille min.
Ic Balder op sitten dies gift wilt also.'
Hi ginc opten setel sitten doe
Ende si Bette hem di crone opt hoeft
Ende si wide: `Here, des geloeft
Dat gi seker moget wesen des,
Dat uwes waders crone op u hoeft es.'
Hi sach opward ende hi sach vallen
Vanden torre neder met alien
Ene ymage, di gemaect was rike
Rechte na eens conincs gelike,
Ende viel soe sere dat si
Te sticken brac, ende daer bi
Falgierde die toverie daer.
ende Si quamen alle weder daer naer
In haren sin, daer si vor desen
Lange ute hadden gewesen.
ende Alse Lanceloet ward geware das
Dat op sijn hoeft ene crone was,
Warp hise van sinen hoefde neder
Ende ginc vanden setele sitten weder,

18159 KOP
COR

18181

KOP
KOP ,COR

W

1816o

18165

1817o

E 49V,c

18175

i8i8o

18185

Dan dansen endeblide
maken
-ahem--■
<te>
Te sticken brac
ende daer bi
<.>

18159 hem ... maken: `zich vermaken'. 18161 daer bi:`daarvan', nl. van de dans.
18164 bliefdi: `moet u (...) blijven'. 18167 loessen: `verlossen'.
18169 Hets ... min:
`clat wil ik wel'. 1817o dies: `omdae. 18177 met alien: `voorwaar',`inderdaad'.
18178 ymage:`beeld' . 18179 Rechte ...gelike:`precies lijkend op een koning'.
18182 Falgierde die toverie: 'brak de betovering'. 18183-4 Si ... sin: `zij kregen alien
hierna hun verstand terug'. 18184-5 daer ... gewesen:`clat zij voordien lange tijd
kwijt waren geweest'. 18189 ginc ... weder. `stond op van de stoel'.
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18192

18196

18200

18204

18208

18212

18216

P/G
W

Daer hi tien tiden niet sitten mochte
Bi redenen, alse hem dochte,
Om dat teken was van coninge.
Ridders ende vrouwen gemenelinge
Ende joncfrouwen helsdene sere
Ende daden hem feeste ende seiden: 'Here,
Die ure dat gi hier comen sijt
Mote sijn gebenedijt,
Want gi hebt ons geworpen daer mede
Uter meester sothede
Daer enege liede in quamen noit ere.
Ende wine waren ut comen nembermere
En haddu God niet gesint hire.'
Si leidene opten torre scire,
Daer si deden comen knapen
Ende dadene haestelijc ontwapen.
Doe quam daer een jonc ridder vort
Ende sprac tot Lancelote dese word:
here 'lc seide dat in alien maniren
Dese toverie niet soude falgiren
Vor dat gi quaemt te deser stede.
Ende hets wel geproefde dinc mede,
Dat gi een di beste riddere sijt
Die nu in die werelt es te derre tijt
Ende die alre scoenste man.
Ende u sijn sculdech te minnen vort an
Die gene die hier binnen sijn, here,
Want sine waren nembermere
Te liverert sonder bi u.'
ende Lanceloet sprac: 'Here, segt mi nu

18204

18190

18195

18200

18205

18210

18215

si ] mogelijk door de kopiist verbeterd uit n door de eerste poot te verlengen tot s
18191 alse hem dochte:`zoals het hem toescheen (voorkwam)'. 18193 gemenelinge:
`zonder uitzondering'. 18197 gebenedijt:`gezegend'. 18198-9 geworpen ... sothe-

de: `daardoor bevrijd van de grootste verdwazing'. 18202 gesint: `gezonden'.
18203 scire: 'direct'. 18205 dadene haestelijc ontwapen:lieten hem direct van zijn
wapenrusting ontdoen'. 18208-9 in allen maniren [...] niet: `geenszins'. 18209
falgiren:`ophouden'. 18211 geproefde dinc:`bewezen'. 18213 te derre tijt:' op dit
moment'. 18218 sonder bi u: `als het niet door u was'.
T

18206 eenjonc ridder: Ofr.`.I. vieuz chevaliers' (M IV, LXXXIII, 3; vgl. S v,
i49/16).Waarschijnlijk berust de Mnl. lezing op een kopiistenfout: i out kan
gemakkelijk verlezen zijn als conc.
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Waer bi dese aventure gevel,
Want alle die gene, weetmen wel,
Die in desen dans quamen, dat si
Haren sin verloren daer bi
18224
Ende al hare bedachtecheden
Ende van henen niet mochten sceden.'
`Here, dat salic u secgen wel,'
Sprac die Bode man. 'Het gevel
18228 Alse die coninc Artur dede feeste
Van sinen huwelike, dattie meeste
Van sinen lande ende sine barone
Quamen om hem manscap to done.
18232
Ende na dattie brullocht was leden,
U wader quam dor dit foreest gereden.
Daer want hiVI jonfrouwen doe,
Die dancsten ende songen toe
18236
Vander coninginne Jeneveren neuwen sanc,
Die neuwe gemaect was onlanc.
ende In die middelt vanden dansse stont
Een Betel, daer op sat tier stont
18240
Die scoenste joncfrouwe bi gelike
Die mochte sijn in ertrike.
18220

P/G

18220

18225

1823o

F. soR,a
18235

18225 KOP
Ende van he/m/ niet mochten sceden
COR
henen>
18232
brullocht ] vierde letter onduidelijk.
18233
vader ] hs va der; veel ruimte tussen de lettergrepen vanwege een gat in het perkament.

W

18221-3 Want ... hi: 'want men weet wel dat al diegenen die zich bij deze dans
k
voegden hun verstand daardoor verloren'. 18224 bedachtecheden: `denvermogen'. 18225 henen: 'flier'. 18228 dede feeste: `een feest gaf'. 18229 meeste: `aanzienlijkste mensen'. 1823o baroneleenheren'. 18231 om ... done: `om tegenover hem de eed van trouw of to leggen'. 18232 leden:`voorbiI . 18238 middelt: 'midden', de vorm met t is ongewoon (vgl. VL II, § ii4d).

T

18227-453 Het ontstaan van de magische dans en de achtergrond van het
schaakspel worden ook beschreven in de Estoire de Merlin (zie S II, 245/1 —
246/28), evenals de festiviteiten rondArturs huwelijk en het bezoek van zijn
leenmannen (vs. 18227-31; S II, 299/1 — 308/8). Ook na de kroning bleven koning Ban en koning Bohort bi' Artur om hem to helpen in de strijd teen zijn
vijanden. 18232 In het Ofr. is de tijd nader bepaald:`bien .X V. jorz apres ce
que les noces fussent' (M IV, LXXXIII, 4; vgl. S V, 149/28). 18234 Daer: het
Ofr. ispreciezer wat betreft de plaats: 'a ceste tor, (...) desouz les arbres que vos
veistes' (M iv, Lxxxiii, 4; vgl. S v, 149/3o-1).

I19

EEN BIDDER VERTELT HOE DE MAGISCHE DANS ONTSTOND

18244

18248

18252

18256

1826o

18264

P/G

Conincs dochter soe was si
Ende coninginnen daer bi.
Die coninc Ban was doe een out man.
mer In al sijn geselscap was nochtan
En geen so heblijc ridder als hi.
Ende hi bleef houdende daer bi
Ende besach den dans tien tiden.
Ende daer hilt bi sire siden
Een sijn neve, en clerc wel geraect
Ende van leden wel gemaect,
Wel hebbende ende edel man
Ende wel singende. Nochtan
En haddi noit gemint bi minnen
Ende was man die in alien sinnen
Meest conste nigromantien
Ende alle manire van toverien.
Die coninc besach die joncfrouwen wel
Die daer dansten ende maecten spel.
ende Die clerc was een jonc man
Ende Bach sere der joncfrouwen an
Die opten Betel sat, ende hem dochte
Dat hi sijn geluc wel prisen mochte
Die joie mochte hebben met hare.
Ende hi seide word daer nare
Hine gecrege joie nembermere

18240

18245

18250

18255

1826o

18243 KOP
Ende coninginne
daer bi
COR
coninginne<n>
18246
KOP
Eiein geen so heblijc ridder als hi
En
COR
18253 KOP
Ende wel singende nochtan
COR
<.>
18256
nigromantien ] nigromancien ook mogelijk.

W

18242 Conincs dochter:
dochter van een koning'. 18243 coninginnen:'van een
koningin'. 18245 geselscap:`gevolg'. 18246 heblijc:`beschaafd',`aantrekkelijk'.
18247 bleef houdende: `stond stil'. 1825o Een sijn neve: `een neef van hem',`een
van zijn neven'; en ... geraect:`een voortreffelijk geleerde'. 18251 van ... gemaect:
`goed gebouwd'. 18252 Wel hebbende: `een welgestelde'. 18253 Ende wel singende: 'die goed kon zingen'. 18254 gemint bi minnen: `oprecht liefg eha'
d .
18255 in alien sinnen: 'in alle opzichten',`vooral'. 18256 Meest conste nigromantien:
`het beste was in zwarte magie'. 18257 alle manire van: `allerlei soorten'. 18259
spel: `plezier'. 18263 sijn ... mochte: `zich zeer gelukkig mocht prijzen'. 18264
joie mochte hebben: `de liefde zou kunnen bedrijven' (vgl. MNW3, 1053). 18266
joie: `vreugde'.
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18268

18272

18276

1828o

18284

18288

18292

18296

P/G

Hine hadde hare minne ere,
Maer hine wiste wie oft hoe
Hire wel mochte comen toe.
ende Alse die coninc Lange hadde gesien
Genen dans, hi seide na dien:
'Het stode wel, bi mire trouwe,
In desen dans, dat elke joncfrouwe
Enen riddere hadde an die hant.'
Ende hi dede beten to hant
Ses ridders vanden sinen ter stede
Ende deetse anden dans gaen mede.
Dus hadde elke joncfrouwe daer
Enen riddere al oppenbaer.
Ende do die jonfrouwe die inden setel sat
Dat geselscap sach, si seide na dat
Dat hi ter goder tijt geboren ware
Die altoes hebben mochte daer nare
Alsulc geselscap, dans ende spel.
ende Di clerc verstont haer tale wel
Ende seide:Wildijoncfrouwe,
Gi selet al hebben, bi mire trouwe,
ja Enen scoenren dans dan dese es,
In sulker maniren, des sijt gewes,
Dattie dans soude tallen uren
Alst scone weder ware geduren,
Somer ende winter daer bi.'
`En trouwen, dat woudic,' seitsi,
`Ende is soude doen dat willen soude
Die gene dire toe hulpen woude,
Bedie mi donct dat gelijc desen
En mochte en gene dinc wesen.'

18265

1827o

18275

1828o

18285

18290

F. s oR,b
18295

stode ] mogelijk stonde; in dat geval is de tilde met de stole van de d samengevallen.
KOP
Ende
die ionfrouwe die inden setel sat
COR
--odo--•
18282 KOP
Datergoder tijt geboren ware
COR
Dat -4hi---, ter
18272
18280

W

18267 hadde: `verwierf'. 18268 wie:' op welke manier'. 18269 Hire ... toe: `hi'
zijn doel zou kunnen bereiken'. 18271 Genen: 'die'. 18272 Het stode wel: 'et
h
zougoed passen'. 18282 ter goder tijt: `op het juiste ogenblik'. 18287 Gi selet:
`zult u het'. 18290 tallen uren: `altijd'. 18291 geduren: `voortduren'. 18294-5
doen ... woude:`clatgene doen, wat degene die er hulp bij zou verlenen, zou willen'. 18297 en gene dinc: `niets'.
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18300

18304

18308

18312

18316

18320

P/G

W

ende Hi seide:Wildi mi geloven dat gi
El niemane minnen sult dan mi
Binnen minen live, lude oft stille,
Ic sal hier of doen uwen wile.
ende Ic sal u secgen hoet sal sijn nu:
Die gene die gi hier siet, secgic u,
Salic doen dansen, als gi sijt,
Al haer Leven, ende selen niet
Modere werden van dansene embertoe.
Ende si selen dansen alsoe
Den winter ende den sourer al,
Alst scone weder wesen sal,
Ende en sal hen in haren moet
Niet meer vernoien dant nu doet.
Ende alle die comen selen daer binnen,
Op dat si gemint hebben of minnen,
Selen met hen bliven also scire
Ende dansen in sulker manire
Ende niet pensen om ander saken
Dan om dansen ende feeste maken.
Ende dit sal geduren, sonder sage,
Toten avonde alle dage.
Ende dan selen si in genen torre gaen
Om eten ende om resten sonder waen
Ende licgen ale nachte daer binnen.
Maer en gene liede, sonder di minnen

18300

18305

18310

18315

18320

18298 KOP
Hi seide wildi
gelouen dat gi
COR
ende
--•mi—•
mi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 18359 (kol. c).
18300
minen ] het pootje van de i is rond van vorm.
18305
KOP
Al haer leuen
ende selen niet
COR
<.>
18319
alle dage ] in hs aaneengeschreven.
18321
Om ] inktvlek onder de eerste letter.
18298 geloven:`beloven'. 18 0o Binnen minen live: `tijdens mijn leven'; lude oft
stille: `volstrekt niet' ,`in geen enkel opzicht' (bep. bij minnen, vs. 18299), vgl.
MNW 4, 869. 18301 hier af: `wat dit betreft',`in dit opzicht'. 18302 sijn: `gebeuren'. 18304 sift: `ziet' (vgl. VL II, § 69a). 18305-6 ende ... embertoe:`en (degenen die u hier ziet) zullen het dansen nooit moe worden' (de comparatief van

Modere blijft onvertaald, vgl. MNW 4, 177o). 18310 en sal hen:I-let (nl. het dansen) zal hun'; (en < het en). 18311 vernoien: `vervelen'. 18312 daer binnen: nl.
binnen de kring van dansenden, of: `intussen'. 18314 also scire: `onmiddellijk'.
18320 genen torre: 'die toren'. 18321 resten: `uit to rusten'. 18322 licgen: 'overnachten'. 18323 en ... di: `niemand, behalve zij die'.
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18324

18328

18332

18336

1834o

18344

P/G

Oft gemint hebben ongelogen,
En selen niet met hen bliven mogen,
Want onder liede die joie driven
En mogen gene liede bliven
Sine hebben joie; ende niemen en mach
Grote joie hebben heden den dach,
Hine hebbe gemint oft hine minne.
Ende den dans, daer si sijn inne,
Sal geduren tonsen liven,
Ende sal niet falgiren no bliven
Vor die tijt datter toe comen sal
Di beste riddere vander werelt al
Ende die scoenste. Mer tot dien dage
Sal die dans falgiren Bonder sage
In sulker maniren dat hi begint.
Bedie, is wile dat gift kint,
Die dans sal beginnen bi u,
Die de scoenste joncfrouwe sijt nu
Van ertrike, dat donket mi,
Ende hi sal falgiren daer bi
Alse die scoenste riddere vander werelt al
Hier binnen sal comen. Ende hi sal
Aldus bi scoenheit begin ontfaen
Ende bi scoenheit sal hi te gaen.'

18325

18330

18335

1834o

18345

Selen niet met hen bliuen mogen
18325 KOP
4----en4-COR
mach
Sine hebben ioie ende niemen
18328 KOP
<:>
ei-i
COR
niemen ] tweede e lijkt verbeterd uit a door kopiist.
oft hine minne
Hine hebbe gmint
18330 KOP
KOPgernint
Sal geduren tonsen hue
18332
KOP
liue<n>
COR
Sal ] S verbeterd uit de aanzet tot een andere letter.
18336
KOP
Ende die scoenste
tot dien dage
<.> <mer
COR
ende hi sal
18345
KOP
Hier binnen sal comen
<.>
KOP,COR

W

18326 joie driven:`plezier hebben'. 18332 geduren tonsen liven: `voortduren tijdens
ons leven'. 18333 niet ... bliven: `een einde nemen noch ophouden'. 18336
tot: ' op' . 18338 In ... dat:' op dezelfde wijze als'. 18339 kint:'weet'. 18347 te
gaen: `ophouden te bestaan'.
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18348

18352

18356

1836o

18364

18368

18372

P/G

W

Alse die joncfrouwe dat verstont,
Si hilt vor logene tier stont
Ende waende in alien maniren
Dat hi daer of soude falgiren
Ende geloefde hem omt gone
Algader sinen wille te doene.
ende Hi berecte die ridders saen,
Die anden dans waren gegaen,
Bi sire toverien alsoe
Dat si danen niet wouden sceden doe.
Entie joncfrouwen sekerlike
Berecti dies gelike.
ende Als di coninc Ban ward Beware das
Dat hen dansen soe in ernst was,
Hi seide doe alse hem dochte,
Dat sijne crone bat niet bestaden mochte,
Dan te gevene doe sekerlike
Den besten ridder van ertrike
Ende lietse bier tsinen behoef alsoe.
Die coninc Ban voer wech doe
Ende die clerc bleef metter joncfrouwen
Blide ende ontladen van alien rouwen
Ende hadde al sinen wille daer of,
Alsi hem hadde gedaen gelof.
Die vanden lande quamen besien
Dit wonder, alsi horden van dien.
Doe quamen sulke vanden lieden

18356

18350

F. 50R,c

18360

18365

18370

alsoe ] vlek over de tweede letter.
Sijn
crone bat niet bestaden mochte
—■ c1(..)--■ Sijn<e>
COR

18363

KOP

18365

Dat door afsnijding van het blad is alleen de eerste letter bewaard gebleven.
ridder van ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gat in het perkament (vgl. de
aant. bij vs. 18426).
18349 hilt vor: `beschouwde het als'. 18351 daer ...falgiren:`claar niet in zou slagen'. 18352 geloefde:`beloofde'. 18353 Algader.`geheer . 18354-6 berecte ... saen

I-. ..] alsoe: 'bracht de ridders(...) direct in zo'n toestand'. 18357 sceden:'weggaan' .
18362 alse hem dochte: `dat het hem voorkwam'. 18363 bat ... mochte:`niet beter
zou kunnen aanwenden et subj. hi is geimpliceerd, vgl. Stoett § 5e). 18366 tsinen behoef: `voor hem'. 18369 ontladen ... rouwen: `verlost van alle smart'. 18371
Alsi ...gelof: `zoals zij hem beloofd had'. 18374 sulke vanden lieden: `sommige
mensen'.
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18376

1838o

18384

18388

18392

18396

P/G

Die van henen nine scieden,
al Soe dat icker op enen dach
Wel hondert ende viftech Bach.
Die dans gedurde daer naer
In deser maniren wel XIV jaer,
al So datter joncfrouwe vernoide dat
Ende si haren lieve bat
Dat hi die toverie brake.
Hi sprac: 'In mach in gere sake
Vor die tijt court dire geset es toe.'
`lc bidde u dan,' seitsi doe,
Dat gi ons maect enech ander spel
Daer wi ons mogen alsoe wel
Alse met dansene mergen mettien,
Ende sulc dat alle diet Bien
Te wondere daer op mogen scouwen.'
Hi gaf antworde der joncfrouwen,
Na dien dat sijs bat, hi Bout doen wel.
Doe maecti een rike scaec spel
Van goude, van selvere gemaect,
Dat noit minsce soe wel geraect
En maecte van enegen stene.
ende Datmen scaec bort hiet int gemene

18375

1838o

18385

18390

18395

18377

viftech ] punt voor dit woord waarschijnlijk gebruikt uit gewoonte omdat het een getal be-

18381

treft, een interpunctie.
Ende si haren liue

KOP
COR
18390 KOP
KOP,COR
18396 KOP
KOP,COR

bat
li.eue
Te wonder 'rile daer op mogen scouwen
wondere
En maecte van enege
stene
enege<n>

W

18375 van ... scieden: 'char vandaan niet weggingen'. 1838o So ... dat: `zodat het de
jonkvrouwe verveelde'. 18382 brake: `wilde verbreken'. 18383 in gere sake:` op
geen enkele manier'. 18384 dire ... toe: 'die daarvoor is vastgesteld'. 18387-8
Daer ... mettien:`waarmee wij ons even goed kunnen vermaken als met dansen'.
18390 Te ... scouwen: `dat met verbazing zullen bezien'. 18392 Na dien dat: `aangezien'. 18395-6 Dat ... stene: `datnooit iemand zoprachtig van Welke edelsteen
dan ook maakte'. 18397 Datmen ...gemene:`dat wat men een schaakbord noemt'.

T

18393-8 In het Ofr. luidt deze passage:Tors compassa .I. esches d'or et d'argent, les plus riches et les plus biaux que nus bons feast onques ne veist, et fist il
meismes .I. eschequier d'unne pierre precieuse qui plus valoit de .M. livres.' (M
IV, LXXXIII, II; vgl. S v, 151/15-6). De vertaling van het gecursiveerde gedeelte
lijkt in het Mnl. weggevallen to zijn (na vs. 18395).
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DE NEEF MAAKT OOK EEN MAGISCH SCHAAKSPEL

18400

18404

18408

18412

18416

18420

P/G

W

Dat was wel dusent marc ward.
Ende als hi van beiden was beward,
Hi bracht der joncfrouwe na dien
Ende bat dat sijt soude besien.
Ende si waren alsoe geset,
Alsmen daer soude spelen met,
Ende seide hare dat si name
Die side di haer best bequame,
Want si moester spelen mede.
Die joncfrouwe seide tier stede:
jegen wien zellic spelen nu?
En sal niet wesen jegen u,
Want gine connes niet jegen mi.'
`Speelt beste dat gi cont,' sprac hi,
'Want gine cult dit spel
Nembermeer connen spelen soe wel,
Gine sult inden hoec sijn gemat.'
ende Tirst dat si verstont dat,
Si trac ene vinde vort alse houde
Om to wetene wat wesen soude.
ende Dar spranc ene vinde vort thant
Datter nieman toe ne dede hant.
Ende alsi des wart Beware
Dat tspel spelde jegen hare

18400

18405

18410

18415
F. SoV,a

18398 KOP
Dat
wel dusent marc I t I was ward
COR
<was>
marc
was ] de corrector heeft de verplaatsing van was d.m.v. verwijsstreepjes aangegeven.
18408
KOP
Jegen wien
[daer] spelen nv
COR
---■ zellic--■
18409
u ] inktvlekje na dit woord.
18411
KOP
Speelt beste dat gi cont sprac ±si±
KOP,COR
<hi>
COR
.
18399 van ... beward: `van beide (schaakbord en -stukken) was voorzien'. 18401
soude besien: `wilde bekijken'. 18402 si: nl. de schaakstukken. 18404 seide: het
subj. hi is geimpliceerd, vgl. Stoett § 5e. 18405 best bequame: 'het beste beviel'.
18408 zellic: dialectische variant van sal ic, vgl. VL I, § 68. 18409 En < (Net en
18410 gine ... mi: 'u kunt daarbij niet teen mij op'. 18414 sijn gemat: 'mat gezet
worden'. 18416 Si ... houde:`schoofzij direct een pion vooruit'. 18417 wat wesen soude: `wat er zougebeuren'. 18419 Datter ... hant: `terwij1 niemand hem
aanraakte'.

T

18400 na dien: Ofr.`.I. jor apres disner' (M IV, LXXXIII, II; vgl. S V, 151/18).
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ELKE SPELER WORDT DOOR HET SPEL ZELF MAT GEZET

1 8 424

18428

18432

18436

18440

P/G

Sonder ander helpe, si pijnde har sere
Subtilike te speelne wort mere,
Alse die gerne weten woude
Wat inden dar of comen soude,
Want si conste alsoe vele
Ende meer dan iman van dien spele.
Mar sine conste soe wel niet dat,
Sine was in dien hoec gemat.
Ende alsijt hadde besien wel,
Si seide dat wel gemaect was tspeel
Ende si vragede oft alle
Dire comen souden bi gevalle
Dierre gelijch gemat souden wesen.
ende Die clerc antwerde te desen:
`Neent niet, bedie hir comen sal
Een riddere, gratieus boven al
Ende begeert ende gemint, die soe vele
Connen sal van scaecspele
Ende van andren spele dat sine gelike
Niet en sal sijn in eertrike
Van subtijlheden, ende bi desen

18422
18426

18420

18425

18430

1 8 43 5

18440

si piinde
Sonder ander helpe
sere
KOP
--■ har—*
<.>
COR
conste ] veel ruimte tussen de eerste en de tweede lettergreep vanwege een gat in het per-

kament(vgl. de aant. bij vs. 18365).
Derre gelijch gemat souden wesen
18 434 KOP
Derre
COR
te desen I veel ruimte tussen deze woorden, niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is.
bedie hir comen sal
Neent niet
18436 KOP
<.>
KOP ,COR
18437
gratieus ] gracieus ook mogelijk.
die soe vele
18438
KOP
Ende begeert
ende gemint
<.>
<.>
KOP ,COR
18440
gelike I punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 18501 (kol. b).
18442 KOP
Van subtijlhede
ende bi desen
(KoP),COR
subtijlhede<n> <.>
18435

W

18422 si ... sere: `spande zij zich zeer in'. 18423 Subtilike: `scherpzinnig'.
18426-7 si ... spele:`zij beheerste het spel even goed of beter dan wie ook'.
18431 wel:`mooi'; tspeel: lees met is el i.v.m. het rijm. 18433 bi gevalle: 'in voorkomendegevallen'. 18434 Dierre gelijch:`op dezelfde wijze'. 18437 gratieus bobetreft scherp`
ven a k'begaafder dan alle anderen'. 18442 Van subtijiheden:wat
zinnigheid'.
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BEHALVE EEN ZEER BEGAAFDE RIDDER

Sal dit spel ende ander spel gemat wesen
Dire mede spelen gemene
Sonder die riddere allene.
Ende die macht van desen spele sal
Geduren des ridders leven al,
Ende te siere doet, in alre manieren,
Selt bi hem selven falgieren.
Aldus brachte die clerc dien dans wort,
Alse gi hebt gesien ende gehort,
Ende hi sal bi der comste van u
Inde nemen, des hopic nu.
Ende alse si hare lange ende vele
Gemercht hadde mettien scaecspele,
Starf si ende die clerc mede,
Ende dandre bleven teser stede,
Darsi nembermeer ute ne waren comen,
Mar dat gi hen quaemt hir te vromen,
Darsi sijn verloest mede
Van harre groter sothede.
Ende ne haddi niet meer goets gedaen

18444

18448

18452

18456

1846o

P/G

W

18445

18450

18455

1846o

18443

KOP
Sal dit spel
ende ander
gema I ec I t wesen
COR
<.>
--•s elm gemat
ander spel ] spel is we ens plaatsgebrek achter de vorige regel geschreven; punt van de
corrector na spel als versscheiding t.o.v. vs. 18503 (kol. b).
18446 KOP
Ende die macht van desen
sal
COR
---ospele--■
spele ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 18507 (kol. b).
18449
KOP
Sel I en si I bi hem seluen salgieren
COR
Selt falgieren ] hs salgieren; evidente verschrijving van de kopiist.
18450
vort ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 18511 (kol. b).
18453
Inde ] hs In de
18454
KOP
Ende alse [hi] hare lane ende vele
COR
<si>
18461
Van ] inktvlekje in de mare schuin voor dit woord.
18443-5 Sal ... allene: deze passage is corrupt. gemat lijkt de lezing die door de
vertaler bedoeld is, maar de invoeging van spel (o.i.v. vs. 18440) is niet juist (vgl.
P/G); ander moet verbonden`
met vs. 18444.Vgl. Ofr.et par celui seront
mate cil esches et tuit li autre i seront mate qui i joueront fors lui seul' (M IV,
LXXXIII, 12; ve. S v , 151/ 35-6). 18446 macht:'werking7 . 18449 bi hem selven:
`uit zichzelf';falgieren: 'verdwijnen'. 18450 brachte [...] vort: 'bedache,'bracht
tot stand'. 18454 si: nl. de jonkvrouwe. 18455 Gemercht:`gearnuseerd'.
18459 Mar ... vromen:`als u hen hier niet te hulp was gekomen'. 18460 Darsi
[...] mede: `waardoor zij'.
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LANCELOET BREEKT DE MACHT VAN DE MAGISCHE DANS

Binnen uwen liven Bonder waen,
Soe soude u in alre wisen
Bi rechte aldie werelt prisen
Bi dere eren die wi u sien gescien.'
Lanceloet seide:Nu motic sien
18468
Die aventure vanden scaecspele,
Dar gi of sprect soe vele.'
ende Men bracht hem, ende hi besacht wel,
Dat scakier ende dat scaecspel,
18472
Bedie si waren sere rike
Ende gewracht oc subtillike.
Ende hi sette te poente bede
Die guldine ende die selverine mede,
18476
Alsi te rechte souden wesen.
Ende hi trac vorwart na desen
Int begin ene selverine vinne
Die bider conincginnen stont met sinne.
18480
Ende alsi getrect hadde alsoe,
Die vinde an dander side quam vort doe
Ende te met dat hi vort trac sijn spel,
Sach hi dander spel spelen alsoe wel.
18484 ende Alsi hadde gespeelt met vinnen,
18464

P/G

W

18465

18470

18475

F. 5oV,b

18480

KOP
Bi d i I re eren die wi v siengescien
COR
cl<ere
dere eren ] waarschijnlijk onvolledige correctie van de corrector; te vermoeden valt dat hi
der eren wilde handhaven.
18470 KOP
Men bracht hem
ende hi besacht wel
COR
<.>
ende
18473
KOP
Ende gewracht
subti I i I Hike
COR
oc> subtillike
KOP
18478
Int begin [die] seluerine vinne
COR
<.ii.
18466

18465 Bi rechte: `tereche. 18466 Bi: ‘vanwege'. 18471 scakier: `schaakbord';
scaecspel: `schaakstukken'. 18473 gewracht oc subtillike: `ook op een kunstige wi'
zegemaakt'. 18474 te poente: 'op de juiste plaats'. 18475 Die ... selverine: 'de
gouden en de zilveren (schaakstukken)'. 18476 te ... wesen: `precies moesten
staan'. 18477 trac vorwart: `zette vooruit'. 18478 vinne: 'pion'. 18479 met
sinne: 'op een verstandige wijze', bep. bij trac (vs. 18477). 18482 te ... spel: `zodra
hij een zet deed'.
18469 In het Ofr. tekstgedeelte dat met dit vers correspondeert, zegt L. waarom
hij het schaakbord wil zien: 'car autrement ne m'en porroie je mie de ceanz
alezque je n'i eusse honte' (M IV, LXXXIII, 13; vgl. S V, 152/11).
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LANCELOET SPEELT TEGEN HET SCHAAKSPEL

18488

18492

18496

18500

18504

P/G

Ginc hit met ridders beginnen,
Sijn spel, ende met rocken toe
Ende speelde soe lange doe
Dat hi met ere vinden tien tide
Dat spel matte in dander side.
ende Die gene die dat hadden gesien,
Hadden groet wonder van dien
Ende seiden: `Met rechte es uwe dat spel,
Want gi hebbet gewonnen wel.
Ende wet wel warlike dat:
Dat gi niet en wart mat
Met wapinen, niet mer dan mettien scake,
Dat es u ene sekere sake.'
ende Hi antwerde, dat hi das
Utermaten blide doe was.
Doe begonsten minste ende meeste
Dar binnen spelen ende maken feeste,
om Dat si bi Lancelote doe
Waren delivereert alsoe.
Dien nacht was hi wel ontfaen.
Sanders dages alsi op was gestaen

18485

18490

184 9 5

18500

18485 KOP
Ginc hi met ridders beginnen
COR
hi<t>
18495
KOP
/Nadien/ dat gi niet en /sijt/ mat
COR
--owart—■
wart ] de a is bovengeschreven; punt van de corrector na di woord als versscheiding t.o.v.

vs. 18556 (kol. c).
18496 KOP
Met wapinen
dan mettien scake
KOP,COR
<.>
COR
--oniet mer-4
mer ] de r is we ens plaatsgebrek boven de e geschreven.
18502
Lancelote doe ] veel ruimte tussen deze woorden.
W

18485 hit: lees met de kopiist hi (vgl. P/G), ridders: `paarden'. 18486 rocken: 'torens'. 18488 Dat: `totdat'; ere vinden: `een pion'. 18489 Dat spel matte: 'de partij
won'. 18494 wet ... dat:'wees er zeker van'. 18495 wart mat: `verslagen zult
worden'. In het Ofr. is de met vs. 18495-7 corresponderende passage duidelijker:
omdat u niet verslagen bent door dit spel, zult u ook met de wapens niet verslagen worden (vgl. M IV, LXXXIII, 14 en S v, 152/23-5). 18497 u:`voor u'.
18498 das: `ciaarover'. 18 o1 spelen: `zich te vermaken'Anting to geven aan hun
vrolijkheid'.

T

18504 De feestelijkheden en het klaarmaken van een bed voor L. worden in
het Ofr. uitvoerig beschreven (zie M iv, Lxxxiii, 15 en S v, 152/27-33).
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LANCELOET WINT EN ONTVANGT HET SCHAAKSPEL

Ende gewapent, doe bat hi des
Enen riddere vanden lande van Logres
Ombe ene boetscap to done,
Dies herde blide was die gone.
Hi bat hem, dat hi soude varen
Te Cramelot al sonder sparen,
Ende hi den coninc ende die conincginne
Van sinentalven grote met sinne,
Ende hi der conincginnen seggen dar nare
Dathi dat scaecspel sinde hare.
`Ende teelt hare dat ict wan,
Entie maniere dire legget an.'
Hi seide dat hijt gerne doen soude
Ende hi porde alsoe houde
Ende reet soe verre dat hi quam
Te Kameloet, dar hi vernam
Die loetsen gerecht tier wile,
Die waren lanc ere halver mile,
Dar die tornoy soude wesen.
Hi vor in die stat na desen

18508

18512

18516

18520

18524

P/G

18511
18512
18513
18514
18515
18523

W

1 8505

18510

18515

18520

al sonder ] in hs aaneengeschreven.
coninc ] hs coninc.; punt na dit woord waarschijnlijk deel van de afkorting.
sinentalven ] hs sinen taluen
KOP
Ende
der conincginnen seggen dar nare
COR
--■ hi---+
KOP
Dati I c 1 dat scaecspel sinde hare
COR
Dathi
KOP
Die waren lanc ere haue
mile
COR
haduer,
185o8 ene ... done: 'een opdracht uit to voeren'. 18509 Dies: `waarover'. 18511
Cramelot: lees Carmelot of Camelot,,
vgl. o.a. vs. 18521 en Ofr. `Kamaalof (M Iv
Lxxxiii,15;
• zie ook S V, 153/2). 18513 Van ... sinne: 'lift zijn naam hartelijk wildegroeten'. 18514 hi ... nare: deze zin is afhankelijk van Hi bat hem dat (vs.
1851o). 18517 Entie ... an: 'en (vertel haar) over de merkwaardige eigenschap die
di
het heeft'. 18522 loetsen gerechtAribunes neergezet (voor de toeschouwers van
het komende toernooi)'. 18524 wesen: `plaatsvinden'.
18506-9 In het Ofr. vindt een uitgebreid gesprek plaats tussen L. en de ridder
(zie M w, LXXXIII, 15 en S V, 152/35-8).Vgl. Besamusca 1991, p. 85-9 voor de
versobering van dialogen. 18524 die tomoy: vgl.T bij vs. 18071-2. 18525 In
het Ofr. wordt de stad beschreven en wordt verteld dat de boodschapper de
zorg voor zijn paard bij de in an van het paleis overdraagt aan 'I garcon' (M
IV, LXXXIII, 16; vgl. S v, 153/10-3).Vgl. Besamusca 1991, p. 9o-5 voor de vervaging van de ruimte en p. 1o4-5 voor het wegwerken van bijfiguren.
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HIJ STUURT EEN RIDDER MET HET SPEL NAAR HET HOF

185 28

18532

18536

18540

18544

18 5 48

P/G

W

Ende want den coninc to rade
Wat men best mettien tornoie dade,
Dar alle die hoge Tiede gemeinlike
Selen comen van ertrike.
Die coninginne sat bi siere side
Rikelike gepareert tien tide.
Die riddere groette tien beginne
Den coninc entie coninginne
Van Lanceloets halven. Mettien worde
Spranc op die coninc alse hijt horde
Ende helsdene Bonder sparen,
Soe blide was hi van der niemaren,
Ende vragede hoet met Lancelote stoet.
Hi seideIc hope dat hi wel doet,
Want hets leden onlange stont
Daticken Bach gans ende gesont.'
Doe brachti vort dat scaecspel
In een ziden forel berecht wel
Ende hi seide: `Vrowe, mijn here
Lanceloet, hi groet u sere
Ende sint u dit scaecspel bi mi
Op selke vorwarde dat gi
Noit en sacht des gelike.
mer Gi mocht wel gesien hebben also rike.'
Die coninginne was sere blide
Ende dede vort bringen tien tide

1853o

18535

F. s oV,c
1854o

18545

18534 KOP
Van lanceloets haluen mettien worde
KOP,COR
<.>
18537 KOP
Soe blide was hi van
niemaren
COR
–Eder--•
18546 KOP
Ende sint v dit scaec
bi mi
COR
scaec--4s
scaecspel ] eerste twee letters door kopiist over andere letter(s) heen geschreven
18551
KOP
Ende dede vort bringen tien /de/ tide
KOP
18526 vant ... rade: `trof de koning aan terwiji hi overlegde'. 18531 Rikelike g epareert: 'met kostbare Ideren aan'.
' 18532 tien beginne:'eerse . 18538 stoet`ging' .
18539 dat ... doet: 'clat het goed met hem gaat'. 1854o leden onlange stont: loft
geleden'. 18541 gans: `ongedeerd'. 18543 ziden ford: `zijden foedraal', berecht
wel: `netjes'. 18546 sint: `stuure. 18547-8 Op ... gelike: 'met de verzekerin g dat
gij zult erkennen nooit iets dergelijks gezien te hebben' (vgl. MNW 9,1132-3).
18548 sacht: `zag'. 18549 Gi ... rike:`(een schaakspel dat) even kostbaar (is), zou u
welgezien kunnen hebben'.
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18525

DE KONING EN KONINGIN BEGROETEN HEM HARTELIJK

18552

Dat scaecspel datsi woude besien.
Die coninc sater toe mettien
Entie baroene al soe wel
Ombe te besiene dat scaecspel.
18556
Doe seiden si gemeinlike,
Sine sagen noit geen soe rike.
ende Die riddere sette dat spel na desen,
Alst bi rechte soude wesen,
1856o
Alse oft menre mede spelen woude.
Hi sprac ten coninc alsoe houde:
`Here, kiest hir binnen wijf oft man,
Die gi wilt, die best spelen can:
18564
Hi sal in den hoec wesen
Gemat, sijt seker van desen.'
lc sal selve spelen,' sprac die coninc.
ende Alse die baroene horden die dint,
18568
Si seiden: `Gine selt, here,
Laet mire vrowen spelen ere,
Dire meer of can, dat wi wel kinnen,
Dan alle die sijn hir binnen.'
18572 ende Die coninc dede die coninginne
Spelen, die met al haren sinne
Hare sette te speelne wel.
Ende alsi sagen dat scaecspel
18576
Jegen die coninginne spelen alsoe
Bi hem selven, hen wonders doe.
Si hildent over toverneye saen,
Ende alsoe waest, sonder waen.
Die coninginne pijnde sere
1858o
Ombe wel te spelne in allen kere,

P/G

1857o
18575

18550

18555

1856o

18565

18570

1 8575

Dire ] vlek over de laatste twee letters.
scaecspel laatste letter door kopiist over een e heen geschreven.
18553 sater toe: 'ging erbij zitten'. 18558 sette dat spel: `zette de schaakstukken
op'. 18559 Alst
wesen: `zoals het hoorde'. 18563 best: 'het beste'. 18568
Gine selt: `dat moet u niet doen'. 18569 ere:' eerst' . 1857o Dire ... kinnen: 'die
het beter kan, zoals wi' weten'. 18573 sinne:'schranderheid' . 18574 Hare sette:
`be on'. 18577 hen wonders: 'verwonderden zij zich erover'. 18578 toverneye:
Verdam stelt voor hier tovernie te lezen(vgl. MNW 8,621). 18579 alsoe waest:
`dat was het ook'. 1858o pijnde sere: 'deed bijzonder haar best'. 18581 in allen
kere: 'in alle opzichten'.

1 33

DE KONINGIN SPEELT TEGEN HET SCHAAKSPEL

Want vele hoger liede saghen opt spel,
Mar sine const gespelen niet soe wel
18584
Sine was in dende inden hoec mat.
ende Si logen in die zale om dat;
Die coninc sceernde oec op hare.
ende Si vragede den riddere dar nare
18588
Oft Lanceloet lettel ofte vele
Gespelt hadde mettien spele.
Hi antwerde: jahi, vrouwe.'
`Nu segt mi, bi uwer trowe,
18592
Was hi gemat?"Neen hi, dat wet wel,'
Sprac die riddere, `want hi wan tspel.'
Wat soudic seggen,' sprac die coninc,
`Van Lancelote in alre dinc?
18596
Men vint in al eertrike
Van prouechen sijn gelike;
Van ridderscape noch van scoenheden
Nes sijns gelike in gere steden.'
18600 ende Die coninc seide:Ti mire trowe,
Lanceloet heeft u, vrouwe,
Ene scone gichte gegeven nu.
Danckes hem, dat radic u,
18604
Want noit riddere ere vrouwen ne gaf
Scoenre gichte, sijt seker dar af.'
Die coninc dede geven daer naer
Den riddere die dat present brachte daer
18608
Goede wapine ende een goet part

P/G

1858o

18585

18590

18595

F. 5TR,a
i8600

186o5

18582 KOP
Want vele hoger liede sa±c±h
opt spel
COR
sa<g>h<en>
18592 KOP
Was hi gemat
neen hi dat wet wel
COR
< .>
18601
heeft ] eerste twee letters sterk vervaagd.
.
18604
gaf] punt van de corrector na dit woord, mogelijk als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzmg

voor vs. 18665 (kol. b).
W

18582 saghen opt: `keken naar het'. 18584 in dende: `tenslotte'. 18585 logen:
lachten'. 18586 sceernde: `s
goedaardig'. 18588 lettel oft vele:`sorns' .
18591 bi uwer trowe: 'op uw woord van eer'. 18594 Wat soudic seggen: `wat moet
ik nog zeggen'. 18595 in alre dine: `bij dit alles',`in elk geval'; men kan met deze
bepaling ook een nieuwe zin laten beginnen. In dat geval moet het vraagteken
na Lancelote geplaatst worden. 18596 Men < men ne. 18597 Van ... gelike:
`iemand die even ridderlijk is'. 18598 Van ridderscape: `wat betreft ridderlijk gedrag'. 18599 Nes: `bestaat (...) niet'. 18602 gichte:`cadeau'. 18603 Danckes
hem: `bedank hem ervoor'.
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zu VERLIEST EN VERNEEMT DAT LANCELOET WEL WON

18612

18616

18620

18624

P/G

Ende ander dint dat vele goeds was wart.
ende Die coninginne in dander side,
Die vanden presente was blide,
Dedem soe vele geven
Dat hijs te bat hadde al sijn leven.
Ende si bleven dar na desen
Tote dat die tornoy soude wesen.
Lanceloet, die hadde verloest doe
Die gene die dansten embertoe,
Sinde enen bode also houde
Datmen die lettren af doen soude
Die opten steen waren gescreven,
Want daventuren waren bleven
Dar si ombe dar gescreven stonden
Ende men deetse af tien stonden.
Ende mijn her Lanceloet sciet thant
Vandar hi den dans want

18621

18610

18615

1862o

waren ] a door kopiist waarschijnlijk over een e heen geschreven.

W

18609 vele goeds: `veel geld'. 18613 hijs ... hadde: 'hij er voordeel van had' (MNW
I, 1133 bij a).Verdam noemt dit voorbeeld bij de betekenis'verheugd zijn
over' `in zijn schik zijn met' (MNW 1,1134 bij c), maar dat lijkt minder waarschijnlijk, zie ook Ofr.'que cil en fut riches a touz les jorz de sa vie' (M IV,
LXXXIII, 18; vgl. S V, 154/9-10). 18617 embertoe: 'steeds maar door'. 18618 also
houde: 'direct'. 18619 af doen: `verwijderen'. 18621 bleven: `voorbil. 18622
Dar ... dar: `waarvoor zij daar'.

T

18609 ander dinc: in het Ofr. is gespecificeerd wat de boodschapper nog meer
krijgt:'.II. paires de robes et vesselement tant com lui plot.' (M IV, LXXXIII, 18;
vgl. S v, 154/8-9). 18616 Hoewel bij deze nieuwe verhaaldraad zowel de
plaats als de personen veranderen, begint in de lane versie van de Ofr. tekst
(M IV, LXXXIII, 19) en in het Mnl. bier een nieuw gedeelte (aangegeven
d.m.v. overgangsformule en initiaal). De korte versie sluit het voorgaande af
met hetgebruikelijke `Si se taist ore li contes ...' en opent het deel over Lancelot met het gebruikelijke 'Or dist li contes que...' (S v, 154/11-13).Vgl. Brandsma
1992, p. 53-62. 18618-23 Het opschrift dat op een marmeren steen aan het
begin van het bos staat, luidt: '0 riddre die dit lant vars dore / Om te soken
avonture, / Ne wiltu niet sterven, sone corn niet / In dit foreest, wat soes gesciet: / want Dune salter niet uut moegen ontgaen / Sonder doet ocht scande
sonder waen.' (Dl. vi, vs. 16012-7). Het Ofr. is veel gedetailleerder: de bode
wordt naar de kluizenaargestuurd waar L. overnachtte (vgl. Dl. vi, vs. 16042iii) om hem te vertellen wat er gebeurd is en hem te vragen het opschrift van
desteen te verwijderen. De kluizenaar is blij en verwijdert de letters (vgl. M
van personen BesaIV, LXXXIII, 19 en S v, 154/14-8).Vgl. voor deze vervain van
musca 1991,p. 100-3.
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LANCELOET LAAT HET OPSCHRIFT VAN DE STEEN HALEN

18637

18628

18632

18636

1864o

P/G

Ende reet soe verre dat hi vernam
Enen riddere die in sijn gemoet quam.
Lanceloet groettene alse Nine siet,
Mar die ander en antwerdem niet,
Sonder dat hi seide:Wie Sidi?'
lc ben van Arturs hove,' seide hi,
`Ende hete Lanceloet.' Doe seide
Dander: Ti rechter warheide,
Gi sijt hir qualike comen nu:
want Gi selt eer avont sterven, seggic u.'
Hi keerde weder al dat hi quam,
Dreigende Lancelote sere gram.
ende Alsene die gene dreigede soe sere
Lancelote ie lanc soe mere,
Sprac Lanceloet: `Gi selet becopen
Vore: ende liet na hem lopen.
Ende alse die gene sach comen alsoe
Lancelote op hem, hi vloe

18625

1863o

18635

18640

niet
Mar die ander en antwerde
18629 KOP
antwerde<m>
COR
u ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
18635

vs. 18696 (kol. b).
KOP
KOP
18641 KOP
COR

Dreigende lancelote /seg/ gram
<sere>
ende liet na hem lopen
Vore
<.>

W

1863o Sonder: `behalve' . 18634 qualike comen: 'tot uw ongeluk gekomen'.
18635 eer avont. voor de avond vale. 18636 keerde ... quam: `reed terug langs dezelfde we als hij kwam' (om een aanloop to nemen voor een tweegevecht).
18638 Alsene: lees waarschijnlijk Alse of Als , want het object is al uitgedrukt in
Lancelote (vs. 18639). 18639 ie ... mere: 'hoe langer hoe meer',`aan een stuk
18641 Vore: 'eerse; liet ... lopen:• 'reed op hem af'. 18643 vloe: `vluchtte'.
door'.

T

18626 In het Ofr. worden tijdstip en plaats genoemd: L. reed 'par mi la forest
jusqu'a ore de prime' (M IV, LXXXIII, 20; vgl. S v, I54/19-20:lusques a heure de
nonne'). 18627 In het Ofr. worden meer bijzonderheden gegeven over de
ridder:`arme de toutes armes et fu montez sor .I. grant destrier coureor.' (M IV,
LXXXIII, 20 vgl. S V, 154/20-1). 18631-2 Het is opvallend dat L. hier, ondanks
de slechte omgangsvormen van de ridder, zonder voorbehoud zijn naam
noemt: in tegenstelling totWalewein maakt L. zich gewoonlijk niet bekend.
Het felt dat de ridder L. niet groet, wijst erop dat hi' vijandelijke bedoelingen
heeft. 18636 In het Ofr. wordt verder meegedeeld dat hi' reed `si grant oirre
com it pot del cheval traire' (M IV, LXXXIII, 20; vgl. S V, 154/26-7).
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EEN RIDDER VOORSPELT LANCELOETS SPOEDIGE DOOD

18644

18648

18652

18656

1866o

18664

P/G

Alse die sijns niet en dorste ontbiden.
Lanceloet en consten niet achter riden
Ende hi liet dat jaegen staen.
ende Hi quam in een broec gereden saen,
Dat onder enen starcken tor lach,
Dar hi ridders al gewapent sach
Met gelavien ende met scilden,
Die alle tenen ringe hilden.
Hi hadde wonder wat wesen mochte,
Mar hi pensde in sijn gedochte,
Dat om hem niet en ware.
Hi reet dar wart dar nare
Ende alse hi bi hen lieden quam,
Riepen si: `Gi sijt doet!' sere gram
Ende lieten lopen te hem Overt.
Alse hijt sach, hine was niet ververt,
Alse di niet ontsach in sijn gedochte
Van dien dat hem toe comen mochte.
Hi rechtem jegen dien metter vaert
Die yore quam te hem waert,
Dien hi dor den lichame stac,
al Soe dat hem sine glavie brac.
Ende wel si X quamen op hem slaen
Die hem sijn part doet slogen saen.

1 8645

1865o

18655

F. 5IR,b

18665

Ende hi liet dat iegen staen
18646 KOP
(KOP),COR
i<a,egen
18661
mochte] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing
voor

vs. 18722 (kol. b).

18663

waert ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

1 8666

X ] hs x.; een punt voor het getal.

vs. 1825
7
(kol. c).

W

18644 sijns ... ontbiden: 'hem niet durfde of to wachten'. 18645 achter riden: 'inhalen'. 18646 liet ... staen: `staakte de achtervolging'. 18647 broec: 'hag land',
`moerassige weide'. 18648 onder:
de voet van'. 1865o gelavien: lansen'.
18651 tenen ringe hilden: `aaneengesloten halt hielden' (MNW 6,1433 bi' 5).
18660 ontsach: `vreesde'. 18661 Van ... mochte: `wat hem zou kunnen overkomen'. 18662 Hi rechtem:`hij stelde zich in staat van verdediging' (MNW 3,
1023). 18663 yore: `als eerste'. 18665 hem: d.i. L. 18666 wel si X: `minstens
tien (ridders)'.
18649 In het Ofr. is er sprake van meer dan dertig ridders (M IV, LXXXIII, 21; S
v, 154/34-5). 18665 Het Ofr. heeft Been equivalent van dit vers (vgl. M IV,
LXXXIII, 2I en S V, 154/41 — 155/i).
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MEER DAN TIEN RIDDERS VALLEN LANCELOET AAN

Hi viel ter neder onversien,
Alse die hem niet en wachte van dien
Datmen hem doet sloech sijn pert.
Hi spranc op ende trac sijn swert
Ende
sloech omtrent hem sere gram
18672
Op al dat hem te gemoete quam.
Hi sloech ridders ende part te doet
Ende hi dede were soe groet
18676
Dat sijs alle hadden groet wonder
Die sine daet sagen besonder.
Ende hi werde hem soe stoutelike
Dat geen man mochte doen des gelike.
1868o
Si lagen hem ane sere,
Mar hi was van soe stouter were
Dattie stouste ente vorste
Hem qualike genaken dorste.
18684 Nochtan gaven si hem tien stonden
Soe vele grote ende cleine wonden
Dat hi vele verloes van linen bloede;
Nochtan en was hi mat ne moede,
18688
Mar hi sloech grote slage doe
Achter ende yore ember toe
Ende werdem soe wel besonder
Dat sijs alle hadden wonder.
18692
Ende het was oec leet hen somen
Dat si op hem waren comen
Ende dat sine asselgierden dan,
Ombe dat hi hen dochte soe goet man.
18696 ende Mettien quam an hem gevallen
18668

P/G

18677
18685
18687

sine daet ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Soe vele [ende] grote
COR
ne I no niet onmogelijk.

ende

18670

18675

18680

18685

18690

cleine wonde
wonde<n>

W

18668 onversien: `onverwache. 18669 hem ... dien:`er niet op verdacht was'.
18675 dede ... groet:'verdedigde zich zo dapper'. 18676 sijs < si des. 18677 besonder. `buitengewoon', bep. bij groet (vs. 18676). 18679 des gelike: `hetzelfde'.
1868o lagen hem ane:`bestookten hem'. 18682 stouste ente vorste:`dapperste en de
voorste', in stouste apocope van de t; ente <`ende de'. 18683 Hem ... dorste: `nauwelijks bij hem in de buurt durfde komen'. 18687 mat ne moede:lielemaal niet
moe'. 18692 het ... somen: `sommigen van hen betreurden het ook'. 18693 op
... comen: 'hem hadden aangevallen'. 18694 asselgierden: `aanvielen'. 18696
quam ... gevallen: lwam (...) hem aanvallen'.
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LANCELOET VERWEERT ZICH ZO GOED HIJ KAN

18700

18704

18708

18712

18716

18720

18724

P/G

Een die starcste van hen alien.
ende Si toegen elc andren wech ende weder
al Soe datsi beide vielen ter neder
Entie riddere viel onder doe.
ende Mettien liepen siere alle toe
Ende namen Lancelote te hant
Met crachte sijn Swart uter hant
Ende togen hem den helm of mede
Ende ontwapendene ter stede.
Hine micter niet op, hi seide.
Si slogene sere sonder beide
Met swerden, dat hem dbloet utespranc
InVII steden eer iet lanc.
Mettien die grote riddere op hem quam,
Daric eer of seide, al gram
Met gerichten swerde, des geloeft,
Oft hi hem of soude slaen dat hoeft.
ende Lanceloet en verpordem niet een haer,
Al sach hi tswart op hem getrect dar,
Ende maecte gelike ofte hi van desen
Niet en ware in vresen.
Ende alse die gene wart geware
Lanceloets maniere, sprat hi dar nare:
`Ay dief, hets war, dincke mi,
Dat elc minsce Beget van di:
want Men seegt dattu best gewarlike
Die stoutste ridder van artrike.
Ic sie wel dat es waer:
want Ic en vinde in di en genen vaer

18695

18700

18705

18710

18715

18720

F. 5IR,c

18723 KOP
COR,die stoutste (..)der van artrike

ridder woord deels weggevallen doordat in de ondermarge een deel van een aangeplakt
stukperkament ontbreekt; waarschijnlyk stond er .rd' .
W

18698 toegen ... weder: `trokken elkaar naar alle kanten'. 18705 ontwapendene: 'deden hem zijn wapenrusting uit'. 18706 micter niet op: `gaf er niets om'. 18707
sonder beide: `onophoudelijk'. 18708 dat ... lanc: `zodat hij al snel op zeven plaatsen bloedde'. 18710 op hem: 'op hem af'. 18711 eer: ' eerder' (vgl.T). 18712
gerichten: `opgeheven'. 18714 verpordem: `verroerde zich'. 18716 maecte gelike
ofte: 'deed alsof'. 1872o dief: `schurk'. 18725 vaer: `vrees'.

T 18711 Daric eer af seide: deze auctoriale opmerking van de verteller, die verwijst
naar vs. 18696-7, komt in het Ofr. niet voor. 18721-34 De ridder tutoyeert L.
om hem te vernederen.
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MAAR HIJ WORDT TOCH OVERMEESTERD

18728

18732

18736

18740

18744

18748

P/G

Ombe en gene dinc die di over gaet.
ja Al ne meindic te di en geen quaet,
Soe scienstu seker gnoech wesen
Daer een ander om sterven soude van vresen.
Mar dit en mach di helpen niet:
Du moets sterven, wats gesciet,
Eer du comst ute mire vancnesse.
Ic ne sal met swerden no met messe
Di niet doeden. Du salt sterven nochtan
Alsoe scandelike doet alse starf noit man.'
Hi dedene ontcleden saen
Ende naect in sine broec staen
Ende dedene met gecnoepten riemen
IV serianten geselen sniemen,
Die tvleesch scorden te menger stede,
Dat dbloet liep over sine lede.
Hine sprac noch gelike ne dede
Dat hi iet gequetst was dar mede.
ende Alsine hadden gegeselt soe
Dat bloet liep ter erden toe
Ende si moede van slane waren,
Dedene die here Bonder sparen
In enen diepen putte neder laten,
Die eiselijc was utermaten,

1 872 5

18730

18735

1 8 74 0

18745

18727 KOP
Al ne meindic
di en geen quaet
COR
ja
<te>
18729 KOP
Daer een ander
steruen soude van vresen
COR
-400-0
OM 1 de laatste letter is door afsnijding weggevallen; oc ook mogelijk.
18734 KOP
Di niet doeden
du salt steruen nochtan
COR
<.>
18736
dedene ] hs dedenene; evidente verschrijving van de kopiist.
18737 KOP
Ende naect in sine broec /gaen/
KOP
- <staen>
18740
tvleesch ] 1 verbeterd uit e door de kopiist.
18746 KOP
[S] Ende si moede van slane waren
KOP
Ende ] voor dit woord een inktstip.

W

18726 Ombe ... gaet: `voor iets wat jou overkomt'. 18728-9 Soe ... vresen: je leek
zeer zelfverzekerd op een moment dat een ander zou sterven van angst'. 18738
gecnoepten: 'van knopen voorziene'. 18739 IV serianten:` door vier knechten'; sniemen: ` direct daarna'. 18740 scorden:`openlegden',`verwondden'. 18742 gelike ne
dede: 'het blijken'. 18743 iet:' op enigerlei wijze'. 18749 eiselijc:`afschuwelijk'.
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LANCELOET WORDT BLOEDEND IN EEN PUT GEGOOID

Die vul was van slangen ende van wormen,
Die dat water soe deden verstormen
18752
Dat gevenijnt was sonder waen.
ende Alse hi in den put was gedaen,
Hi gevoelde tcoude water eer iet lanc,
Dat vanden venine van wormen was stranc,
18756
Ende die slangen daden hem dere
Ende tcoude water mesquam hem sere,
Die van pinen hadde herde heet,
al Soe dat hi in onmacht viel gereet.
1876o ende Si liepen an hem op ende neder
Sine been biten wech ende weder
Ende pijndene herde onsochte.
Hi werdem soe hi best mochte
Ende nam die slangen met bloten handen
18764
Ende trac hen thoft of thanden
Ende doetdese die hi mochte gewinnen.
Hi wart soe gevenijnt dar binnen
18768
Dat hi thant waent gebreken
Sonder enege biechte spreken,
Want alse hi sine bene hief
Uten watere, hi besief
Datsi geswollen waren sonder waen
18772
also Alser dat venijnt in was gegaen.
ende Hi begonste clagen met drover herte

P/G

W

18750

18755

18760

18765

18770

stranc
Dat vanden venine van wormen
18755 KOP
–■ was---,
COR
Ende ] hoofdletter verbeterd uit D door de kopiist.
18766
besief I punt van de kopiist na dit woord.
18771
1875o wormen: `slangen'. 18751 deden verstormen: `troebel (vuil) maakten' (enige
voorbeeld van deze betekenis in MNW 9, 74 bij 4). 18752 gevenijnt:'vergiftigd'.
18754 eer iet lanc: `spoedig'. 18755 stranc: `onaangenaam'. 18759 in ... gereet:'clirect buiten zinnen raakte' (van depijn). 1876o an ... neder: `overal over hem
heen'. 18761 Sine ... weder: `om overal in zijn benen to bijten'. 18763 werdem
... mochte: `verweerde zich zogoed als hij kon'. 18766 doetdese ... gewinnen:
`doodde degenen die hi' kon pakken'. 18767 dar binnen: `ondertussen'. 18768
waentgebreken: `meende to bezwijken', waent is pres. hist. (vgl. Stoett, § 244).
18771 besief: `zag'. 18773 venijnt: variant van venijn (vgl. MNW 8, 1397).
18759 Het Ofr. vermeldt dat L. wanneer hi' bewusteloos raakt, zich zo aan een
steen stoot dat hi' een rote wond aan zijn hoofd heeft (vgl. M IV, LXXXIII, 25
en S v, 156/5-6). 1876o In het Ofr. wordt verteld dat de slangen op het verse,
warme bloed van L. afkomen(vgl. M IV, LXXXIII, 25 en S V, 156/8-10).
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HIJ RAAKT VERGIFTIGD DOOR DE SLANGEN IN DE PUT

18776

1878o

18 7 84

18788

18792

18796
P/G

Sijn ongeval ende sine smerte:
`Hoe hebbic verdient, van hemelrike
Here, te stervene dus dorperlike
Alsic sterven moet, Bonder waen?
Mi en sal niman in staden staen,
Want mi hir niman vinden en sal.
Dus groet es mijn ongeval,
Datic hir sal moten bederven
Ende alse een ongevallech man sterven.
Ay, gebenedide God, Here,
Hoe gedogedi dat ic noit ere
Soude werden bier te voren
Van soe goeder vrouwen geboren
Alse was die coninginne van Benoyke,
Om te stervene soe onwerdelike
Ende soe quader doet daer an
Dat noit minsche selke ne gewan,
Want andre Tiede, cleine ende groet,
Keren ter erden in harre doet
Ende men graefse ter erden dan,
Mar ic ben soe ongevallech een man
Dat die erde, die alsmen seegt

18775

1878o

F. siV,a
18785

18790

18777 KOP
Here te steruene dus dorperlike
COR
<i>
18778
sonder ] hs sonder •; apostrof vrifwel geheel vervaagd.
18788
KOP
Alse
die coninginne van benoyke
COR
–owas–■
18795 KOP
Mar ic ben soe ongeuallech
man
COR
<.1.
18796 KOP
Dat die erde
alsmen seegt
COR
<.> –*die–,

W

18775 ongevak`ongelukkige toestand'. 18777 dus dorperlike: `zo schandelijk'.
18782 bederven:`omkomen'. 18783 ongevallech:` door het ongeluk achtervolgde'.
18785 Hoe gedogedi: `waarom staat u toe'; noit ere: `ooit'. 18789 soe onwerdelike: zo
smadelijk'. 18790 soe ... an: `(orn) daarbij een zo schandelijke dood (te sterven)'. 18791 noit ... gewan:`niemand ooit een zo schandelijke dood onderging',
zie voorgewan MNW 2,1917 bij 3b.

T

18788 die coninginne van Benoyke is Elaine, Lanceloets moeder en de vrouw van
de inmiddels overleden koning Ban van Benoyc. In het Brusselse fragment
(vgl. Dl. If vs. B245-7) verneemt L. van een stem uit Symeus graf dat zijn moeder nog leeft, terwijl zij elk pas ontmoeten aan het einde van de Lanceloet
(vgl. J II, vs. 35389-94). 18793 Het Ofr. is uitvoeriger: elke man die sterft, of
hi' nu gelovig is of ongelovig, zal bij zijn dood tenminste terugkeren naar zijn
moeder, de aarde (vgl. M IV, LXXXIII, 26 en S V, 156/26-7).
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LANCELOET KLAAGT LUID OVER ZIJN LOT

Al die liede tontfane pleegt,
Minen droeven lichamen heeft soe onwert
Dat sine niet tontfane begeert,
Mar si geeften den vulen slangen,
i8800
Die mijn vlesch hebben bevangen,
Hen te peysterne Baer mede.
Ay God, vol alre genadechede,
18804 Wat sal verliesen nu ter stonde
Ane mine doet die Tavelronde!
Ay soete, live neve Behort,
Die soe scone wart comen wort,
Die begonnen hebt soe hogelike
18808
U ridderscap dat des gelike
Noit man begonste van uwere ouden.
ende Haddu God mi behouden,
Ic haddu gedaen setten te lone
18812
Op u hoeft ene guldine crone,
Bedie mi was ombe u mere
Dan om mi selven tierre ere.
¶ Ende gi vrouwe, live conincginne,
18816
Die mi hadt bi fijnre minne
P/G

18795

18800

188os

188io

18815

heeft soe onwert
Minen /corne/
18798 KOP
<droeuen, ---+ljchamen–
COR
Dat si I s le niet tontfane begeert
KOP
18799
sine
COR
Mar si geeft Isle den vulen slangen
KOP
18800
CORgeefte<n>
Dan om mi seluen terre ere
KOP
18815
tierre
COR
Ende ] voor dit woord blauwgrijs paragraafteken, representant ervoor nog zichtbaar.
18816

W 18798 heeft soe onwert: `zo veracht'. 18800 vulen: 'weerzinwekkende'. 18801 bevan en. `bestooke (MNW 1,1170 bi s a) . 18802 peysterne: `voeden' . 18807 Die
... vort:'(u) die zo schitterend voor de dag bent gekomen'. 18808 hogelike: `veelbelovend'. 18809 des gelike: 'op dezelfde wijze'. 18810 ouden:leeftijd' . 18811
Haddu ... behouden: 'als God mi' voor u in leven gelaten had'. 18812-3 gedaen ...
crone: 'als beloning een ouden kroon op het hoofd laten zetten'. 18814 mi ...
ere: `mij was aan die eer meer gelegen om uwentwille dan voor mijzelf'. 18817

fijnre:`volmaakte',`verheven'.
T

18812-3 Waarschijnlijk bedoelt L. dat hi' Bohort tot koning had willen kronen
van Benoyc, het koninkrijk van koning Ban, L.'s vader. Koning Claudas had dit
rijk vlak voor Bans dood op verraderlijke wijze veroverd. In J II, vs. 3199635388 wordt beschreven hoe Artur en zijn ridders het koninkrijk heroveren en
hoe Claudas naar Rome vlucht. Lanceloet voert zijn voornemen uit in Arturs
doet en kroont Bohort tot koning over Benoyc (vgl. J iv, vs. 7393-460).
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HIJ ZAL NIET EENS BEGRAVEN KUNNEN WORDEN

Gebracht ter groter hoecheden
Daric in was tallen steden,
1882o ende Daric bi dede ende hebbe gedaen
Die grote bederven Bonder waen,
Dar al die werelt of sprect nu.
Ic en weet wat seggen van u
18824
Sonder dat u God, vrouwe soete,
In dat geluc houden moete
Dar hi u in heeft geset nu ter tijt
Ende in die grote macht dar gi in sijt.
18828 ende God mote geven, onse Here,
Soete vrouwe, dat gi nembermere
Alsoe Lange alse gi leeft,
Noch minsche die mi gekint heeft,
18832
Van deser dorper doet weten mote,
Want mine ziele, vrouwe soete,
Soude tallen tiden bi desen
Vorwart meer te drover wesen.'
18836
Lanceloet clagede aldus al
Toter nacht sijn ongeval.
Hi sat op enen Steen tier ure
Ende begonste besculden die aventure:
1884o
'Ay vrouwe Aventure,' seide hi,
`Hoe valsch ende hoe wandel Sidi
Ende verradre ende ongetrouwe!

P/G

W

1882o

18825

1883o

18835

18840

18818 KOP
/In/ bracht ter groter hoecheden
I--ge–bracht
COR
Gebracht ] hs ge bracht ; inktstipje onder de la atste letter.
hoecheden ] vlekje onder de derde letter.
18839 KOP
Ende begonste
sculden die auenture
COR
<be>sculden
18818 tergroter hoecheden: 'in hoog aanzien'. 18820 Daric bi: `waardoor ik'.
18821 bederven: `daden'. 18823 wat seggen: `wat ik moet zeggen'. 18825 geluc:
`voorspoed'. 18831 Noch ... heeft: samen met gi (vs. 18829) subject van de bijzin
dat ... mote, vs. 18829-32. 18832 dorper: `schandelijke'. 18835 te drover. 'nog ongelukkiger'. 18839 besculden die aventure: 'de schuld te geven aan het lot'.
18841 wandel: `wispelturig'. 18842 verradre: `verraderlijk'; ongetrouwe:`trouweloos' `,
gemeen' .
1884oVrouwe Aventure wordt in de Middeleeuwen meestal afgebeeld als de
Romeinseg odin Fortuna, draaiend aan een rad waaropde mens zich bevindt.
Daardoor krijgt hi' in zijn le ven te maken met een onvoorspelbare (en onontkoombare) afwisseling van hoogte- en dieptepunten.
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HIJ KLAAGT VANWEGE BOHORT EN DE KONINGIN

Gi hadt mi verhaven vor desen rowe
Boven alle manne van scoenheden
Ende van provechen ende van seden
Ende van manieren darmen ombe man
Sculdech es te leggene prijs an.
18848
Nu hebdi mi genedert soe sere
Dat mi niet mach gescien die ere
Datic op die erde sterven moet,
Alse ene stomme beeste doet,
18852
Mar gi doet mi bederven
In enen vulen putte ende sterven.'
ende Binnen dien dat hi dreef dit mesbaer
Quam ene jonfrouwe gegaen daer
18856
Ende seide: 'Her riddere, here
Dien onse Tiede haten soe sere,
Wie sidi?' Hi Bach op wart mettien,
Mar Nine mochtse niet gesien.
1886o ende Hi antwerde:`Mijn name es
Die ongevallege riddere, des sijt gewes,
Die de beste riddere vanden andren al
Plach te sine vor dit ongeval.'
18864 ende Alsi sine tale horde,
Hare ontfarmde der worde
Ende bat, oft hem ware bequame,
Dat hi hare seide sinen name.
18868 ende Hi seide hare dat hi Lanceloet van Lac hiet.
Si antwerde:Wats gesciet,
18844

P/G

18843

F. siV,b
18845

1885o

18855

1886o

18865

rowe ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. (de leesaanwijzing voor)

vs. 18904 (kol. b).
18858

KOP
Wie sidi
hi sach op wart mettien
COR
<.>
sidi ] voor dit woord een inktstipje.
18863
vor dit ] in hs aaneengeschreven.
18867 KOP
Dat hi hare seide sine
name
COR
sine<n>
W

18843 verhaven: 'verheven% rowe: `treurige toestand'. 18845 provechen: 'dapperheid'. 18846-7 darmen ... an: 'die men in een man wel moet waarderen'.
18852 bederven: `omkomen'. 18853 vulen:• `afschuwelijke'. 18865 Hare ... worde:
`kreeg zij door de woorden medelijden'. 18866 oft ... bequame: `indien hij het
zou willen'. 18869 Wats gesciet: `wat er ook van mag komen'.
18859 Het Ofr. vermeldt ook waarom hi' haar niet kan zien: `por le puis qui
trop est parfont et or la nuit qui trop estoit oscure' (M IV, LXXXIII, 28; vgl. S V,
157/17-8).
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EEN JONKVROUWE HOORT ZIJN KLAGEN

18887

Was u wader die coninc Ban,
Gine selter niet bliven dan.'
Hi
seide:'Hi waest gewarlike.'
18872
Si sprac: `Gi selt ute dan haestelike.'
Si ginc en wech ende quam weder
Ende liet hem ene corde neder
Inden put dar hi was te handen.
18876
ende Alse hire hadde in den handen,
Si seide: 'Here, hoe salic u
Uten putte getrecken nu?'
i888o joncfrouwe 'Bint die corde ane ene eyke daer.
lc sal dar bi op comen dar naer.'
Si deet ende hi quam op tier stont
Al ongequest meer ende ongewont.
Hi dancte der jonfrouwe sere,
18884
Die hem hadde gedaen die ere,
Ende hare ontfarmede sere das
Dat hi in sine broec naecht was.
Si hietene onder die borne gaen staen;
18888
Si soude weder comen saen.
Si ginc van hem tier ure
Ende si loec na hare die dure.

P/G

18870

18875

18880

18885

Si sprac gi selt vte dan [gewarllike
KOP
<haeste>like
COR
Si ginc en wech ende quam weder
18874 KOP
<>
.
COR
handen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de toevoeging voor
18876

18873

vs. 18937 (kol. c).
KOP
KOP
KOP
18891
COR

Dat hi in sine broec nacht was
naecht
Ende si loec I h I na hare die dure
loec

W

18873 selt ute:`moet eruit'. 18875 cordetouw'. 18881 dar bi opAlaarlangs omhoog'. 18883 Al ... ongewont. `zonder verdere kwetsuren en wonden'. 18887 in
... was: `naakt was op zijn broek na', naecht: ch voor k is (oost)Vlaams of Brabants
(VL II, § 102 en MNW 4, 2089). 18888 hietene: `zei hem'. 18891 boa ... dure:
`sloot de deur achter haar', dure: spelling met u komt zelden voor ( VL II, § 6oa).

T

18883 In het Ofr. is Us vreugde over zijn bevrijding zo root dat hi' zijn wonden niet voelt(vgl. M IV, LXXXIII, 30 en S V, 157/37). 18888-9 In het Ofr. zegt
dejonkvrouwe dat hi' onder de boom moet gaan staan 'clue ne soiez trouvez
par aventure' (M IV, LXXXIII, 3o, vgl. S v, 158/1-2). L. vraagt haar vervolgens
wie er in het kasteel wonen en waarom men hem zo haat. Deon
jkvrouwe be looft dit te vertellen als zij terugkomt (vgl. M iv, LXXXIII, 30 en S V, 158/2-5).
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DE JONKVROUWE HELPT LANCELOET UIT DE PUT

18892

mer Datsi dede Bach een knape algader,
Dijt ginc seggen haren vader.
Hi seide: lc weet dat wel, here,
Dat gi Lancelote haet sere
18896
Ombe uwes oems doet, thertogen Cales,
Ende gi waent dat hi in steden es
Dar hi niet ute sal mogen ontgaen.'
Hi seide: `Du segts waer, Bonder waen.'
18900 ende Die ander seide:'Hi es ute nu
Bi uwer dochter helpe, seggic u'
Die here riep IV ridders doe
Dar hi meest trowen hadde toe.
18904 ende Alsi gewapent waren, seidi saen
Wat hi van siere dochter hadde verstaen.
ende Hi seide:Wi selen van henen al
Mogen Bien wat si doen sal.'
18908
Die mane sceen Licht ende Clare.
Die jonfrouwe en nam gene ware
Van haren vader ende ginc recht toe
P/G

18890

18895

18900

F. siV,c

18896 KOP
Ombe uwes oem doet thertogen cales
COR
oems
18899 KOP
Hi seide du set waer sonder waen
COR
.
se '< s>`
18906
Hi ] i door de kopiist over een e heen geschreven.

W 18893 Dijt: `die het', weinig voorkomende enclitische worm (vgl. VL II, par. '19).
18896 thertogen Gales: 'de hertog van C.' g emendeert in shertogen, maar dit is niet
noodzakelijk, vgl. VL 1, § 31 Opm. 2). 18897 in steden: 'op een plaats'. 18899
segts waer: liebt gelijk'. 18903 trowen hadde toe: `vertrouwen in stelde'. 18905
van: 'over'. 18906 van henen: `van bier f'
18909-10 en ...Van:`-was niet op Naar
hoede voor'.
T

18893 haren vader-. Ofr.`son signor' (M IV, LXXXIII, 31; vgl. S v, 1 58/6). In
het
h
Ofr. blijkt pas in de met vs. 18901 corresponderende passage dat de ridder die
L. in deput liet gooien de vader is van de jonkvrouwe. 18894-6Vgl. voor
deze zaak Dl. vi, vs. 13110-229, waar L. Lioneel en de quene aankomen bij de
zes zonen van de hertog van Gales om hen to helpen in de strijd to en hun
vader. L. en
Lioneel"
verkeerd
ingelicht, zodat zi ten onrechte de partij
van de zonen kiezen. In het erop volgende treffen tussen de zonen en hun
vader doodt L. de hertog. Het conflict tussen de hertog en zijn zonen wordt
uitvoerig beschreven in Dl. v, vs. 9980-10039. 18899 Evenals in het Ofr. totoyeert de beer de schildknaap, omdat deze sociaal lager geplaatst is (vgl. Kennedy 1972, p. 137,141-2). 18908 Dat de maan helder schijnt, lijkt in tegenspraak
met de eerdere mededeling dat L. in de put de jonkvrouwe niet kon zien door
de duisternis(vgl. vs. 18859 en T bij dit vers). Inmiddels is de maan echter gaan
schijnen, aldus het Ofr. (M Iv, Lxxxiii, 32 en S v, 158/13-4).
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EEN KNECHT VAN HAAR VADER VERRAADT WAT ZIJ DOET

18912

18916

1892o

18924

18928

18932

18936

P/G

Ter stat dar Lanceloet was doe
Ende gaf hem cledere ende dedene saen
Te harre cameren met hare gaen,
Dar hi toten dage soude ontbiden,
Want si met hem wech soude riden
Optien andren Bach dar nare
Ende hi volgede vaste hare.
mer Dar si in die camere souden gaen
Was har wader dar jegen saen,
Van ridders hen vifter, dise bestont
Ende sloecse sere tier stont,
Dat wel na starf van groten rowe
Dor Lanceloets wile die jonfrowe.
¶ Alse Lanceloet Bach die jonfrouwe wenen,
Hem verwies dat herte ende trac ten enen
Van genen ridders metter vaert
Ende nam Bien riddere sijn Swart,
Dar hi hem met enen slack gaf,
Dat hem thoeft vanden slage vor af.
Daer na heeft hi gecloeft
Den naesten Baer na sijn hoeft.
ende Alse die andre dat sagen,
Waren si vervart van sinen slagen.
Doe gingen si ten palayse wart vlien.
Lanceloet volgede hen mettien,
Ende tswart al bloet in sine hant,

18910

18915

18920

18925

18930

18921

KOP
Ende sloecse [beide] sere tier stont
COR
18924
Alse ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
18929 KOP
Dat
thoeft vanden slage vor af
--ahem-^
COR
af] punt van de kopiist na dit woord.

W

18914 toten ... ontbiden: 'tot het aanbreken van de dag zou wachten'. 18917 vaste:
`snel',`onmiddellijk'. 18919 Was ... saen:`dook haar vader daar plotseling op'.
1892o Van ... vifter: `samen met vier andere ridders'; dise bestont:`die haar aanviel'.
18922 wel na:`bijna' . 18925 Hem ... herte:'werd h i' kwaad'; trac ten enen:`ging af
op een', het subj. hi is geimpliceerd (vgl. MNW2, 640- I bij 7). 18931 naesten:
`dichtstbijzijnde'. 18934 ten palayse wart:'het kasteel in'. 18936 Ende: expletief.
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VIJF BIDDERS OVERVALLEN HAAR EN LANCELOET

18940

18944

189 4 8

1 89 5 2

189 56

P/G

Ende quam daer hi tote XX ridders vant
Bi enen scaecspele, ende hi quam
Onder hen tornech ende gram
Ende maecter onder een gesceet
Ende sloech hen lieden af gereet
Hovede, arme, wech ende weder
Ende verminkese op ende neder,
Soe dat hire doet sloech XIX.
Ende die waren in den vliene
Sochte hi al omtrent doe
In cameren ende op sulren toe,
Soe dat hi den here van dar binnen vant.
Doe sloech hi na hem thant,
Mar hi hadde die vrese soe groet
Dat hi tere vensteren ute scoet,
Dar hi op enen hoep stene met alien
Neder viel ende brac den hals int vallen.
Lanceloet sochte al ombe to hant
Ende alse hi niemanne meer ne vant,
Kerdi ter jonfrouwe saen,
Die hem vragede hoe hi hadde gedaen.
ende Hi seide:`Herde wel, God danc,
Si sijn alle doet over lane'

18937

18944
18949

18953

18935

1 894 0

18945

1 8950

1 8955

KOP
Daer hi tote xx. ridders vant
COR
4—ende quami—
XX ] hs xx.; een punt voor het getal.
XIX] geen punt voor het getal.
KOP
Doe sloech hi hem [af] thant
COR
—,na hem-0
na hem ] hs na hem hem; evidente out van de corrector, die hem af in na hem wijzigde,
maar vergat daarbij de eerste maal hem to expungeren en/of door to st ye en.
KOP
Neder viel ende brac den hals m I et I
alien
COR
<in>
<v>allen
int ] de corrector wijzigde met in int door het afkortingsteken voor 'et' to expungeren en
op de eerste poot van de m een i-streep to zetten; vervolgens werd een t bovengeplaatst.

W

18937 tote XX: `wel twintig'. 18938-9 quam... gram: `vloog zeer kwaad op hen
af'. 18940 maecter ... gesceet: joeg hen uiteen'. 18941 gereet:`dadelijk'. 18942
wech ende weder: 'op alle manieren'. 18944 X/X: lees i.v.m. het rijm negentiene.
18946 al omtrent:`overar . 18947 sulren: `zolders'. 18949 sloech ... hem: `viel hij
L. hem aan'. 18950 hi: d.i. de kasteelheer. 18951 scoet.'sprong' . 18952 met
allen: `helemaal', bep. bij Neder viel (vs. 18953). 18957 hoe ... gedaen: 'hoe het hem
vergaan was'. 18959 over lanc:`eindelijk'.

149

LANCELOET VERSLAAT HEN EN DOODT WIE HIJ ZIET

18960

18964

18968

18972

18976

1898o

18984

P/G

'Entrowen; antwerde die jonfrouwe,
`Van deser niemaren hebbic rouwe:
want Ic wane gi minen vader hebt doet,
Die vor u in ene camere scoet.'
lc en kinnes niet,' seide Lanceloet,
`Maric hebse alle geslegen doet
Die ic dar vant.' Ende na dien
Ginc die jonfrouwe dat doen besien.
ende Alsijt Bach, si sechgende hare.
Si ginc haren vader soken harentare
Ende alsine niet en vant
Si pensde dat hi ware gevloen thant
Ende vertroeste hare selven doe.
ende Si sprat aldus Lancelote toe:
Wat wildi doen met desen lichamen nu?'
ende Lanceloet seide: Ic segt u,
Gi selet cortelike sien.'
Hi warpse uten vensteren mettien.
Die jonfrouwe dedene dar na saen
In ene camere slapen gaen.
`Ende mettien dage sele wi
Porren,' seise, `ic ende gi,
Want ic weet wel dat mijn vader sal
Helpe varen soeken over al.'
Hi dede dat si seide gewillechlike
Ende hi sliep herde haestelike,

1896o

18965
F. 52R,a

1897o

18975

1898o

18966 KOP
Die ic dar vant ende na dien
COR
<.>
vant ] vlekje voor dit woord.
18973
ende ] vlek onder deze leesaanwijzing.

W

18964 Ic ... niet: `dat weet ik niet'. 18967 dat doen:` de toestand'. 18968 si sec
gende hare: `maakte zij een kruisteken'. 18972 vertroeste hare selveetroostte zich
met diegedachte'. 18976 cortelike:'weldra' . 1898o mettien dage:`bij het aanbreken van de dag.
' 18981 Porren:' op we gaan'. 18984 gewillechlike: 'met graag18985 herde haestelike: `zeer snel'.
te'.

T

18977 De lane versie van de Ofr. tekst meldt hier dat L. de lichamen 'es fossez'
`in de slotgracht') werpt (vgl. M IV, LXXXIII, 38). Het Mnl. komt overeen met
de korte versie (S v, i59/TI: Tors lez giete tous hors parmi vne fenestre').
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DE JONKVROUWE DENKT DAT HAAR VADER ONTSNAPT IS

r8988

18992

18996

19000

19004

P/G

Alse die vele hadde gedoget dien dacha
Ende tfenijn, dat in sine lede lach,
Dat dedem groet ongemac doe.
Die jonfrouwe sloet die dore toe
Ende berechte te sinen behoef ter vaert
Goede wapine ende een goet part.
Ende si ginc slapen na dat doen.
Hare quam te voren een visioen
Daer si lach ende sliep, dat hare
Daer na kerde al te ware,
Alse gi hir na selt horen.
Hort wat hare quam te voren:
Hare dochte, in warre dinc,
Dat si ute enen donkeren huse gmc
Ende si met enen lupart
In een lant makede hare wart
Ende si dat lant en kinde niet,
al Soe datsi ute haren geselscap sciet
Ende dat si allene ginc
Ende in hare gemoet quam na die dinc

18992
18995
19000
19003

18985

18990

18995

19000

KOP
Ende si ginc slapen /di/ na dat doen
KOP
ware ] inktvlek na dit woord.
Ende si /int gelike van/ enen lupart
KOP
met
COR
geselscap sciet
Soe datsi vte hare
KOP
hare<n>
COR
al

W

18986 hadde gedoget: `te verduren had gehad'. 18987 Ende ... lach: `maar het gif
dat in zijn lichaam zat'. 18988 dedem groet ongemac:`bezorgde hem veel pijn'.
18990 berechte ... behoef: `regelde voor hem'. 18993 Hare ... visioen: `zij kreeg een
droom'. 18995 kerde ... ware: `geheel werkelijkheid werd'. 19003 Soe datsi: 'en
dat zij'.

T

18993-6 De directe aanspreking van het publiek Alse gi hir na selt horen komt in
plaats van de vergelijkbare mededeling van de onpersoonlijke vertelinstantie in
39;
• vgl. S v,
het Ofr. `si com li contes meismes le devise', M IV, LXXXIII,
159/20).Vgl. voor de toekomstverwijzing vs. 19207-33, waar de droom uitkomt, en vs. 19256-69, waar hi' wordt uitgelegd.
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DE JONKVROUWE HEEFT EEN WONDERLIJKE DROOM

19008

19012

19016

¶

19020

19024

P/G

Een ander lupart die was quadertiere
Ende wreet, ende seide sciere:
jonfrouwe, gi hebt mi genomen
Mine spice, ende nu eest soe comen
Gi moetter ombe sterven nu ter stonde'
Ende hi warp ute sinen monde
Grote vlamme, dar hi mede
Hare cledere berren Bede,
Ende dat die lupart quam daer
Ende verworghdene daer naer.
Alse hare lange ombe dese sake
Gedroemt hadde, wart si in wake.
Doen stont si op ende ginc thant
Te Lancelote, dien si wakende vant,
Ende seidem dat tijt ware
Te varne. Hi stont op dar nare,
Mar hi vant sine voete gevenijnt soe
Dat hire cume op mochte staen doe.
Nochtan wapende hi hem ter stede

19005

19010

19015

19020

die was quadertiere
Een
19006 KOP
<wolf>
COR
-'ander lupart-+
COR
ander lupart ] punt van de corrector na lupart als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing

19016

19021

voor vs. 19067 (kol. b); deze correctie is problematisch, omdat de corrector waarschijnlijk in
twee fasen corrigeerde en de eerste correctie niet doorstreepte. Gezien de plaats van de verwijsstreepjes valt to vertu dat hij aanvankelijk wolf boven de reel toevoegde en dat
wijzigde in ander lupart zonder zijn eerdere toevoeging door to sire en.
Alse ] blauw paragraafteken voor dit woord; representant nog zichtbaar.
KOP
COR

Te varne hi stont op dar nare
<.>

W

19006 quadertiere: `boosaardig'. 19009 eest soe comen: 'is het zover'. 19011 warp:
`braakte',`spuwde'. 19013 berren: 'branden'. 19014 dat: sluit aan bij Hare dochte
(vs. 18998); die lupart: bedoeld is de eerste luipaard (uit vs. 19000), waarvan de
jonkvrouwe in vs. 19003 afscheid nam. 19015 verworghdene:`hem wurgde'.
19023 cume: `nauwelijks'.

T

19006 De lezing Een ander lupart is ontstaan door ingrijpen van de corrector
(vgl. P/G).Waarschijnlijk voegde hij aanvankelijk wolf toe na Een, maar wijzigde dat in ander lupart o.i.v. vs. 19261. (vgl. Gerritsen 1976, p. 46-7). Het Ofr. leest
`J. viautres' Cjachthond', M IV, LXXXIII, 39; vgl. S v, 159/24), dat door de vertaler of door een Ofr. kopiist gemakkelijk kan zijn verlezen to t'1. autres' (zoals
ookgebeurd is in minstens een van de Ofr. handschriften).Vgl. Gerritsen 1976,

p. 46-7.

152

LANCELOET HEEFT VEEL LAST VAN ZIJN WONDEN

Ende sat op entie jonfrouwe mede
Ende reden soe verre datsi vernamen
Datsi in een scone plain quamen.
19028 ende Die jonfrouwe bleef houdende doe
Ende sprac Lancelote aldus toe:
`Hordi iet datic hebbe gehort?'
Hi sprac:"Jaic wel.' Si reden vort
19032
Ende horden roepen ene creature
Die helpen noet hadde tier ure.
ende Die jonfrouwe seide metter vaert:
`Ay live here, wart dar waert.
19036
Besiet wat dar es ende nemt goem.'
Hi lietse daer onder enen boem.
Hi horde alse hi dar wart liep
Dat een `Helpe Sinte Marie!' riep.
19040 ende Het dochtem een wijf, na dat hi vernam.
Hi reet want dat hi vor een pawelgoen quam,
Dar hi enen riddere want,
Ene jonfrouwe hebbende onder hant
19044
Vor een pawelgoen, sere mesmaect,

P/G

19025

F. 52R,b

19030

19035

19040

19026 KOP
Ende reden soe
datsi vernamen
—overre—•
COR
19031
. si reden vort
KOP
Hi sprac iaic
KOP
----owel—,
KOP
19034
Die jonfrouwe seide mett I i I er vaert
COR
ende
met ter
vaert ] sterk vervaagd.
19039
KOP
Dat[si] helpe Sinte marie riep
COR
<.i.
Marie ] laatste twee letters sterk vervaagd.
19040
hi ] sterk vervaagd.
19041
Hi reet
dat hi vor .i pawelgoen quam
KOP
COR
--owant-4
want] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. Nioia (kol. c).

W

19025 sat op: `steeg op (zijn paard)'. 19027 plain: `vlakte'. 19028 bleef houdende:
`hield stil'. 19030 iet: `welliche. 19036 Besiet ... goem: `ga eens kijken wat daar
aan de hand is'.
19039 een: `iemand'. 19040 na ... vernam: `zo to horen;' de interpunctie in J (dubbele punt na wijf) is niet onmogelijk: na dat hi vernam moet
dan bij het volgende vers getrokken worden. 19041 want dat: `totdat'; pawelgoen:
`tent'. 19043 Ene ... hant: 'die een jonkvrouwe mishandelde' (vgl. MNW 3,95).
19044 sere mesmaect: 'erg toegetakeld'.

T

19042 In het Mnl. blijft impliciet dat de ridder geheel bewapend is en op zijn
paard zit (vgl. M iv, LXXXIII, 42 en S v, 160/15).
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ONDERWEG HOREN ZIJ HULPGEROEP VAN EEN JONKVROUWE

19048

19052

19056

19060

19064

19068

P/G

In een bloet himde al naect,
Dier hi dede groet ongemac
Ende met haren vlechten trac.
ende Alse Lanceloet dat hadde versien
Hi sprac toten riddere mettien:
`Ay vri riddere, hebt genaden
Der jonfrouwen.Van selken daden
Soudu mesprisen al die werelt saen,
Dadijs meer dan gijs hebt gedaen,
Want an hare mochte geen man
Hant doen hine mesdade dar an,
Ende is bidde u here,
Dat gise in paise laet wort mere.'
Hi Bach eerlike op hem
Ende seide:Wetet wel datic ben
Die gene die niet Bade van desen;
Dies mi bat mote gonneert wesen.'
ende Lanceloet wide: `Here, wildi,
Gi seltse in paise laten dor mi
Ende sidi soe fel in uwen moet
Dat gijs dor mine bede niet en doet,
U saels to spade berowen, seggic u.'
Dander seide:Dreygdi mi nu
Alse ombe soe onwert wijf alsi es?
Gi selt saen geware worden des
Wat ics sal doen.' Hi trac sijn swaert

19045

19050

19055

19060

19065

19045 KOP
In een bloet himde al soe naect
KOP,COR
al
19051
jonfrouwen ] hs ionf'. ; de punt na de afkorting is mogelijk ook bedoeld als interpunctie.
19060
desen ] inktstipje onder de tweede letter.
19061
KOP
/Die gene/ dies mi bat mote gonneert wesen
KOP,COR
wesen ] we ens plaatsgebrek boven gonneert geschreven.
19066
seggic ] e verbeterd uit andere letter (waarschijnlijk de aanzet voor een v ofw) door de

kopiist.
W

19045 In ... naect: 'op een hemd na geheel naakt'. 19046 groet ongemac: `zeer veel
pijn'. 19050 vri: 'edele'. 19051 Van: `voor'. 19052 mesprisen:'verachterf ,
`schande spreken over.
' 19053 Dadijs ... gedaen:' als u ermee door zou gaan'.
19055 Hant doen: `aanraken'. 19058 eerlike: 'onverdroten'. 19059-60 Wetet ...
desen: 'weet dat ik dat niet zal doen'. 19061 Dies ... wesen: 'rnoge degene die er
mij om zou vragen onteerd zijn'. 19064fr/ ... moet:'wreed van aard'. 19066
spade: `laat'. 19068 Alse ombe: `vanwege'. 19070 ics: `ik daaraan'.
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LANCELOET ZIET EEN RIDDER EEN JONKVROUWE SLAAN

19072

19076

19080

19084

19088

19092

P/G

Ende sloech hare thoeft of metter vaert
Ende warpt in Lanceloets angichte saen
Ende seide dat hi dat hadde gedaen
Hem tonwerden. Ende Lanceloet was
Soe te mayeert ende drove das
al Soe dat hi noit in en genen lande
Ne gedogede soe grote scande,
Ende Nine waende sijn te gemake
Nembermeer eer hijs hadde wrake.
ende Hi liep ten riddere met sinen swerde,
Die alte Kant vloe siere verde,
Alse die sijns niet dorste ontbiden.
Hi hadde dors dapper tien tiden,
Dar hi mede sere vloe.
mer Lanceloet volgede hem na doe,
Soe lange datsi beide quamen
In een dal, dar si vernamen
Enen casteel start ende groet,
Dien een gebatelgeert mur besloet.
Die riddere voer doe dar waert
Ende Lanceloet volchde hem na metter vaert,
al Soe datsi beide quamen gereden
Ter bruggen ende over leden.

KOP
COR
19077 KOP
COR
KOP
19078
COR
108
9
4 KOP
COR
KOP
19091
COR
19071

19070

19075

19080

19085

F. 52R_,c
19090

met ter vaert
of.
Ne gedogede soe grote/n/ scade
grote
sca<n>de
Ende hine waende sijn I s I te gemake
sijn
Dar hi mede [soe] sere vloe
Ende sloech hare thoeft

Ende lanceloet

hem na metter vaert
--ovolchde—■

W

19072 angichte:` gezicht' . 19074 Hem tonwerden: `om hem te vernederen'.
das:`daardoor'. 19078 sijn te gemake: 'rust te hebben'.
19075
te mayeert:`ontsteld';
•
19081 vloe siere verde: `wegvluchtte'. 19083 dors dapper `een snel paard'. 19089
Dien ... besloet:` dat omsloten werd door een versterkte muur'. 19093 over leden:
`eroverheengingen'.

T

19085 Het Ofr. is hier uitgebreider: L. kan de ridder niet inhalen omdat diens
paard sneller Is et neporquant est li uns pres de l'autre qu'il n'a mie entr'els .II.
44;• vgl. S v,
plus de demi lance que li uns ne ferist l'autre' (M IV, LXXXIII,
161/1-3). 19086 In het Ofr. rijden zij door tot de dag ten einde loopt (vgl. M
IV, LXXXIII, 45 en S v, 161/3-4).
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DE RIDDER ONTHOOFDT DE JONKVROUWE EN VLUCHT

19096

19100

19104

19108

19112

P/G

mer Die riddere riep datmen met alien
Die scotporte liete neder vallen.
ende Men lietse soe vallen ter wart
Datsi geraecte Lanceloets part
Achter gereide te hant.
mer Lanceloet behilt sijn Swart in die hant
Ende liep te voet ten riddere wart
Ende spranc achter op sijn paert.
ende Hi begonsten te duwen saen
Ende seide hi en soudem niet ontgaen.
Hi warpene vanden perde
Ende viel op hem dar hi lack op die erde
Ende trac hem den helm af,
Ende mettien slagen die hi hem gaf
Berechte hine soe onsochte
Dat hi een wort niet spreken en mochte,
Sonder dat hi hem bat genaden,
Dies Lanceloet niet wilde gestaden
Dor der jonfrouwen wille nochtoe
Die hi doet hadde alsoe.
Nochtan riep hi genaden embervort.
19098

19095

19100

19105

19110

KOP
/Lanceloets/ gereide te hant
--■ achter–*
KOP
Achter ] mogelijk was de kopiist van plan dit woord voor Lanceloets in te voegen. Hij
streepte echter Lanceloets door, maar verzuimde van gereide tgereide te maken. Mis-

schien was deplaats in de legger gecorrigeerd of niet duidelijk, vgl. ook P/G bij vs. 19ioia.
19101a

KOP
/Achter tgereide alte hant/
KOP
Achter ] hs Achter; na dit woord een verwijsteken, dat gedeeltelijk samenvalt met het af-

kortingsteken voor -er, maar voor de kopiist het ontbrekende woord toevoegde, bemerkte hij
dat hi' deze reel al had afgeschreven (saute-du-méme-au-même), namelijk als vs. 19098.
19102 KOP
Hi begonste
duwen saen
COR
ende
begonste<n> <te
19114
genaden j na dit woord een inktstip.
W

19094 met allen:'onmiddellijk' . 19095 scotporte: `valhek'. 19098
•gereide: '(het)
zadel', lees Lanceloetsgereide of tgereide. 19105 v iel:
zich'. 19108 Berechte
• • • onsochte: takelde hij hem zo toe'. 19111-2 niet wilde gestaden L..] nochtoe: `toen
nog niet wilde schenken'.

T 19097-8 In het Mnl. blijft impliciet dat L.'s paard in twee delen uiteenvalt (vgl.
M IV, LXXXIII, 45 en S v, I6I/II-2).Yvain in de gelijknamige roman van ChreLien de Troye overkomt hetzelfde, omdat zijn paard de houten veer raakt waardoor het valhek naar beneden komt(vgl. Rogues 1982, vs. 907-1054). 19101 In
het Ofr. krijgt L.'s prestatie meer relief door de vermelding dat hij een wapenrusting draagt (vgl.
Iv, Lxxxiii, 46 en S v, 161/14).

M
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LANCELOET ACHTERHAALT EN VERSLAAT HEM

19116

19120

19124

19128

19132

P/G

ende Alse Lanceloet dat hadde gehort
Hine wiste wat ane vaen:
Ofte hem laten leven ofte doet slaen,
Doch dat hem sijns ontfaimede soe
Dat hi sine sekerheide nam doe.
`Du heves die jonfrouwe,' sprac Lanceloet,
`Met onrechte geslegen doet.
ende Bi diere redenen willic dattu
Dat so scone ende soe wel beterste nu
Dat alle vrouwen dijt selen verstaen,
Weten dattuis gnoech heves gedaen.
Ic bevele di op dine trouwe
Dattu nemes die dode jonfrouwe
Ende duse leges yore di op dijn part
Ende worse sconincs Arturs hove wart
Ende duse der conincginnen gefse gevaen
Ende du hare seges wattu heves gedaen
Ende den andren vrouwen mede.
Ende gef hare dijn Swart op ter stede,
Ende willen si dijn lijf nemen di,

19115

19120

19125

19130

19121

KOP
Met /dinen/ onrechte geslegen doet
COR
9
1123
KOP
Dat
scone ende soe wel beter I e I nv
COR
<sio.
beterste
19128
KOP
Ende duse leges yore
op dijn part
COR
<di
19130 KOP
Ende
der conincginnen gefse geuaen
COR
-duse--•
gefse ] vermoedelijk heeft de corrector nagelaten na het toevoegen van duse het pers. vnw.
in gefse to verwijderen.

W

19116 wat ane vaen: `wat hij moest doen',`wat to doen'. 19118 Doch ... soe: `maar
uiteindelijk kreeg hij zo'n medelijden met hem'. 1 9119 sekerhe:
sekerheide: `belo
fte van
onderdanigheid'. 19123 so scone ... beterste:
duidelijk en op de juiste wijze
zultgoedmaken'. 19125 dattuis ... gedaen: 'clat je er genoeg voor het gedaan',
d.i. voldoendegeboet hebt. 19126 op dine trouwe: 'op je woord van eer'. 19129
vorse:`(dat je) met Naar gaat'. 1913o Ende ... gevaen:`en jij haar aan de koningin
overdraagt' (lees gefs voor gefse; wanneer L. de ridder opdraagt zich gevangen to
geven aan de koningin moet niet alleen gefs voorgefse gelezen worden, maar ook
dudi voor duse.
19133 gef [...] op: `overhandig'. 19134 willen ... di: `als zij jou
willen doden'.

T

1912o Vanaf dit vers tutoyeert L. de ridder, zoals gebruikelijk is bij een ridder
die overwonnen is.

157

LANCELOET STUURT HEM LANGS DRIE VORSTENHOVEN

19136

19140

19144

19148

19152

19156

P/G

Du moets gedogen; ende willen si
Di quiten, hets mi lief twaren.
Du moets oec van danen varen
Tes conincs Bandamagu g hove,
Die coninc es van groten love,
Ende di in der selver manieren
Den vrouwen die dar zien prosentieren scieren,
Ende ins conincs hof van Norgales dar naer
Ende diere gelike di prosenteren daer.
Laten si di alle quite gaen
Van dattu hier in heves mesdaen,
Ic ben die di nemmeer eyscen ne sal.
al Dus salstu mi gnoech doen van al.'
Hi seide:Ic ben gewillech des,
Hoe swaer dat mi to done es.'
Die riddere sprac: `Te derre noet,
Here, es u part geslagen doet.
Gi selt dar yore nemen mijn part:
Hir en es geen soe goet noch soe wart.
Ic sal een ander nemen nu.
Wi selen varen onder mi ende u
Daer die jonfrouwe leget doet.'

19135 KOP
COR
19141
KOP
COR
19143
KOP
COR

19135

19140

19145

F. 52V,a
1915o

Du moets gedogen ende willen si
<.>
Den vrouwen di dar
prosentieren scieren
–•zien---•
Ende diere gelike
prosenteren daer
cpli>

W 19136 quiten: `vrijuit laten gaan'; hets ... twaren: `vind ik het goed'. 19139 van groten /ove:`zeergeprezen',`zeer beroemde'. 19141 zien: vormvariant van sijn, vgl.
VL par. 74; presentieren:`overleveren'; scieren: de le nto van de zin en het dubbele
mwoor
rijd
aan het einde doen vermoeden dat di t woord niet tot de oorspronke like tekst van de vertaler behoorde, maar door een kopiist is toegevoegd. 19146
Ic ... sal: 'clan zal ik niets meer vanje vragen'. 19147 gnoech ... al: `genoegdoening
geven voor alles'. 19149 Hoe ... es: `hoe zwaar het mi ook valt to doen'. 1915o
Te derre noet:'bij dit gevecht'. 19155 onder ... u:`samen'.
T

19138 Koning Bandemagus, de koning van Gorre, is in de LP en in de Lanceloet
een sympathiek personage. Hij is vooral bevriend met Lanceloet en zal later op
diens voorspraak lid van de Tafelronde worden (zie vs. 21456-567).Vgl. West
1978, p. 32 en Kennedy 1986, p. 289-9o. 19142 Norgales is een koninkrijk waarvan de ligging moeilijk to bepalen is, vgl. West 1978, p. 135-6.
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HI) MOET DE VROUWEN DAAR OM VERGIFFENIS VRAGEN

19160

19164

19168

19172

19176

19180

P/G

Si saten op, hi ende Lanceloet,
Ende voren dar si lach, des geloeft.
Lanceloet nam der jonfrouwen hoeft,
Dat hi bi dien vlechten bant
Ane des ridders hals te Kant,
Datet lach den riddere optie borst.
Hi nam den lichame Bonder worst
Ende leidene, alsi begerde,
Op den hals vans ridders perde.
ende Die riddere sprat dus Lancelote an:
`Here, wat salic seggen dan
Ende hoe salic den genen nomen
Die mi dar lint, alsicker sal comen?'
ende Lanceloet antwerde dar naer:
`Du salt seggen, alse du courts daer,
Te mine vrouwen der coninginnen,
Die God eren mote ende minnen,
Dat die riddere die har tscaecspel sinde,
Di dar sinde.' Die riddere voer wech met geninde.
Ende alse Lanceloet van dar sciet,
Kerdi dar hi die jonfrouwe liet,
Die hi niet en want alse hire quam.
Hi hadde Sorge, alse hijt vernam,
Datse mochte sijn tongemake
Ende was drove our die sake.

19155

19160

19165

19170

19175

19163
19172
19174

KOP
Dat
lach den riddere optie borst
COR
Datet,
vorst ] hs worst; evidente verschrijving van de kopiist.
coninginnen ] hs cominginnen; evidente verschrijving van de kopiist.
KOP
Die riddere die har scaec
sinde
COR
4- dat4--tscaec--)spel--■
har ] boven dit woord lijkt lets uitgeradeerd, mogelijk verwijsstreepjes (ook onder uv-licht

19175

tscaecspel ] na spel punt van de corrector als versscheiding t.o.v. vs. 19235 awl. b).
KOP
Die riddere voer wech met geninde
COR
4--di dar sinde4–

19162

nietgoed te zien).

W

19162 Datet: `zodat het'. 19163 sonder vorst: `onmiddellijk'. 19169 dar:
been' , nl. naar Arturs hof. 19175 met geninde: `snel'. 19180 mochte sijn tongemake: `er slecht aan toe zou kunnen zijn'.

T

19173 Die ... minnen: deze bepaling bi' coninginnen komt in het Ofr. niet voor
(vgl. M iv, LXXXIII, 49 en S v, 162/4). 19174Vgl. vs. 18505-48.
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HET LICHAAM VAN DE JONKVROUWE MOET HIJ MEENEMEN

¶ Mettien heeft Lanceloet vernomen
19184

19188

19192

19196

19200

P/G

Enen riddere in sijn gemoet comen,
Die Lancelote vragede mettien
Oft hi ywerinc hadde gesien
Enen riddere ende ene jonfrouwe liden.
ende Lanceloet antwerde te dien tiden:
`Mochti doen datic bericht ware
Van dien datic soekende ware,
Ic soude na mine macht u
Berichten vandien dat gi vracht nu.'
Wat soeckedi dan?' sprac dander saen.
ende Doe dede hem Lanceloet verstaen
Vander jonfrouwe hoe dat hise liet
Ende dat hise en mochte vinden niet.
Die riddere antwerde te desen:
`Si mach wel ene mile henen wesen.'
Ende hi verteldem hoe
Datse IV ridders voerden doe,
Ende hare wapine mede
Viseerde hi hem ter stede.

19180

19185

19190

19195

19182

Mettien ] vlekje boven de M; blauw paragraafteken voor dit woord, eronder is de re pre-

19183
19190

Enen ] hs Enne ; de kopiist plaatste de tilde boven de tweede letter i.p.v. boven de derde.
macht u ] hs macht v ;imte
veel ru
tussen deze woorden omdat er voor de v een n is

19199

KOP

sentant nog zichtbaar.

weggekrabd, waarschijnlijk door de kopiist.
KOP

Datse .iiij.

voerden doe
-ridders--•

W 19185 ywerinc: `er ens'. 19186 liden: `voorbijkomen'. 19188 Mochti ... ware: `zou
u ervoor kunnen zorgen dat ik werd ingelicht'. 19190 na mine macht: `zo goed
als ik kan'. 19201 Viseerde: `beschreef'.

T

e
1182-3
9
Het Ofr. geeft meer bijzond
rheden: `si voit venir devers .I. tertre .I.
chevalier tout armequi acouroit grant aleure' (M Iv, LXXXIII, 51, vgl. de lets
beknoptere versie in S v, 162/18-9). 19186 In het Ofr. vraagt de ridder of L.
twee ridders en eenjonkvrouwe gezien heeft (vgl. M IV, LXXXIII, 51 en S v,
162/2i).Wellicht berust het Mnl. op een bewuste wijziging van een Ofr. kopiist of de Mnl. vertaler, op grond van de veronderstelling dat de redder op zoek
is naar de door L. naar het hofgestuurde ridder en de onthoofde jonkvrouwe.
Verderop in de tekst blijkt echter dat dit niet het geval is (vgl.T bij vs. 19202-3).
19197-9 In het Ofr. vertelt de ridder ook waar hi' de jonkvrouwe en de vier
ridders ontmoette: je l'ancontrai de ca cel tertre (= heuvel)' (M IV, LXXXIII, 51;
vgl. S v, 162/28).
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LANCELOET IS DE ACHTERGEBLEVEN JONKVROUWE KWIJT

Ende van dien dat die riddere sochte
Berechte hem Lanceloet so hi best mochte.
19204
Elc sciet van andren ter vaert
Ende Lanceloet reet dar wart
Dar hem gewist was sonder sparen.
Hi quam in een groet playn gevaren
19208
Dar hi Bach enen wel staenden casteel,
Mar hi was Ilene een deel.
Hi reet dar wart dar naer
Ende vant dar een vier bernende claer.
19212
Ende alse hi dar quam, hi vant
Die jonfrouwe die hi sochte te hant,
Al naect in har himde gedaen
Om in een vier te werpene saen.
19216
Daer hilden oec vele liede, bidien
Datsi die justicie wouden Bien
Di men wander jonfrouwe soude doen dan,
Mar dar en hadde nieman wapine an.
19220 ende Alse Lanceloet des geware wart,
Hi trac te hant ute sijn Swart
Ende liep den genen op daer naer
Die die jonfrouwe hilden daer.
Hi sloech den iersten sijn hoeft af.
19224
Dar na hi enen slach gaf
Enen andren, dat hi met alien
Ter erden doet quam gevallen.
P/G

19225
19226

19200

19205

F. 5.2V,b
19210

19215

19220

19225

gaf] na dit woord een punt van de kopiist.
Enen ] hs Enne ; de tilde staat boven de tweede in plaats van boven de derde letter.

W

19206 gewist:'(de weg) gewezen'. 19207 playn: `vlakte'. 19208 wel staenden:
`mooi gelegen'. 19211 vier bernende clam `vuur dat helder brandde'. 19214 Al
... gedaen: 'tot op haar hemd uitgekleed'. 19216 hilden:`bevonden zich'. 19217
justicie:`terechtstelling'. 19219 nieman: `niemand', d.w.z. geen van de omstanders. 1922o des geware wart: `dat zag', nl. dat de vier ridders (vgl. vs. 19199) op
hetpunt staan de jonkvrouwe in het vuur te werpen. 19222 liep ... op: `viel degenen aan'. 19226 met alien: languie.

T

19202-3 Het Mnl. is bier veel vager dan het Ofr., waarin L. vertelt dat hi' de
riders en de jonkvrouwe heeft zien passeren op een nabijgelegen we en dat
ze nog niet ver we kunnen zijn (vgl. MINT, LXXXIII, 51 en S v, 162/31-3).
19210 In het Ofr. wordt de handeling gemotiveerd:`car it cuide trover cels qui
la damoisele enmenoient' (M IV, LXXXIII, 52; vgl. S V, 162/37).Vgl. Besamusca
1991, p. 83-5. 19211 Het Ofr. geeft meer informatie: L. verwondert zich over
het vuur en rijdt snel naderbij om te zien waarvoor het dient (vgl. M IV,
LXXXIII, 52 en S v, 162/39-41).
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HIJ KOMT NET OP TIJD OM HAAR LEVEN TE REDDEN

19228

19232

19236

19240

19244

19248

19252

P/G

Ende die andre vlouwen dar nare
Waer si mochten harrentare.
Aldus jagese Lanceloet
Dat hire wel XX sloech to doet,
Datter nieman en bleef in den plaine
Bi hem dan die jonfrouwe alleine.
Hi ginc ter jonfrouwe tier stont
Ende vrachde hare hoet met hare stont.
Si seide:Wel nu, God danc,
Mar dies es leden onlanc
Dat qualike stont met mi,
En hadt God gedaen ende ghi.'
Hi vrachde hare al Bonder sparen
Waer har part ende har cledere waren.
Si seit hem dar naer
Ende leidene thant daer.
Hi deetse cleden metter wart
Ende deetse Bitten op har part.
ende Dar si reden sprat die jonfrowe
Tote hem: 'Here, bi mire trowe,
Ic mach u vertelden, wildi,
Ene wonderlike aventure van mi.'
Hi vrachde wat dat ware.
Si vertelde hem daer nare
Wat hare hadde gedroemt sciere
Ende hoe ende in Welker maniere,

19231
19234
19249

19230

19235

1924 0

19 2 45

19250

XX ] hs xx.; een punt voor het getal.
KOP
Hi ginc tlii er jonfrouwe tier stont
COR
ter
mi ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 19310 (kol. c).
W

19228 vlouwen: `vluchtten'. i9230 jagese: `achtervolgde L. hen'. 19239 En ...
gedaen: `indien God het niet belet had'. 19244 Hi ... vart:'hij lie haar
snel
zichzicl
9246 Dar `tervvij1 9 . 192481verkeerde
aankleden'.
vertelden: vermoedelijk een verk
lezing voor vertellen, maar vgl. MNW 9,125. 19249 Ene ... mi: 'over iets wonderlijks dat mi' is overkomen'. 19252 hare: dromen is een onpers. ww. dat de
derde nv. vereist, vgl. Stoett § 240; sciere: 'in korte tijd' (bep. bij vertelde, vs. 19251).

T

19242 In het Ofr. wordt de precieze plaats genoemd: 'la desouz cel orme' (M
IV, LXXXIII, 53; vgl. S v, 163/18).Vgl. voor vervain van
van de ruimte Besamusca
1991, p. 90-5. 19251-3Vgl. vs. 18998-19015.
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LANCELOET VERSLAAT HAAR BELAGERS

Ende die vrese die si ombe die sake
Hadde alsi wart in wake.
`Nu hebbic minen droem wel vernomen,
Want hets mi recht also comen
Alse mi droemde daric lack:
Gi sijt die lupart die ic Bach,
Die mi te geleiden nam
Entie ander, die op mi quam
Ende met crachte vinc, was mijn broder,
Dar gi mi liet Bonder behoeder
Ende voert dar gi roepen hadt gehort.
Ende die roec dar mi of droemde vort,
Die van hem quam, was dat vier
Dat gi nu vont ontsteken bier,
Daric in verbernet ware
En haddu God niet gesint hare.'
Hi seide si hadde lien stonden
Haren droem wel onder vonden.
`Nu segt mi hoe gi quaemt hir toe,'
Sprac Lanceloet. 'Here, ic seggu hoe.
Alse gi wart te mijns vaders, here Lanceloet,

19256

1926 0

19264

19268

19272

P/G

1926o
19264

19273
19274

19255

19260

19265

F. 52V,c

KOP
Die mi tegeleide
nam
KOP,CORgeleide<n>
KOP
Ende vort
dargi roepen hadt gehort
COR
vo<ert
voert ] voret niet onmogelijk: de e werd door de corrector boven de r geplaatst.
Sprac ] voor dit woord representant voor paragraafteken, dat terecht niet is ingevuld. Mis-

schien had de representant een reel hoer moeten staan.
Alsegi wart
te miins vaders here lanceloet

KOP
KOP,COR

<.>

W

19256 vernomen:`begrepen'. 19257 recht also comen: 'precies zo overkomen'.
1926o te geleiden: 'onder zijn hoede'. 19261 Entie ander: 'en de tweede', vgl.T.
19262 met crachte: 'op gewelddadige wijze'. 19266 quam: `uitging'. 19271 wel
onder vonden: 'door eigen ervaring juist bevonden'. 19274 te mijns vaders: 'in het
huis van mijn vader'.

T

19254 Dat de jonkvrouwe angstig geworden was door de droom wordt in de
verzen 18993-6 en 19016-7 niet verteld. De opmerking is een directe vertaling
van de lane versie van de Ofr. tekst (vgl. M IV, LXXXIII, 54), waar in het corresponderende gedeelte haar angst wel eerder vertu werd (vgl. M IV, LXXXIII,
39). 19259 In verschillende voorspellingen van kluizenaars en voorspellende
opschriften wordt met de lupart L. bedoeld, zie o.a. Dl. vi, vs. 14878-86.
19261 Terwijl ander in het Mnl. een tweede luipaard betreft, is in het Ofr. weer
sprake van `li viautres' (M IV, LXXXIII,
54;• vgl. S v, 163/28). Zie ook T bij vs.
19006.
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DE JONKVROUWE VERTELT OVER HAAR DROOM

19276

1928o

19284

19288

19292

19296

19300

P/G

W

Gi sloecht hem ende al Batter was doet,
Sonder mine broders, dies is seker ben,
Ende allene III ridders met hen,
Die u alle hebben gewacht
Ombe doet te Slane al desen nacht.
Te nacht, alsi ons sagen ute gaen,
Ne dorsten si u niet bestaen,
Om dat si u gewapent sagen.
Doe volgeden si u met harre lagen
Alse die haren poent wilden wochten
Oft si u ontwapent vinden mochten.
Ende alsi mi allene sagen, quamen si
Daric was ende Leiden mi
Ter selver stat dar gi mi vont
Ende seiden tote mi tier stont:
Ombe datic minen wader dede doet slaen
Soudic moten sterven Bonder waen
Die wreetste doet die noit starfjonfrouwe
Ende mettien alre meesten rouwe.
Men onstac een vier ende dede gebieden
Vanden castele alden lieden,
Dat si quamen die justice sien
Die van mi dar soude gescien.
al Dar haddic verberret gewest ter wart
En haddu God niet gesint dar wart.
ende Nu biddic u dat gi mi geeft raet
Wat mi wort te done staet,

19275

19280

19285

19290

19295

19282
sagen ] ge vervaagd.
19289 KOP
Ende
tote mi tier stont
COR
—oseiden---■
19294
gebieden ] i door kopiist uit e verbeterd.
19298
gewest ] g door kopiist waarschijnlijk verbeterd uit een andere letter.
19276 broders: lees broder, vgl.T. 19277 hen: 'hem'. 19278 gewacht: 'bespied'.
19279 al: `gedurende'. 19281 bestaen:`aan te vallen'. 19283 /agen:'groep gewapende mannen'. 19284 haren poent: 'hun kans'; wochten: 'afwachten', variant van

wachten (vgl. MNW9,1495). 19285 Oft:'ingeval'. 19293 rouwe:`pijn'. 19294
dedegebieden:`ontbood'.
T

19297 Het Ofr. expliciteert:'Et it i vindrent tantost et estoient ainsi assamble
com vos veistes: si n'ampoisse partir sanz estre bonnie.' (M IV, LXXXIII, 55; vgl.
S v, 164/6-7).
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ZIJ VERTELT DAT HAAR BROERS HAAR GEVANGEN NAMEN

19304

19308

19312

19316

19320

P/G

W

Want mijns waders lant als te voren
Hebbic embermeer verloren.'
ende Lanceloet sprat: 'Al es u dit gesciet,
Jonfrouwe, en vervart u niet.
Ic sal u sinden te selker stede
Dar gi lant selt hebben ende ere mede
Meer dan hadde u wader,
Al mochtijt, tgoed, hebben algader.'
ende Si seide: 'Here, is weet wel nu,
Men sal mi geven om die minne van u
Lant ende ere te minen gevoege
Op dats u te biddene genoege.'
ende Doe antwerde Lanceloet:
Der beden ne wart gene noet.
Het sal sonder mine bede gescien.'
Die jonfrouwe dancte hem van dien
Ende seide: 'Here, segt mi
Hoe voert dar gi horet dat gecri?'
Doe vertelde hare Lanceloet
Hoe die jonfrouwe was geslegen doet,
Vander porten, ende dar na al
Dat hi den riddere te done beval.

19300

19305

19310

19315

19320

Dar gi lant selt hebben
ere mede
19307 KOP
COR
ende
19309 KOP
hebben algader
Al mochtijt
COR
--rtgoed—
19319
KOP
Hoe vort
dar gi horet dat gecri
COR
voert
voert ] voret niet onmogelijk: de e werd door de corrector boven de rgeplaatst.
al
Vander porten . ende dar
19322
KOP
<na,
COR
19302 als te voren: `zoals het was'. 19303 embermeer: `voorgoed'. 19309 Al ... algader 'al zou u het, het bezit (van haar vader), volledig hebben'. 19311 om ... u:
`uit liefde voor u'. 19312 te minen gevoege: `zoveel als ik wil hebben'. 19313 Op
...genoege: `indien het u zou behagen daarom te vragen'. 19315 Der ... noet: 'het is
niet nodig daarom te vragen'. 19319 Hoe ... gecri: `wat gebeurde er toen u om
h ulp hoorde roepen'. 19322 Vander porten:`(en hij vertelde) over het vaek'
lh
.
19302-3 In het Ofr. wordt deze uitspraak gemotiveerd: 'par la mort de mon
55;• vgl. S v, 164/9).
pere dont chascuns me blasmera or vos.' (M IV, LXXXIII,
19319 In het Ofr. voegt de jonkvrouwe daaraan toe: 'car it me sambloit que ce
fust dame ou damoisele.' (M IV, LXXXIII, 56; vgl. S v, 164/18-19). 19321 Vgl.
vs. 19067-72. 19322Vgl. vs. 19094-8; het Ofr. is explicieter: 'la porte qui ainsinc li trancha son cheval' (M IV, LXXXIII, 56; vgl. S v, 164/20). 19322-3 al ...
beval: vgl. vs. 19126-47.
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LANCELOET BELOOFT HAAR MEER LAND DAN ZE OOIT HAD

19324

¶ Si reden onder hen tween ter nacht toe

Ende si herbergeden doe
Met ere vrouwe dice wel ontfinc.
ende Alse Lanceloet to bedde ginc,
Waren soe gesvollen sine been
19328
Van den venine dat geen wonder sceen,
Dat alle dijt sagen wonder dochte
Hoe hi enechsins riden mochte.
19332 ende Alst die vrouwe Bach, si seide saen:
`Here, gi hebt grote sotheit gedaen,
Alsoe siec alsmen u sien mach,
Dat gi hebt gereden heden den dach,
Want gi sijt in vresen wander doet.'
19336
`Vrouwe, ic moeste riden,' sprac Lanceloet,
Woudic oft ne woude, het stont mi soe:
want Ic ne wiste waer herbergen doe.
19340
Nu biddic u, vrouwe, nadien dat staet,
Oft gi moget dat gi mi gevet raet.
Ic saels verdinen soe ic best can.'
Die vrouwe sprac:Ine canre niet an,
Maric
hebbe ene Buster hier bi
1 9344

P/G

19325

19330
F. 53R,a

19335

19340

Si ] rood paragraafteken voor dit woord, representant eronder nog zichtbaar.
vrouwe ] v verbeterd uit andere letter (mogelijk uit r) door de kopiist.
19329 KOP
Van
venine dat geen wonder sceen
-rden-•
COR
1933o
alien ] hs ali en •; vlekje boven de tilde.
I d I den sprac lanceloet
Vrouwe ic moeste rid
19337
KOP
riden
KOP,COR
19324

19326

W

19328 gesvollen: variant van geswollen, vgl. VL II, § 'cm. 19329-31 dat ... mochte:
`clat hetgeen wonder was dat iedereen die het (d.i. de zwelling van L:s benen)
zag zich erover verbaasde dat hi' nog riden kon'. 19333 grote sotheit gedaen: 'een
grote stommiteit begaan'. 19334-5 Alsoe ... dach: mogelijk zijn deze verzen
door een kopiist verwisseld: in omgekeerde volgorde loot de zin iets beter en
ook in het Ofr. is de volgorde van deze mededelingen andersom (vgl. M Iv,
LXXXIII,5 7 en S V, 164/31-2). 19336 sijt ... doet: 'verkeert in levensgevaar'.
19338 het ... soe: 'ik moest wel'. 1934o nadien dat staet: 'nu het er zo voorstaat'.
19341 Oft gi moget: 'als u kunt'. 19342 saels verdinen: `zal het vergoeden'. 19343
Ine ... an: 'ik heb ergeen verstand van'.

T

h
19327 Het Ofr. heeft geen equivalent van dit vers. Men ziet Us benen zodra hi'
is afgestegen en van zijn wapenrusting is ontdaan (vgl. M iv, LXXXIII, 57 en S V,
164/26).
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HUN GASTVROUW SCHRIKT VAN LANCELOETS WONDEN

19348

19352

19356

1936o

19364

19368

P/G

Diere alsoe vele of weet, doncke mi,
Alse ieman die ic nu weet.
Die salic ontbieden gereet.'
'Ay vrouwe, haest u: sprac Lanceloet,
`13edie ic hebs groten noet.'
Si was ontboeden ende si quam
Ende alsi sijn evel vernam,
Sine woudene niet te mayeren
Alse die niet kinde sine manieren.
Si seide: lc sal u van desen
In corten tiden al genesen:
Nochtan dat hi wel siec was.
Hi was herde blide das
Ende bat dat sijs hare pinen woude,
Want hijs gerne verdienen soude.
Si gereide dat dartoe dochte
Darmen venijn met verdriven mochte.
Si salvede hem die bene sijn
Met ere salven jegen tfenijn
Ende bewant hem wel die been
Ende dedene te gemake sijn al in een
Wel IV dage, dat hi dar mede
Een deel verlicht was van siere siechede,
al Soe dat hi ten XIV dage
Wel riden mochte Bonder sage.

19345

19350

19355

19360

19365

noet
Bedie ic hebs grote
19349 KOP
grote<n>
COR
XIV ] hs xiiij.;geen punt voor het getal; punt na het getal diem mogelijk om aan te ge19368

ven dat het een rangtelwoord betreft.
W

19345-6 alsoe vele [...] Alse ieman:`meer (...) dan iemand'. 19349 hebs groten noet:
`heb het hard nodig'. 19351 evek`verwonding' ,letsel' . 19352 te mayeren: `verontrusten'. 19353 sine manieren: `zijn gemoedsgesteldheid' (bedoeld is dat zij
niet weet hoe L. zal reageren als zij hem vertelt hoe hij er werkelijk voor staat).
19356 Nochtan dat: `hoewel'. 19358 sijs ... woude: `zij zich daarvoor wilde inspannen'. 19359 verdienen:`belonen'. 19360 gereide ... dochte: `maakte klaar wat ervoor nodig was'. 19362 salvede ... sijn: `smeerde zijn benen in'. 19364 bewant:
hem voortdurend van het nodige voor•
`verbond'.
19365 dedene ... een:liet
zien'. 19367 verlicht: `genezen'. 19368 ten XIV dage: lees ten IV dage of ten V

dage (vgl.T).
T

19368 ten XIV dage: het Ofr. heeft een equivalent van de tijdsbepaling (vgl.
Lancel
M IV, LXXXIII, 58 en S v, 165/6), die de interne chronolo gie van de Lanceloet
verstoort.Waarschijnlijk is hier sprake van een kopiistenfout (vgl. ook Brandsma
1992,p. 544, noot 16).
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LANCELOET WORDT VAN ZIJN VERGIFTIGING GENEZEN

19372

19376

19380

19384

19388

P/G

Ende die vrouwe was blide das
Do hi seide dat hi al genesen was.
Hi dancte hare dar of
Ende nam an hare orlof
Ende an harre Buster mede
Ende rumede die stede
Ende die jonfrouwe die met hem quam dar
Ende reden soe verre dar naer
Datsi te tide ten castele quamen
Vander Chareitten, darsi vernamen
Dat op dien dach soude wesen
Die brullocht, alsmen mach lesen,
Van der vrouwen broder van Sorestan
Ende van thertogen dochter van Roechedan,
Dar hem, alsi quam in die stede,
Een kint bat op hoveschede
Dat hi seide hoe sijn name was.
ende Lanceloet seide: `Twi vragedi das?'
Tkint seide: lc vrachs om goet, el niet.'
Hi seide dat hi Lanceloet hiet.
Tkint seide:Wel moetti comen sijn nu;

19370

19375

19380

19385

Seide dat hi al genesen was
KOP
COR
4- do him
19372
of] na dit woord een punt van de kopiist.
orlof] na dit woord een punt van de kopiist.
19373
darsi vernamen
19379 KOP
Vander chareitten
<.>
COR
19371

W

19378 te tide: 'op tijd'. 19381 brullocht: 'bruiloft'. 19384-6 Dar ... was: bijzin bij castele [..] Vander Chareitten (vs. 19378-9). 19388 om goet: 'met goede bedoelingen'.

T

19378-83 L. arriveert te tide, Ofr. `au jor del termine' (M IV, LXXXIII, 59) of `au
termeque la damoisele y of mis' (S v, 165/9), volgens het Ofr. om een belofte in
te lossen waarover in Dl. vi verteld is. De koningin van Sorestan, Morguweyn
en Cybile, drie tovenaressen, troffen L. slapend aan onder een boom. Zij betoverden hem en voerden hem mee naar het kasteel van Charette (vs. 163
37-81).
Daar werd hi' verzorgd door de dochter van de hertog van Rochedon (Roechedan in vs. 19383). L. dreigde de permanente gevangene van de tovenaressen
te blijven, omdat hi' een van hen wilde beminnen (vs. 13682-794). De jonkvrouwe van Rochedon help hem te ontsnappen, op voorwaarde dat hi' zijn
best zou doen het haar opgedrongen huwelijk met de broer van de vrouwe van
Sorestan, dat over acht dagen zou plaatsvinden, te verhinderen (vs. 13795-910,
zie ook Brandsma 1992,p. 543, noot II voor de termijn van acht dagen). L. beloofde dit, en diezelfde nacht nog wees de jonke
w
een vluchtroute
vrou hem
(vs. 13911-86). 19381 alsmen mach lesen: deze directe aanspreking van het publiek komt in het Ofr. niet voor(vgl. M IV, LXXXIII, 59 en S V, 165/9-10).
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LANCELOET KOMT BIJ HET KASTEEL VAN CHARETTE

Ic hebbe Lange ontbeit na u'
19392 ende Lanceloet vrachgede hem war bi.
Dat kint antwerde:Tedi
Datic u wille, hebbics geval,
Ter kerken Leiden alst tijt sijn sal
19396
Om mire nichten te verwerne
Te diere stat ende te deliveerne.
Ende wetti bi wat occoisoene
Gi selt comen te desen doene?
19400
Beropden van verranessen saen,
Want men heeft wel verstaen
Dat hi inden wech van Karlioene
Sjaren doet sloech der vrouwen sone
19404
Van hier binnen, die sijn neve was.
Si selen alle blide sijn das
Die hir sijn: si haetene al,
Ende hi es soe blode, hine sal
19408
Hem niet dorren weren, wats gesciet.'

19396

19390
F. 53R,b

19395

19400

19405

19391
P/G
na ] de kopiist verbeterde de a uit een andere letter.
KOP
Om mire nichten /bi vwen/ verwerne
COR
<te
19397
KOP
Te diere stat
te deliveerne
COR
<.> ende
19400 KOP
Beropen van verranessen saen
Berop<then
COR
19403
KOP
Siaren doet sloechlt1 der vrouwen sone
KOP,
COR
sloech
19404 KOP
Van hier binnen
die sijn neue was
COR
<.>
KOP
19406
Die hir sijn
si haetene al
COR
<.>
W

19391 ontbeit na u: 'op u gewacht'. 19392 vrachgede: ongebruikelijke vorm voor
vraghede. 19394 hebbics geval: `als ik geluk heb'. 19396 verwerne: `verdedigen'.
19397 deliveerne:`bevrijden' (van een gedwongen huwelijk), lees delivreerne, vgl.
MNW 9, 326 sub verweren. 19398 bi wat occoisoene:`om welke reden'. 19399 te
desen doene: 'tot zo'n daad'. 19400 Beropden:`beschuldig hem (nl. de broer van
de vrouwe van Sorestan, de beoogde bruidegom)'. 19403 S jaren:
tijd geleden'. 19407 blode: `laf'. 19408 dorren: `durven'.
19396 mire nichten: in het Ofr. nader gepreciseerd als 'ma cousine, cele qui de
prison vos gita' (M IV, LXXXIII, 59; vgl. S V, 165/18). 19403 Het Ofr. heeft hier
als tijdsbepaling `puis que vos artistes de laienz' (M IV, LXXXIII,
59;• vgl. S V,
165/20).
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EEN KIND VRAAGT HEM EEN HUWELIJK TE VERIJDELEN

19421

19412

19416

1942o

19424

19428

Lanceloet seide: `Ic en ontsies niet.
Ic hope soe te done in desen
Datsi te livereert sal wesen.
Nu left mi daert te doene es:
Ic wilre sijn, sijt seker des.'
Tkint leidene soe dat si quamen
Ter kerken dar si vernamen
Vele hoger heren ende vrouwen
Ende die pape soude di brut trouwen.
Lanceloet quam dar toe gereden
Ende en beette niet ter steden.
mer Hi sprac aldus den riddere toe
Die die jonfrouwe woude trouwen doe:
`Her riddere die wilt trouwen nu
Dese jonfrouwe, ic verbiede u
Dat gire niet meer toe en doet sonder waen
Dan gire toe hebt gedaen,
Want gi sijt soe quaet ende so ongetrouwe,
Gine sijt niet sculdech so hoge jonfrouwe
Te wive te hebbene alsi es.'
ende Die riddere antwerde hem des:
`Here, danne seldi proven niet'

19410

19415

19420

19425

[v] niet
Lanceloet seide ic en ontsie
KOP
ontsies COR
daert ] door de e een inktstreepje, e mogelijk verbeterd uit een andere letter.
19412
doe
Die die jonfrouwe woude trouwe
KOP
trouwe<n>
COR
jonfrouwe ] dej lijkt gemaakt van een andere letter, mogelijk de eerste poot van een w
Ginesijt niet sculdech so hoge/n/ ionfrouwe
19427 KOP
hoge
COR
Gine sijt ] in hs aaneengeschreven.
P/G

19409

W

19409 en ontsies niet: 'ben er niet bang voor'. 19411 te livereert: `vrij' (ontslagen
van de trouwbelofte). 19417 die ... trouwen: `de priester stond op het punt de
bruid in de echt te verbinden'. 19423 verbiede:`beveer . 19424 Dat ... doet:
(vrij)`verdere stappen te ondernemen (m.b.t. de huwelijksvoltrekking)'. 19426
,
ongetrouwe:`trouweloos'
`gemeen' . 19427 sijt niet sculdech: 'bent het niet waard'.
zult u niet kunnen bewijzen'.
1943o danne ... niet:

T

19410-I Deze twee reels zijn de samenvatting van een veel uitgebreidere passage in het Ofr., waarin L. onder andere, voor hij met het kind meegaat, aan de
meereizendejonkvrouwe vraagt of zij op zijn terugkeer wil wachten (vgl. M
IV, LXXXIII, 6o en S v, 165/26-31). 19420 In het Ofr. wordt ten overvloede
overvoe
verteld dat L. de ridder herkent, omdat men hemgezegd had hoe hi' eruit zag
(vgl. M iv, LXXXIII, 61 en S v, 165/35).
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LANCELOET BESCHULDIGT DE BRUIDEGOM VAN VERRAAD

ende Lanceloet seide doe:Wats gesciet,
Ic sal dit proven ende meer dar an:
19432
Dat gi sijt een ongetrouwe man,
Die uwen neve hebt doet geslegen;
Sect oft gire dort seggen jegen?'
19436 ende Die riddere eiscede dach doe.
Dander antwerden dar toe:
`U ne wart geen dach nu ter tijt.
Nadien dat gi beropen sijt
Van verranessen, verwert u.
19440
Ende ne doedi des niet nu,
Wi houden u over sculdech dan.'
ende Alsi anders niet ontgaen en can
Dan met campe, wart hi bedacht in dien
19444
Dat hi, dar si alle toe Bien,
Sijn wedde sal geven metter vart,
Ende alse hi hem wapinen vart,
Sal hi rumen, ende bi desen
19448
Sal hi vanden campe quite wesen.
ende Hi dede soe vele to diere dint
Dat die coninginne die wedden ontfinc

P/G

19431
19432

19430

19435

19440

19445

KOP
Lanceloet seide doe wats gesciet
COR
ende
<.>
an ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de toevoeging voor vs. 19493

(kol. c).
19435

KOP
Oft gire dort se en iegen
4--Sect4-COR
19440 KOP
Van verranessen verwert v
KOP,COR
<.>
verwert 1 hs verwert; ver vrijwel onleesbaar
de achterzijde
doordat,doorvan het folium d

gedrukt is.
1 9442over ] hs ouer; u sterk vervaagd.
W

19435 Sect ... 'een: `zeg (eens) of u zich daartegen durft to verdedigen'. 19436
eiscede dach: `vroeg om uitstel.
' 19437 Dander: 'de anderen' (de aanwezige biloftsgasten). 19438 wart: Irijge . 19439 Nadien dat: 'nu.
' 19444 met came:
p
`door een tweegevecht'; wart ... dien:`overlegde hij intussen bij zichzelf'. 1944-6
wedde: `pand', vgl.T. 19448 rumen: `maken dat hi' wegkomt'. 19449 quite: `verlost'. 1945o Hi ... dinc:`hij zorgde ervoor'.

bijbee

ld
voor
1 9446-5 1 Wanneer men iemand tot een tweegevecht uitdaagde ,
om zijn schuld to bewijzen (een zgn. gerechtelijke tweekamp), dan was het gebruikelijk dat de strijdende partijen een and gaven, meestal in de vorm van
een handschoen, aan iemand die zij als meerdere beschouwden, bier de koning
in.Vgl. MNW 9,7o.
18
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DE RIDDER STEMT TOE IN EEN TWEEGEVECHT

19452

19456

19460

19464

19468

19472

19476

P/G

Ende hi vor also alse ofti soude varen
Hem wapinen sonder sparen.
ende Hi quam in siere Buster hof
Ende vloe sonder te nemene orlof
Mettien besten perde dat hire want.
Hi was verre gevlouwen thant
Ende dar Lanceloet na hem ontbeet
Quam dar een die seide gereet:
'Here, gi ontbeit ombe niet nu:
Die gene die vechten soude jegen u
Es II milen gevlouwen nu ter stont.'
ende Alse die coninginne dat verstont,
Het was hare lief, seide si.
ende Lanceloet seide: `Vrowe vri,
Na dien dat aldus es,
Ic biddu over de jonfrouwe des,
Shertogen dochter van Rochedoen,
Dat gise doet te haren lande doen,
Dat siere haren wille mach doen mede.'
Ende die vrouwe deet ter stede.
¶ Lanceloet nam an hare orlof
Ende an alle die waren int hof.
ende Marguein die elvinne, diene
Herde sere begerde te siene,
Pensde dat hi van Arturs hove was
Ende vrachgde, alse die begerde das,
19453
19454
19455
19472
19473

19450

F. 53R,c
19455

19460

19465

19470

19475

Hem ] tussen de H en de e eengaatje in het perkament.
hof] na dit woord eenpunt van de kopiist.
orlof ] na dit woord eenpunt van de kopiist.
Lanceloet ] blauw paragraafteken voor dit woord; representant eronder nog zichtbaar
hof] na dit woord eenpunt van de kopiist.

W

19452 vor ... ofti: 'reed we alsofhij'. 59455 te nemene or/of: `afscheid te nemen'.
19460 ombe niet: 'tevergeefs'. 19464 Het ... si: `zei zij dat zij er vrede mee had'.
het. 19467 over 'lift naam van' .
19465 vri: 'edele.
' 19466 Na dien dat: ' nu het'
19469 doet ... doen:`haar land teruggeeft'. 19476 ensile: `vermoedde'. 19477
begerde: `wilde weten'.

T

19454-6 In het Ofr. wordt de vlucht van de ridder veel uitvoeriger beschreven
(vgl. M IV, LXXXIII, 63 en S v, 166/24-7). 19459 een: Ofr. 'I vallez' (M IV,
LXXXIII, 63; vgl. S v, 166/27). 19472 In het Oft. vraagt L. de koningin voor
zijn vertrek of hi' nog iets kan doen (vgl. M IV, LXXXIII, 64 en S v, 166/33-4).
19477-87 L. maakt meestal zijn naam niet bekend, maar als hem gevraagd
wordt zijn helm of te zetten omwille van de vrouw die hi' lietheeft, kan hi' als
hoofse ridder niet weigeren.Vgl. by. ook vs. 20965-73.
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MAAR HIJ VLUCHT IN PLAATS VAN ZICH TE BEWAPENEN

19480

19484

19488

19492

P/G

Hoe hi hiet. Hi antwerdere toe
Dat sijs niet mochte weten doe:
want Hi kinnedse wel. Ende dar nare
Pensde si dat Lanceloet ware.
Sine haette genen man soe sere
Alsi Lancelote dede. Doe seide si mere:
`Na dien dat gi uwen name mi
Niet ne wilt seggen, biddic dat gi
Uwen helm of doet dor Karen wile
Die gi meest mint Jude oft stille.'
ende Alse hijt horde, het moeste wesen,
Mar hi was drove van desen.
Hi dede sinen helm of daer.
ende Alsine Bach, seide si vor waer:
`Ha Lanceloet, haddic alsoe wel u

19480

19485

1 9490

19478 KOP
Hoe hi hiet
hi antwerdere toe
COR
<.>
19480 KOP
Hi kinnedse wel ende dar nare
COR
want
<.>
19483
KOP
Alsi lancelote dede doe seide si mere
COR
<.>
19488
ende ] punt van de corrector voor deze leesaanwijzing als versscheiding t.o.v. vs. 19427

(kol. b).

W

19483 mere: `ook nog'. 19487 lude oft stale: `openlijk of in het geheim'. 19488
het moeste wesen: 'icon hi' er niet onderuit'.

T

19482-3 De oorzaak van Morgueines haat voor Lanceloet is gelegen in haar
haat voor de koningin. Morguein, de halfzuster van koning Artur, haat de koningin al sinds het begin van hun kennismaking. Zij hield nl. van de neef van
Genevre. Zodra G. dat ontdekte, verbande zij haar neef. Morguein vluchtte
naar Merlijn, van wie zij haar toverkunsten leerde. Omdat zij de koningin nog
steeds haat, probeert zij haar to treffen via Lanceloet. De eerste echte confrontatie met L. en de koningin vond plaats aan het einde van de `Galehaue, het
eerste deel van de Lancelot en prose.Toen Lancelot de betovering eVa
van sans
dl
retour ophief en zo vele ridders bevrijdde, werd hij door Morguein betoverd
engevangengezet. Zij eiste in ruil voor zijn vrijlating een ring, waarvan zij wist
dat hij die van G. gekregen had. L. weigerde haar die te geven, maar M. verdoofde hem, zodat zij hem de ring kon afnemen. Zij stuurde de ring naar Artur
met de boodschap dat L. nooit meer wilde terugkeren aan het hof en geen ridder meer wilde zijn. Ook zou L. vergeving vragen voor het verraad dat hi gepleegd had, omdat hij en de koningin van elkaar hielden. Zo wilde M. de koningin in discrediet brengen (vgl. S iv, 124/16 – 152/13). Zie ook vs. 23076-84
waar M.'s handelen lijkt voort te komen uit een onbeantwoorde liefde voor L.
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MORGUEINE KOMT ACHTER LANCELOETS IDENTITEIT

19510

Gekent eergisteren alsic doe nu,
Gine wart mi niet also lichte ontgaen
Alse gi nu sult, sonder waen.'
Hi seide:Wrouwe, is ben ute, God weet,
19496
Ondanc hem alien dient es leet.
ende Alsoe helpe mi God in alre tijt,
Wardi man alse gi wijf sijt,
19500 Ic soude doen dat gi nembermere
Wandelenden riddere ne daet dere,
Want in u en es niet dan ontrouwe:
`Ay Lanceloet,' sprac doe die vrouwe,
`Hebdi dus op mi gesproken nu,
19504
U saels berouwen, dat seggic u,
Eer dit jaer sal liden soe sere
U ne berau noit dinc mere.'
19508 ende Lanceloet sprac: 13i mire trouwe,
Ic weet wel, levedi Lange, vrouwe,
Gi sult quads gnoech doen sekerlike.

P/G

19495

19500

19505

19493

Eergisteren alsic doe nv
KOP
4—gekent +COR
KOP
Alse gi nv s[iAt sonder waen
19495
S<Uit
COR
Hi seide vrouwe is ben vte god I e I weet
19496 KOP
CORgod
riddere ne daet dere
Wandelen
19501 KOP
Wandelen<den>
COR
Lanceloet sprac bi mire trouwe/n/
KOP
19508
trouwe
ende
COR
trouwe ] rechts onder dit woord eengat in het perkament.
schuin naar beneden tot onder aan de kolom een naad
p
19509
vrouwe ] vanaf dit woord loot

doordat daar een hoek aan hetperkament geplakt is, waardoor sommige woorden moeilijk
leesbaar zijn (vgl. de aant. bij vs. 19572).
KOP
COR

Gi /sijt/ quads gnoech doen sekerlike
--+sult—+

W 19493 eergisteren: `eergisteren', vgl.T. 19496 ute:`vrir . 19497 Ondanc ... leet:
`ondanks allen die dat betreuren'. 19501 daet dere: `kwaad zou doen'. 19504
op:`ten nadele van'. 19510 quads gnoech:`zeer veel kwaad'.
T

ier'(M Iv, LXXXIII, 66; vgl. S v, 167/5 en noot I.
19493 eergisteren: Ofr. 'avant ier
Gezien Dl. vi, vs. 13733-34 en vs. 13910 is het tien dagen geleden dat L. in gevangenschap geraakte. M. herkende hem toen niet, omdat hi' kort daarvoor
door vergiftiging zijn Naar verloren had (Dl. vi, vs. 13783-5). 19503-7 Deze
dreigende woorden zijn een vooruitwijzing naar Us toekomstige gevangenschap bij M. die ongeveer anderhalfjaar zal duren (vgl. vs. 22866-23155 en
23396-23557).
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zu SPREEKT BEDREIGINGEN TEGEN LANCELOET UIT

ende Also helpe mi God van hemelrike,
Het es groet rouwe ende groet sneven
Dat in die werelt liede leven
Dar goet no bate of ne mach comen,
Mar dere ende quaet ende onvromen.'
19516 ende Lanceloet bant do sinen helm ende reet
Dar die jonfrouwe na hem ontbeet.
ende Alsine sach, si vracgeden saen
Hoe hi die dinc hadde gedaen.
1952o ende Hi vertelde hare doe
Hoe hem die riddere ontvloe.
Ende van Merguenen seide hi dar nare
Hoe dat hi was gedreiget van hare.
19524 here 'Nu laet ons waste riden dan,
Want si vele toverien can'
Mettien nam sinen wech Lanceloet
Ombe te varne te Carmeloet.
¶ Die riddere die tes conincs hove wart,
19528
Die die dode jonfrouwe vorde op sijn part
Die hi in despite van Lancelote sloech doet,
19512

P/G

19510

F. 53V,a
19515

1952o

19525

Dar goet /ofte/ bate afne mach comen
19514 KOP
--ono-,
COR
sinen helm ende reet
Lanceloet bant
KOP
19516
cl,
ende
COR
saen
Alsine sach si vracgede
19518
KOP
vracgede< n>
COR
ende
seide hi dar nare
Ende van merguene
19522 KOP
merguene<n>
COR
Merguenen ] aanvankelijk heel licht van inktkleur; overgetrokken door de corrector.
ons ] boven de o een vlekje, waardoor de o een d lijkt.
19524
toverien ] laatste drie letters met donkerdere inkt overgetrokken, waarschijnlijk door de
19525

corrector.
W

19512 groet sneven: `een rote ramp'. 19514 goet no bate: `niets goeds of nuttigs'.
19515 onvromen:'onheir . 19519 Hoe ... gedaen: 'hoe het hem vergaan was'.
19524 vaste:'snel' . 19530 in ... Lancelote: 'ondanks L.'.

T

en ddoor L. in het Mnl. door
19524-5 In het Ofr. worden deze woorden gesprok
dejonkvrouwe, gezien de toevoeging van de leesaanwijzing here door de corrector(vgl. M IV, LXXXIII, 67 en S v, 167/21-2). 19527 Het Ofr. zegt expliciet
dat hi' dit doet, omdat hi graag het toernooi wil bijwonen (vgl. M IV, LXXXIII,
67 en S v, 167/23). 19528 In de Ofr. tekst begint hier evenmin als in het Mnl.
een nieuw hoofdstuk(vgl. M IV; LXXXIII, 68 en S v, 167/23), terwijl men dat
wel zou verwachten omdatplaats, tijd en persoon veranderen (vgl. Brandsma
1992, p. 53-62). Zie ookT bij vs. 18616. Het verhaal van de ridder en de jonkvrouwe werd verteld in vs. 19038-175.
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LANCELOET EN DE JONKVROUWE REIZEN NAAR KAMELOET

19532

19536

19540

19544

19548

19552

P/G

Reet dat hi quam te Karmeloet.
Dar waren comen gemeinlike
Die hoge Tiede van ertrike
Die den tornoy wouden besien.
Hi beette van linen perde mettien
Ende nam die jonfrouwe metter wart
Ende ginc ten palayse op waert.
ende Alse hi soe in die tale quam,
Elc maectem wech dine vernam
Ende volgeden hem alle nare
Ombe te borne niemare.
ende Alse hi quam dar die coninc was,
Hi vrachgde altehant dal
War hi soude vinden die coninginne
Ende die vrouwen die waren dar inne.
Die coninc ontboetse ende met hare
Die vrouwen, die alle quamen dare.
ende Tierst datsi comen waren, seide
Die riddere al Bonder beide
Sine aventure vor hen alien
Hoe datsi hem was gevallen,
Alsoe alst hem Lanceloet hiet.
Hine liets een wort achter niet
Ombe scande noch ombe mesval,
Hine vertellet ginder al.

19530

19535

19540

19545

19550

Die vrouwen die alle quamen dare
19547 KOP
<.>
COR
19552
hiet ] vlek over hi
19555
al ] inktstip voor dit woord.

W

19532 gemeinlike: `alle'. 19537 ginc ... waert: `lie omhoog naar de grote zaal'.
19539 maectem wech:`maakte de we vrij (voor hem)'. 1954o volgeden: het subject si is geimpliceerd (vgl. Stoett, § 244). 19548 seide: `vertelde'. 1955o aventure:`geschiedenis' . 19551 datsi: si slaat terug op aventure (vs. 1955o); gevallen:
`overkomen'. 19554 ombe mesval: `vanwege zijn misstap'.

T

19555 In de lane versie van het Ofr. is de ridder veel uitvoeriger: hi' vertelt
ook waarom hij de jonkvrouwe
•
eerst zo slecht bejegende en haar vervolgens
doodsloeg. Hi' hield van haar en wilde met haar trouwen, hoewel zij van veel
la ere komaf was, maar op een dag betrapte hi' haar met een andere ridder. Hi'
doodde deze ridder engaf zijn vriendin een afstraffing juist op het moment
dat L.passeerde en hem verzocht de jonkvrouwe te laten gaan (vgl. M iv,
Lxxxiii, 69-7o). Het Mnl. komt overeen met de korte versie, waarin dit gedeelte niet voorkomt(vgl. S V, 167/32-4).
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DE RIDDER MET DE DODE JONKVROUWE BEREIKT HET HOF

19556

Hi gaf der coninginnen sijn Swart
Ende hem selven gevaen ongespart,
Datsi hem dat Leven nemen mochte
Oft si woude ende har selven goet dochte.
1956o ende Alse die coninc hadde gehort,
Entie coninginne, dese wort,
Entie hoge baroene,
Hen wonderde van desen doene.
19564
Die coninginne sprac ten coninc:
`Here, wat salmen doen te deser dinc?'
Die coninc antwerde hare:
`Belt magene gesint hebben hare,
19568
Gine soutene niet gerne, Bonder waen,
Willen doen te doet slaen.
Vracht wie die riddere es, radic u,
Dine heft hir gesint nu.'
19572
Si vrages ende hi antwerder toe
Dat hi sinen name niet en kinde doe,
`Mar dit ontboet hi u bi mi:
Die riddere die u tscaecspel sinde es hi.'
19576
Ende alsi horden nomen dat scaec
Seiden si:Tlets Lanceloet van Laec,
Die beste die di werelt heft inne.'
Doe scoutene quite die coninginne.

P/G

19555

19560

19565

19570

F. s3V,b

19559
19569
19572

dochte ] puntje van de corrector (?) na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 1962o (kol. b).
willen ] gat teen
g
de onderkant van dit woord.
vrages I aangeplakte hock aan het perkament, waardoor dit woord en de woorden sinen
(vs. 19573), ontboet (vs. 195 74), scaec (vs. 19575) en dat (vs. 19576) moeilijk leesbaar

19575

KOP
Die riddere die v
sinde es hi
scaec
COR
<tscaec--■ spel---0
tscaecspel ] punt van de corrector na spel als versscheiding t.o.v. vs. 19636 (kol. b); de e
van spel is boven de p afgeschreven.

zijn (vgl. de aant. bij vs. 195 09).

W

19557 ongespart: `volledig'. 19558 Datsi: `zodat zij'. 19559 har ... dochte:`(indien)
het haargoed dunkte'. 19562 hoge baroene: `aanzienlijke heren'. 19563 Hen ...
doene: `verwonderden zij zich over deze aangelegenheid'. 19567 Sek ... hare:
`een zodanige (i.c. zo bijzondere) ridder kan hem hierheen gestuurd hebben'.
19572 vrages: `vroeg het'. 19574 ontboet ... mi: 'het hij u weten via mij'. 19579
scoutenequite: `schold (de koningin) hem alle schuld kwijt'.
19556 Het overhandigen van het zwaard is een teken dat de ridder zich volledig overgeeft. 19572-4 Er is hir sprake van `overglijding': de indirecte rede
gaat zonder nadere aankondiging over in de directe rede (vgl.T bij vs. 17087-8).
19575Vgl.T bi vs. 19174.
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DE KONINGIN VRAAGT WIE HEM STUURDE

1958o

19584

19588

19592

19596

Hi nam an die coninginne orlof;
want Hi moeste ins conincs Bandamagus hof
Ende hem geven gevaen daer
Ende ins conincs hof van Norgales dar naer.
mer Eer hi wander coninginnen
Orlof te varne mochte gewinnen,
Dede si den lichame ere
Balsemen, die roec wel sere,
Dar hi ten andren hoven mede reet,
Dine quite lieten ghereet
Ombe Lanceloets wile purlike,
Die goet riddere was Bonder gelike.
Die lichame was gegraven daer
In ene cappelle daer naer
Entie riddere kerde te hant
Blide weder in sijn lant.
Daventure en sprect nemmeer van desen;
Nu seldi van Lancelote lesen.

1958o

19585

19590

19595

Norgales dar naer
Ende ins conincs hof
KOP
van
COR
Eer hi vander coninginnen
19584 KOP
coninginn<en>
mer
COR
mer] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 19523 (kol. a).
coninginnen ] de corrector lijkt met de toevoeging van en (vgl. P/G) te willen benadrukken dat bij oplossing van de afkorting en aan het einde van het woord noodzakelijk is
P/G

19583

i.v.m. het rijm.
sprect nemmeer vandesen
Dauenture
KO
<en>
COR
van desen ] in hs aaneengeschreven.

19596

W

19586 ere: `eerse. 19587 roec wel sere: `zeer onaangenaam rook'. 19590 purlike:
`enkel en alleen'.

T

19597 Hoewel men ervan uitgaat dat de Lanceloet bedoeld is als voordrachtstekst (vgl. Besamusca 1991, p. 115-2o), kan seldi ... lesen in dit vers erop wizen dat
de dichter ook rekening hield met individuele lectuur. Met gi uit seldi wordt
echter waarschijnlijk de groep van voorlezer en luisteraar aangeduid. lesen is
dan hetgezamenlijk recipieren van een geschreven tekst. Dergelijke publiekgerichte opmerkingen komen vaak voor in de tekst, vgl. o.a. Dl. iv, vs. 2702,
Dl. v, vs. 8252-3 en 8764 en Dl. vi, vs. 12532 en 13618.
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BIJ DE DRIE HOVEN VERGEEFT MEN HEM OM LANCELOET

u gewacht daventure das
Alse Lanceloet gesceden was
19600
Van den castele wander Charette
- Darne Morgueyne soe besette
Met dreigen ende met herden worden
Dart vele liede toe horden 19604
Dat hi maecte sine wart
Recht wort te Karmeloet wart,
Want die dach was herde naer
Datmen soude tornieren daer,
19608
al Soe dat herbergede Lanceloet
Met enen ermite bi Karmeloet,
Darse wel ontfinc die goede man.
ende Lanceloet sprac der jonfrouwe an
19612
Die met hem was comen doe:
jonfrouwe, het steet mi soe,
Ic moet varen in ene besichede
Daric u niet en mach Leiden mede.
19616 Gi selt tote mire vrouwen varen,
Der coninginnen, sonder sparen,
Ende gi selt met hare bliven
Bi letteren die is hare sal scriven.'
1962o
Ende hi screef hare letteren dar nare
Die si vorde te hove met hare.

P/G

19598

19600

19605

19610

19615

Nu ] initiaal N, vier reels hoog, blauw met rood penwerk; representant onder penwerk

nog zichtbaar.
1602
KOP
Met dreigen ende met herde
9
worden
COR
herde<n>
19620
screef] hs screerf; evidente verschrijving van de kopiist, niet opgemerkt door de corrector.
W

19598 gewacht:'vertelt' . 19601 besette: 'in het nauw brachf,`bestookte'. 19606
naer: `nabil . 19609 ermite:Iluizenaar% bi: 'in de buurt van'. 19610 Darse: se,
`hen', slaat op L. en de jonkvrouwe die hem uit de put met slangen verloste,
vgl.T. 19613 het ... soe: 'de zaken liggen voor mij aldus'. 19614 varen ... besichede: `een zaak opknappen'. 19619 Bi letteren: 'door een brief'.
19599-603 Vgl. vs. 19492-516 voor het gesprek tussen L. en M. en voor L.'s vertrek van het kasteel. 19611-2 Het verhaal van L. en de jonkvrouwe die hem
uit deput met slangen verloste, wordt beschreven in vs. 18854-19037,19176383 en 19516-27. 19620 Het Ofr. is hier veel uitvoeriger: L. vraagt de kluizenaar o.a. omperkament en inkt. Ook wordt er meer de nadruk op gelegd dat
L. de brief zelf schrijft `comme it qui estoit fondez en clergie tant qu'a celui
tans ne trovast on nul chevalierplus sage de lui.' (M IV, LXXXIV, I; vgl. S V,
168/26-8).
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LANCELOET STUURT DE JONKVROUWE NAAR DE KONINGIN

ende Sanders dages rumeden si dat hof.
Elc nam an andren orlof,
Die jonfrouwe ende Lanceloet.
19624
Die jonfrouwe voer te Karmeloet.
Alsiere quam, soe beette si
Ende vrachgde om die coninginne vri.
19628 ende Men leidese te harre cameren inne.
Doe groetsi die coninginne
Van Lanceloets wegen tier stont.
Alse dat die coninginne verstont,
Si spranc op jegen hare
19632
Ende helsese sere dar nare.
Die letteren las selve di vrouwe vri,
Dar Lanceloet hare in bat dat si
Die jonfrouwe onthouden soude
19636
Ende datsi hare lant geven woude:
want Hine mochte hare niet doen verstaen
Dat goet datsi hem hadde gedaen.
19640 ende Die coninginne sprac te hare
Datsi herde wel comen ware
Ende datsi hare beter lant soude geven
Dan har wader noit hadde in sijn Leven.
Dien avont quam Behort int hof,
19644

P/G

19620

19625

19630

19635
F. 53V,c

19640

162
7
vri ] vlek over de laatste letter.
9
Melt I leidese te harre cameren inne
1628
KOP
9
ende
Men
COR
Doe groetse die coninginne
19629 KOP
CORgroetse<i>
groetsi ] hs groetsei; vergissing van de corrector die verzuimde de tweede e door te stre-

p
en en/of te expungeren.
W 19622 hof: `woning (van de kluizenaar)'. 19627 vri:`edele'. 1963o Van Lanceloets
wegen: `uit naam van L.'. 19633 helsese sere:'onthelsde haar hartelijk'. 19636 onthouden soude: 'in haargevolg wilde opnemen'. 19638 doen verstaen: `vertellen'.
T

19623 In het Ofr. nemen ze eerst afscheid van de kluizenaar en rijden dan samen verder `tantqu'il vindrent a .I. chemin forchie qui se departoit en II. parties.' (M Iv, LXXXIV, 2; ve. S V, 168/29-31). 19634 Aan het hof van koning Artur (en waarschijnlijk aan de meeste 13e en 14e-eeuwse hoven) was het de gewoonte dat een brief werd voorgelezen. Dit gebeurde niet omdat de koning of
koningin zelfniet zou kunnen lezen, maar nit hoofde van hun functie was het
normaler dat een ander, gewoonlijk een 'clerc', de brief voorlas. De koningin
leest de brief bier zelf omdat hi' van L. komt: zij weet tevoren niet hoe persoonlijk de brief is.

180

DE KONINGIN LEEST LANCELOETS BRIEF

19648

19652

19656

19660

19664

19668

P/G

Die sere gemoit was dar of
Dat hi hem haeste met groter pine
Ombe te tide ten tornoye te sine.
Hem was dar grote feeste gedaen.
ende Opten andren dach Bonder waen
Quam mijn herWalewayn int hof,
Dar si alle blide waren of.
Die coninc seide dar nare:
`Ay God, Here, oft u wille ware
Dat Lanceloet hir ware, die goede man,
Ic en begerde nemmeer Tiede dan
Ombe te scoffierne tridderscap al
Dat jegen die Tafelronde comen sal.
ende Wi sijn verloren en court hi niet.'
. Die conincYdier wide: `Wats u gesciet?
Hir sijn vele ridders nu ter stonde
Die sijn vander Tafelronde
Ende goede ridders sijn ende waert
Ende bracht hebben in die wart
Selke macht, al quame jegen hen
Lanceloet, datic al seker ben
Datmense in gere manieren
Nochtan ne mochte scoffieren.
Ende ic weet wel dat soude wesen
Lancelote gescoffiert bi desen.'

19645

1965o

19655

19660

19665

of] punt van de kopiist na dit woord.
KOP
Ombe te scoffierne
ridderscap al
COR
tridderscap
19664
jegen ] vlek over dit woord.
19668 KOP
Ende ic
wel dat soude wesen
COR
--•weet--■
19645
19656

W

19645 gemoit:'vermoeid'. 19646 pine: `inspanning'. 19648 Hem ... gedaen:`hij
werd daar zeer hartelijk ontvangen'. 19653 ofst:Indien het'. 19656 scoffierne:
`verslaan'; tridderscap al: 'alle ridders',`het gehele (ridder)leger'. 19659 Wats u
gesciet: 'hoe heb ik het nu met u' (vgl. MNW 2, 1602 bij 3),`wat is er met u aan de
hand'. 19662 waert: 'dapper'. 19663-4 bracht ... macht: 'die samen zo'n overmacht op de been gebracht hebben'. 19669 bi desen: 'door deze (ridders)'.

T

19659 conincYdier, Ofr. `li roiYdiers' (M IV, LXXXIV, 5; vgl. S v, 169/27 e.v.), is
ridder van de Tafelronde en koning van Cornwall. In het bewaard gebleven gedeelte van de Lanceloet treedt hij hier voor het eerst op. In het eerste deel van
de Lancelot en prose, speelt hij nu en dan een rol, o.a. als Arturs aanvoerder tegen
de Saksen en als deelnemer aan een van de zoektochten naar Lancelot.Vgl.
West 1978, p. 305-6.
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DE KONING KLAAGT OVER LANCELOETS AFWEZIGHEID

19672

19676

1968o

19684

19688

19692

19696

P/G

ende Die coninginne spraker toe.
VonincYdier; seide si doe,
Ne legt Lancelote noch niet
Jegen u andre ridders, wats gesciet.
want Wet wel, ware hi dar toe geleit nu
Dat hi woude sijn jegen u
Ende jegen die hir binnen sijn,
Ic wane naden sinne mijn
Dat hi u alien scoffieren soude.'
Die conincYdier sprac alsoe houde
`Vrouwe, ic kinne dat wel sekerlike
Dat hi es die beste van ertrike,
Mar bider trowen die ic ben sculdech u,
Ware dat hi hier quame nu
Ende wesen woude nu ter stonde
Jegen die wander Tafelronde,
Hi soude hier gescoffiert wesen.
Nu verstaet die redene van desen:
Vrouwe, hier binnen sijn nu, seggic u,
Selke XXVI ridders nu
Die soe machtech ende soe stout sijn mede,
Haddic te kisene hir ter stede
Die beste ridders van ertrike,
Ic core dese sekerlike.
ende Oft Lanceloet jegen dese ware
Ende III ofte IV tere scare
Jegen hem quamen, mi geeft mijn waen,
Dat sine onder hen souden vaen.'
`Sine souden niet,' sprac die coninc, `bedi

19670

19675

1968o

196 85

19690

19695

ware hi dar toe /nv/ geleit nv
19674 KOP
Wet
KOP,(COR)
–owel--■
COR want
19675
woude ] vlek boven dit woord.
19687
redene ] laatste twee letters sterk gevlekt, mogelijk door andere letters heen geschreven.
Sine souden niet sprac die coninc
19698
KOP
bedi
<:>
COR

W 19670 spraker toe:`mengde zich erin'. 19672-3 Ne ...Jegen: `vergelijk L. toch niet
met'. 19674-5 ware ... u: ' als hi' ertoe gebracht zou worden dat hi' teen u zou
willen vechten'. 19677 naden sinne mijn: `naar mijn mening'. 19680 kinne: `erken'. 19689 Selke XXVI: '26 zodanige ridders'. 19691 Haddic te kisene: 'als ik
zou mogen kiezen'. 19695 tere scare: `tegelijk'. 19696 mi ... waen: 'clan houd ik
het ervoor' (MNW 9, 1527 bij 4),`dan ben ik geneigd te denken'. 19697 onder
hen: 'met elkaar'.
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KONING YDIER ZEGT: ' ER ZIJN GENOEG GOEDE BIDDERS'

19700

19704

19708

19712

19716

19720

P/G

Ic kinne bat Lanceloets macht dan gi.'
Die wort die die coninc seide doe
Ende die coninginne daer toe
Mesquamen sere lien stonden
Den gesellen vander Tafelronden
Sonder mijn herWalewayne allene.
Selke spraken daer gemene
Ende drogen over een dar naer,
Quame Lanceloet ten tornoye dar
Ende hi met hen lieden wesen woude,
Datter harre ne geen comen ne soude.
want Si seiden, verwonnen si oppenbare
Den tornoy ende Lanceloet dar ware
Ende enen slach niet sloge, nochtan
Souden die Tiede hem seggen an
Dat hi den tornoy hadde verwonnen.
al Dar dese tale dus was begonnen
Ende gehandelt, dar waren doe
C ende XIV ridders toe.
ende Si drogen over een oftmen vername
Dat Lanceloet dar binnen quame,
Datsi hem onttekenen souden
Ende mettien van buten houden

F. 54R,a

19700

19705

19710

19715

KOP
Ic kinne bat lanceloets macht dan gi
COR
lanceloet<s
Lanceloets ] hs lanceloets; de corrector loste de afkorting op als lanceloet (vgl. het genetische commentaar) en voegde daarom een s toe.
19709 KOP
harre ne geen comen ne soude
Dat
COR
Dat<te
19713
KOP
Souden die liede hem seggen /dan// an
KOP
19717
C ] geen punt voor dit getal.
19718
vername ] hs vernamen •; evidente lout van de kopiist.
19699

W

19699 macht: `krache. 19702 Mesquamen:`kwetsten' . 19705 Selke ... gemene:
`sommigen overlegden daar met elkaar'. 19706 drogen over een: `besloten'.
19708 met ... woude: `met hen wilde vechten'. 19709 harre ...soude: `geen van
hen met hem zou meedoen'. 19710 verwonnen: `wonnen'. 19713 hem seggen
an: 'hem toedichten'. 19715-6 Dar ... gehandelt: (vrijYbij deze bespreking'.
19717 toe: `aanwezig'. 19718 drogen ... vername: `spraken of dat indien men zou
zien'.
19719 dar binnen: nl. in het toernooi. 19720 hem onttekenen souden:
b un
'
herkenningstekens afzouden le en' (alles waarop hun wapenteken aangebracht
was: schild, helm, dekkleed e.d.). 19721 mettien ... houden: `zich zouden aansluiten bij die van buiten (de niet-Tafelronderidders die bij het toernooi tegen Arturs ridders strijden)'.

183

DE TAFELRONDERIDDERS WILLEN LANCELOET AANVALLEN

Ende datsi louden in dier manieren
Wel mogen Lancelote scoffieren.
Die coninginne verstont dese worde
19724
Ende vertellese Behorde.
Si seide: lc weet wel, sonder waen,
Dat dit bi nide es gedaen.
19728 ende Ic soudse gerne, mocht gescien,
In den tornoy gescoffiert lien.'
`Vrouwe; sprac Behort te hare,
Wiste mijn here dat dit u wile ware,
Hi sout doen sekerlike
19732
Ende soudse scoffieren lichtelike.'
lc woude hijt wiste,' seide si.
Behort sout hem seggen, seide hi,
Ende dovereendragen vanden gesellen
19736
Vander Tafelronden hem vertellen.
here 'Gine selter niet varen nu:
want Ic saelt hem ontbieden sonder u,'
1 9740al Soe dat die coninginne te hant

P/G

19720

19725

19730

19735

Lancelote scoffieren
Moen
g
KOP
-3wel *
COR
bi nide ] in hs aaneengeschreven.
19727
seggen seide hi
Behort sout
KOP
19735
–diem–,
.
COR
hem] punt van de corrector na dit woord.
seggen ] na dit woord een inktvlek.
vertellen
Vander tafelronden
19737 KOP
---■ hem--■
COR
19723

W 19724 verstont: `hoorde'. 19727 bi:`uie . 19728 mocht gescien: `als dat zou kunnen (gebeuren)'. 19731 mijn here: nl. L. 19733 lichtelike:`moeiteloos'. 19736
dovereendragen:` de overeenkomst'. 19739 ontbieden: laten weten'.
T

19734-7 In het Ofr. loot het gesprek tussen de koningin en Bohort na vs.
19734 nog door (weergegeven volgens M, het gedeelte dat in S ontbreekt, is
tussen vierkante haken gezet): `Ines je ne voi mie convent ce poist avenir, [car je
ne troverai qui li die devant que Lion vostre frere vein ne ca, ne it n'i vandra
au mien esciant devant apres le tornoiement.] – Dame, fait Boorz, quel part
cuidiez vos qu'il viengne, quant il i vandra? – Je sai bien, fait ele, qu'il vandra
par le chemin de Montignet par devant la Croiz au Jaiant. – Par foi, fait il, donc
m'en irai je le matin a une croiz qui est devers le chemin ou it a .I. hermite, si
l'atandrai iluec tantqu'il viengne' (M Iv, LXXXIV, 8; vgl. S v, 10/22-6 .Vs.
19535-7 zijn in het Ofr. in de directe rede weergegeven.Vgl. Besamusca 1991, p.
85-9 voor de versobering van dialogen. 19740 In het Ofr. schrijft de koningin
de brief de volgende dag (vgl. M IV, LXXXIV, 9 en S V, 170/30).
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DE KONINGIN BERICHT DIT PER BRIEF AAN LANCELOET

19744

19748

19752

19756

P/G

Enen brief maecte metter Kant
Ende daer in Karen wile hir af,
Dien si der jonfrouwe gaf
Die Lancelote halp hir voren
Uten putte, alsegi moget Koren.
Die coninginne seide:`Gi selt varen
Tes Gigants Cruce Bonder sparen,
Dat int inde vanden beemde staet
Alsmen te Montiguit wart gaet.
Legt den brief opten steen
Ende blijfter bi al in een
Tes u Lanceloet court te gemoete.
Segt datickene sere grote
Ende segt hem dat Nine late niet,
Hine doe dat hi in den brief siet.'
Die jonfrouwe nam den brief ter wart
Ende vor dar mede ter crucen wart.
ende Alsire gereden quam, si vant
Dar den hertoge van Brocelant

19742
19743
19748
19755

19759

19745

19750

19755

af] punt van de kopiist na dit woord.
gaf] punt van de kopiist na dit woord.
KOP
D/ie/ int inde vanden beemde staet
Dat
COR
KOP
Hine doe dat hi in
brief siet
COR

19758

19740

—rden--+

den] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 19816 (kol. b).
KOP
Alsiregereden quam
si vant
COR
ende
<.>
vant ] na dit woord een naaigaatje in het perkament (vgl. de aant. bi' vs. 19804).
Brocelant ] over de c en de n loot een touwtje waarmee een scheur in het perkament genaaid is.

W

19741 metter hant: `eigenhandig'. 19748 int ... beemde: `aan het einde van het
veld'. 1975o steen: nl. het (stenen) kruis. 19751 al in een:`voortdurend'.
19753 sere grote: `hartelijk groet'. 19754-5 dat ... doe: 'clat hi' niet zal nalaten te
doen'.

T

19743-5 Vgl. vs. 18854-19527 en T bij vs. 19611-2. De retrospectieve opmerking
teen het publiek (alsegi moget horen) komt in het Ofr. niet voor (vgl. M IV,
LXXXIV, 9 en S v, 170/31-2). 19747 Gigants Cruce , Ofr. 'la Croiz au Jaiant,
'
komt alleen op deze plaats in de roman voor. 19749 Montiguit: fr. 'le chastel
qui est apelez Montignet' (M IV, LXXXIV, 9; vgl. S V, 170/33: `montiguee). Gezien het vervolg (vs. 19759) behoort dit kasteel toe aan de hertog van Broceliande.Vgl. ook West 1978, p. 224. 19759 Dar it het fr. blijkt dat bedoeld is
`bi' het kasteel van Montiguit' (vgl. M IV, LXXXIV, 9 en S v, 17o/37-8). De hertog van Brocelant, Ofr. duc de Broceliande, komt elders in de roman niet voor.
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DE JONKVROUWE VAN DE PUT ZAL DE BRIEF BRENGEN

19760

19764

19768

19772

19776

19780

P/G

W

Ende dar toe vele hoger liede:
V coninge met hare maisniede,
Die keyser van Almanien wrier doe
Ende XII hertogen toe
Ende meer dan XL graven mede,
Die comen waren te dier stede
Ombe alle te varne te dier stonde
Jegen die vander Tafelronde.
Si leide den brief op dien Steen
Ende blever bi al in een
Toter tijt dat di nacht quam,
al Soe dat si doe herberge nam
Met enen hermite die woende daer.
ende Si ontbiede den andren dach dar naer
Dat sire nimanne comen en vernam.
Op den derden dach dar na quam
Een riddere, dat was Lanceloet,
Gewapent met wapinen roet:
want Hi hadde of gelaten die sine
Ombe te min bekint te sine.
Hi kinde die jonfrouwe haestelike,
Mar hi en fleets gene gelike,
Alse die niet en woude gelet wesen.
mer Hi versach den brief binnen desen

F. 54R,b
19760

19765

19770

19775

19780

oven
keyser ] vlekje
b de tweede letter.
Iegen die vander tafelr I a I nde
KOP
tafelr<o,nde
COR
woende daer ] in hs aaneengeschreven.
19772
Dat sire nimanne comen I de I en vernam
19774 KOP
comen
COR

19762
19767

19761 hare maisniede:'hun gevolg'. 19773 ontbiede:`wachtte' , van het vvw. ontbiden, dat echter sterk is; de zwakke vorm is mogelijk veroorzaakt door verwarring
met het zwakke ww. ontbeiden, dat ook`wachten' kan betekenen. 19774 Dat:
`waarop' (vgl. MNW 2, 86 bi 3d). 19779 te ... sine: 'minder snel herkend te
worden'. 19780 haestelike: `meteen'. 19781 en ... gelike: 'het het niet blijken'.
19782 gelet: 'opgehouden'.

T

19762 De keizer van Alemanien (Ofr.'.I. empereor, 'one home qui estoit empereres d'Alemaingne') komt hier voor de eerste maal in de roman voor.Vgl.
West 1978, p. 12. 19767 Het Ofr. vermeldt bovendien dat `li moien chevalier
s'estoient herbergie par dehors en la praerie en loges et em pavillons.' (M IV,
LXXXIV, 9; vgl. S v, 171/2-3). 19777 Het Ofr. vermeldt hoe L. aan de rode
wapenrusting komt: 'car it avoit la nuit ses armes changies chies .I. chevalier ou
il avoitgeu' (M IV, LXXXIV, TO; vgl. S V, 171/9-10).
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NA DRIE DAGEN ONTMOET ZIJ LANCELOET

19784

19788

19792

19796

19800

19804

P/G

Ende hi ontdeden te hant
Ende las dat hire in want:
Dattene groette die coninginne,
Die te hem wart droech merre minne
Dan si te ymanne wart dede,
Ende hoe datsi hem ontboet mede
Tspreken datsi hadde ondervonden
Van dien vander Tafelronden
Hem te provene tallen steden,
Die soe vermert ware van stoutheden.
ende Hi pensde hen te provene soe
Datmer of soude spreken embertoe.
ende Doe vrachde si hem wie hi ware.
Hi ne woude hem niet decken jegen hare
Ende seide hare dat hi Lanceloet was.
Alsijt horde, was si blide das.
Si groettene soe si scoenst mochte.
Hi vrachde hare wie den brief dar brochte.
`Ic brachtene, here,' seide si.
`Segt mire vrouwe,' seide hi,
Datic al mine macht doen sal
Van dien dat si mi beval.'

19785

19790

19795

19800

KOP
Soe vermert ware/n/ van stoutheden
FOR
4- die4-ware
vermert ] laatste letter sterk vervaagd door vochtvlek.
19804 sal ] door dit woord loot een scheur in het perkament met aan weerszijden naaigaatjes
(vgl. de aant. bij vs. 19986); de scheur loot ook door thant (vs. 19806), coninginne (vs.
19807), sat (vs./9808), geseten (vs. 19809), die (vs. 1981.9), waren (vs. 19811), coninginne (vs. 19812), te (vs. 19813) en J1( (vs. 19815), en veroorzaakt geen tekstverlies.
19793

W 19784 ontdeden: `o ende hem'. 19787 te ... minne: `voor hem meer liefde koesterde'. 19790 Tspreken ... ondervonden: de woorden die zij te weten was gekomen'vrijYwat zij gehoord had'. 19792 Hem te provene:`om hem L. op de
proefte stellen'. 19793 vermert: `vermaard'; van stoutheden: `om zijn dappheid'
er
.
19794 pensde:`nam zich voor'. 19795 embertoe: `voorgoed'. 19797 hem niet decken: `zijn identiteit niet verbergen'. 19800 soe ... mochte: `zo goed/lieflijk als zij
kon'. 19805 Van dien dat: 'met betrekking tot dat wat'.
19793 Het Ofr. deelt mee dat L. blij is met dit bericht, omdat hi' zich altijd al
graag eens had willen meten met de Tafelronderidders (vgl. M IV, LXXXIV, II
en S v, 171/19-21). 19799 In het Ofr. reageert de jonkvrouwe emotioneler:
`ele li cort maintenant au col' (M IV, LXXXIV, IT; vgl. S v, 171/25-6). 198o5 In
het Ofr. herhaalt L. hier wat de koningin hem gevraagd heeft (vgl. M IV,
LXXXIV, II en S v, 171/29-30).
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LANCELOET ZAL DOEN WAT DE KONINGIN HEM VRAAGT

19808

19812

19816

1982o

19824

19828

P/G

Die jonfrouwe sciet van hem thant
Ende reet dar si die coninginne want,
Die op die loetse sat twaren,
Dar met hare geseten waren
Wel D jonfrouwen die dien
Tornoy waren comen besien.
ende Alse die coninginne wart hars geware,
Si ginc te Kant jegen hare
Ende vrachde ombe niemare ten gemoete.
lc sprac: seise, 'Lanceloete,
Die u groet ende ontbiet goeden dach
Ende seit hi sal doen al dat hi mach
Ombe te volbringene u gebod.'
ende Die coninginne wide: `Here God,
Welc tijt sal dat mogen gescien,
Datic den goeden man sal Bien,
Den besten, den scoensten die (- -),
Dien al die werelt prijs g(-).'
mer Dit seide si soe stile tier stout
Dat die jonfrouwe niet en verstont.
ende Die coninginne seide:'Segt mi,
Hoe dane wapene dracht hi?'
Si seide hare dat hi rode wapine (- -).
Dat was hare tekens gnoech.

19805

19810

19815

E 54R,c
19820

19825

D ] hs .vc.
Tornoy waren comen besien
19811 KOP
<.>
(KOP),COR
Datic ... lach ] doordat een hoek van dit blad afgescheurd is, ontbreekt van een aantal van
19821-30
19810

deze regels het laatste woord of een gedeelte ervan (vgl. de aant. bij vs. 19882-7).
W

19808 loetse: 'tribune', vgl.T. 19814 ten gemoete: `toen zij bij haar was'. 19816
ontbiet: 'wenst' . 1 9822 (- -): lees nu leeft. 19823 g(-): lees geeft, prijs geeft:` eert' .
19827 Hoe dane wapene: `wat voor wapenrusting'. 19828 (- -): lees droech.
19829 Dat ... gnoech: `aan dat kenmerk had zij genoeg'.

T 19806 In het Ofr. wordt de tijd genoemd:'il estoit encore moult matin' (M IV,
LXXXIV, I2; vgl. S V, 171/31). 19808 loetse: een speciaal voor het toernooi opgetrokken, meestal houten tribune met ramen (vgl. vs. 19830), van waaruit het
toernooi kon wordengadegeslagen.Volgens het Ofr. staat de tribune midden
op het veld ,'en mi les prez ' (vgl. M IV, LXXXIV, 12 en S v, 171/32-3), aan de
rand van het (langwerpige) toernooiveld, de plaats waar de ridders elkaar treffen. 19811 Het Ofr. geeft meer bijzonderheden, o.a. over de kleding van de
vrouwen(vgl. M IV, LXXXIV, 12 en S v, 171/34-6). 19816 Dit vers heeft geen
equivalent in het Oft. (vgl. M IV, LXXXIV, 12 en S V, 171/40-1).
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DE JONKVROUWE BRENGT VERSLAG UIT AAN DE KONINGIN

¶ Dar na die coninginne ten vensteren lack,
19832

19836

19840

19844

19848

P/G

Dar si vrouwen ende jonfrouwen besach
Die dar waren omtrent hare.
al Dar wart si der jonfrouwen geware
Die mijn here Lancelote genas
Vanden venine, alsmen hir voren las,
Dat hi ter fontainen hadde ontfaen.
ende Si hadde gegort sonder waen
Een gordel dat har Lanceloet gaf.
ende Alsi wart geware dar af,
Si kinde dat gordel wel mettien,
Alse dijt te voren hadde gesien.
ende Doe bedachte si hare das
Dat dat dieselve jonfrouwe was
Dar hare te voren af ontboet
Bi Lyonele Lancheloet
Dat hi moeste doen haren wille.
Si was erre, al swech si stille,
Datsi hare dat gordel dragen Bach
Datsi selve te dragene plach,

19830

19835

19840

19845

19830

Dar ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar
KOP
Die miin here [n] lancelote genas
COR
here
1 9837 KOP
Si hadde ge±hort
sonder waen
(KoP),CORge<g>ort
COR
ende
19838
gaf] punt van de kopiist na dit woord.
19839
af] punt van de kopiist na dit woord.
19834

W 19836 ontfaen: `binnengekregen'. 19842 bedachte ... das: `bedacht zil,`kwam zij
op de gedachte'. 19844-5 Dar ... Lancheloet:`waarover L. haar bij monde van
Lioneel berichtte'. 19846 doen haren wille: `haar terwille moest zijn'.
T

19833-6 L. verkeerde in levensgevaar, omdat hij gedronken had van een vergiftide bron. De enige die hem kon genezen, was een jonkvrouwe die zelf ziek
werd door haar onbeantwoorde liefde voor hem. Lioneel reisde Haar de koningin om haar te vragen of zij L. toestemming wilde geven de jonkvrouwe te berninnen, want anders zouden zij beiden sterven. De koningin had weinig keus
engaf haar toestemming. Uiteindelijk vond L. een diplomatieke uitweg uit het
dilemma: hij beloofde de jonkvrouwe als maagd lief te hebben (vgl. Dl. vi, vs.
11875-13106). Zie ookT
T bij vs. 18110-7. De terugwijzing alsmen hir voren las
komt in het Ofr. niet voor (vgl. M iv, LXXXIV, 13 en S v, 172/6-8). 19837-41
Dejonkvrouwe ontving de gordel van L. als teken dat zij de jonkvrouwe is van
wie hij houdt (vgl. Dl. vi, vs. 13083-99). De koningin herkent de gordel, omdat
zij hem zelf aan L. had geschonken, vgl. Dl. vi, vs. 13095, en zie ook het vervolg, vs. 19847-53. 19842-6 Vgl.T bij vs. 19833-6.
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DE KONINGIN HERKENT DE GORDEL VAN EEN JONKVROUWE

ende Datsi bi groter minnen gaf
Lancelote, ende duchte dar af
Dat sine hare hadde ondergaen,
19852
Dien si soe minde sonder waen.
ende Si pensde dat si tiere stede
Soude weten die rechte warhede.
Ende mochte si antworden vandien,
19856
Hare en soude mar al goet gescien
Ende dantworde mochte oc Belt wesen,
Sine Bouts niet mogen genesen.
1986o ende Si deetse roepen dar nare
Ende deetse lenen bi hare.
Die ridders waren in den beemt doe
Ende waren vergadert embertoe,
19864 also Datter waren van beiden siden
Wel M ridders te Bien tiden
Ende dar waren vele joesten gedaen.
Lanceloet lette nochdoe sonder waen
Onder IV boemkine, dar hi
19868
Sinen helm af hadde gedaen, dar bi
Dat Nine woude setten bat

P/G

19850

19855

19860

19865

KOP
Lancelote ende dlol chte dar af
duchte
COR
af] punt van de kopiist na dit woord.
Ende mochte s I oe I antworden vandien
19856 KOP
S<i>
COR
selc wesen
Ende dantworde mochte
19858 KOP
<OC>
COR
hare
Si deetse roepen /bi/
KOP
19860
KOP
--^ dar-,
COR
ende
dar nare ] hs dar hare; onvolledige correctie van de kopiist, die vergat de h in een n te
19851

veranderen(vgl. P/G).
19869 KOP
COR

Sinen helm of hadde gedaen dar bi
<.>

W

1985o bi:`uit' . 19851 duchte dar af: `vreesde ervoor'. 19852 Dat ... ondergaen: `dat
ziJ (de jonkvrouwe) hem L. haar (de koningin) listig afhandig had gemaakt '
(vgl. voor ondergaen MNW 5,347 bij A2). 19853 Dien ... waen:bijv. bijzin bi'
`hem' (uit sine, vs. 19852). 19854 tiere stede: `bij die gelegenheid'. 19855 rechte
warhede:juiste toedracht'. 19856 mochte ... vandien: `zij zou daarop (zo) kunnen
antwoorden'. 19857 mar al goet: `niets dan goeds'. 19858 selc:`zodanig'. 19859
genesen: `overleven'. 19861 lenen bi hare: 'op haar gemak bi' haar gaan staan'
(MNW 4,373 bij I). 19863 embertoe: 'reeds'. '9866 joesten: `tweegevechten met
de lans'. 19867 lette nochdoe: `wachtte nog altijd'. 1987o setten: `opzetten'.
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ZIJ ROEPT DEZE JONKVROUWE BIJ ZICH

Dan hine te voren hadde gesat.
19872 ende Daer leet die coninc Bandamagus
Bi hem, daer hi hilt aldus,
Die den tornoy dar versochte
Ende MM ridders met hem brochte.
19876
Alse hi Lancelote Bach, hi was blide
Ende dede sinen helm of tien tide
Ende gavene enen riddere in die hant
Ende vloech hem om den hals thant.
'Live orient,' seidi na desen,
1988o
`Wine come moetti wesen.'
(- -)anceloet, dies hem wel onste,
(-)ettene soe hi best conste,
(-) hi was tongemake om die dinc
19884
(-)tene kinde die coninc.
(..) bat hem sere dar nare
(.)at hijs en maecte en gene mare.
Hi sprac tote sinen ridders saen:
19888
`Gi moecht wel uwer verde gaen
Na dien dat dese riddere es jegen u:
Wi werden alle dar bi gescoffier nu.
19892 ende Ic en ware mar mi XXster comen
Waendic hem hir hebben vernomen.

P/G

19875

19882-7
19891
19892
W

19870

19875

E 54V,a

19885

19890

MM ] hs .ij.m

(--)anceloet ... hijs ] de eerste letters van elke reel ontbreken, doordat de hoek van het
perkament afgescheurd is (vgl. de aant. bi vs. 19821-30).
nu ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 19952 (kol. b).
XXster ] hs xx ster
19871 Dan ... gesat: 'clan hij hem (d.i. de helm) tevoren had opgezet'. 19872 leet:
`passeerde'. 19873 daer ... aldus: 'char waar hi L. zich op deze wijze (nl. zonder helm) beyond'. 19874 den ... versochte: 'claar aan het toernooi kwam deelne2 497). 19882 (- -)anceloet: lees Ende Lanceloet; dies ... onste: 'die
men' (MNW 8,
hem welgezind was'. 19883 (-)ettene: lees Groettene. 19884 (-): lees Mar.
19885 (-)tene: lees Dattene. 19886 (..): lees Hi; sere: `dringend'. 19887 (.)at: lees
Dat; en maecte ... mare: `niet bekend wilde maken'. 19888 Hi: d.i. Bandemagus.
19889 uwer verde gaen: `weggaan'. 19890 Na dien dat: `aangezien'. 19891 gescofm et
fier: `verslagen', lees met j gescoffiert (vgl. ook vs. 19909). 19892 mi XXster: `me
19 man' `met zijn twintigen, mijzelfinbegrepen'. 19893 Waendic ... vernomen:
`als ikgedacht zou hebben hem hier te zien'.

T

19892 mi XXster: het Ofr. leest hier `moi huitieme' (M IV, LXXXIV, 15; vgl. S v,
172/34-5).
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LANCELOET ONTMOET BANDEMAGUS EN ZIJN RIDDERS

19896

19900

19904

19908

19912

19916

P/G

Arturs Tiede sijn seker desen dach
Datmense niet scoffieren ne mach,
oc Wat volke dat jegen hen si,
Alsoe lange alse hen dese riddere es bi.'
ende Doe waendensi alte hant wel das
Dat dat Lanceloet van Lac was
Ende si waren tonpayse van desen
Dat hi jegen hen soude wesen.
Lanceloet vrachde den coninc ende maende
Oft hi iet sciere vergadren waende.
Bandemagus die coninc sprac: 'Here,
Inne vergadre tavont mere,
Noch man die es met mi nu ter tijt
Al soe lange alse gi jegen ons sijt,
Want wi moesten ember noch heden
Vander plaetsen gescoffiert sceden.'
ende Lanceloet seide:Wats gesciet,
Jegen u en tornieric niet,
Maric wile heden in desen
Tornoy van uwere maysniden wesen,
Ende dienen u alselc alsic ben.'
Die coninc waende dat hi spelde met hen
Ende seide al lachgende dese dinc:

19895

19900

19905

19910

e s ker desen dach
Arturs
sijn
18
94 KOP
9
-41iede--,
COR
liede] punt van de corrector na dit woord (gedeeltelijk samenvallend met de uitloper van
de laatste e) als versscheiding t.o.v. vs. 19955 (kol. b).
19896
dat ] dar niet onmogelijk.
waendensi ] de tweede e werd verbeterd uit een i door de kopiist.
19898
Dat dat ] tussen deze twee woorden een punt van de kopiist.
19899
19904
die ] d verbeterd uit s door de kopiist.
Noch man die es [iegen] met mi nv ter tijt
19906 KOP
KOP
19909
sceden ] d lijkt verbeterd uit andere letter door de kopiist; punt van de corrector na dit

woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 1997o (kol. b).
19913 KOP
COR
19914
KOP
COR

Tornoy van vwere maysniden wesen
<.>
alselc alsic ben
Ende dienen
K-v>

W

19896 Wat:'hoeveel'. 19897 es bi:`bijstaat' . 19902 vrachde [...] ende maende:
`vroeg ... dringend'. 19903 iet ... waende: `zich snel in het gevecht dacht to mengen'. 19905 tavont mere: `vandaag'. 19908 ember 'in elk geval'. 19909 plaetsen:
`strijdperk'. 19913 van ... wesen: ` b i' uw partij horen'. 19914 alselc... ben: `voor
wat ik waard ben'. 19915 spelde: `schertste'.
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HIJ SLUIT ZICH BIJ BANDEMAGUS ' LEGER AAN

19920

19924

19928

19932

19936

19940

P/G

`Gine liet dor mi niet Arture den coninc.
Nochtan, wie soes hem belgen soude
Sonder gi allene, ic woude
Dat gi hadt gesekert dat gi
Na uwe macht sout helpen mi
Ende die coninc Artur dade word an
Al sine macht jegen ons dan:
Hine dade ons bi siere gewelde
Trameer keren vanden velde.'
Lanceloet seide: lc sal heden den dach
U helpen ten besten datic mach
Ende sijn van uwer maysnide
Jegen des conincs Arturs liede.
ende Hir bi begeric dat wort an
Van uwen lieden ne porre geen man
Vore datsi mi in porre sien
Ende datsi mi volgen mettien.
Ic salse, magic, doen hebben ere
Bowen dandre, het ne verkere.'
Die coninc was sere blide das
Ende danckes hem alst recht was
Ende geboet al sinen lieden
Datsi van hem niet en scieden
Ende met hem porden ende els niet.
ende Si beloveden to doene dat hi hiet.
Dar waren vergadert in dien ringe

19915

19920

19925

19930

19935

19940

19919 KOP
Sonder gi alle
ic woude
COR
alle–one–r
19922 KOP
Ende die coninc artur dade vor
an
COR
vor<d>
19926
KOP
Lanceloet seide ic sal heden
dach
COR
--+den-+
19932
KOP
Vore datsi
in porre sien
COR
–■ mi --,
mi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 19993 (kol. b).
19935 KOP
Bouen dandre . het ne verkere

W

19918 wie ... soude: `wie er ook kwaad over zou zijn'. 1992o gesekert: `gezworen'.
19924 gewelde: legermache. 19925 Trameer. `vandaag'. 1993o Hir bi: `bovendien'. 19931 porre: 'ten stride zal trekken'. 19932 in porre sien:`in actie zien
komen'. 19935 Boven: `meer dan'; het ne verkere: `al het niet verkeerd uitpakt'
(vgl. MNW 8, 1894 bi' 3). 19937 alst recht was: `naar behoren'. 19942 ringe:
`strijdperk' .
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BANDEMAGUS EN ZIJN RIDDERS ZIJN BLIJ

19944

¶
19948

19952

19956

19960

P/G

19946
19949
19951
19954
19955

1996o

Hertogen, graven ende coninge
Ende ridders soe vele der gelike
Oft els ne gene waren in ertrike.
Tgrote orguel vander Tafelronden
Was oec ute comen te dien stonden
Met geselscepe datmen dan
Telde over X.M man,
Die stout waren ende onververt,
Ende elc woude sijn goeds mans wert.
Si quamen soe stare datsi of staken
M man, in warre saken.
Si dreven achter optie campanie
Des keysers vole van Almanie
Meer dan II bogescoten, is wane,
Ende si begonsten te Slane
Ende of te stekene in dien spele
Ende deden met wapinen soe vele
Datter man soe coene in di plaetse ne was
Hine mochte hem te mayeren das.
Si liepen den andren op soe sere
Sine mochten gedogen nemmere.

E 54V,b

19945

19950

19955

19960

Tgrote ] voor dit woord staan twee streepjes als representant voor een paragraafteken; het
paragraafteken zelf is niet ingevuld.
X.M ] hs .x.111
Ende elc woude sijn gods mans wert
KOP
goe>ds
COR
optie ] hs op tie
De±r± keysers vole van almanie
KOP
De<s>
KOPCOR
,
Des ] de kopiist of corrector maakte van de schacht van de r een lane s
was ] we ens plaatsgebrek boven ne geschreven, direct achter vs. 19961; punt van de correc-

tor na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs.

20020

(kol. c).

W

19944-5 der ... waren: `alsof er geen andere (ridders) waren'. 19946 orguel:`(fiere)
stoet' (MNW 5,1970); afgeleid van het Ofr.`orgueil' (trots). 19948 geselscepe:
`(gewapend) gevolg'. 19949 over X.M: `meer dan tienduizend'. 19951 goeds
mans wert: 'dapper in de strijd', gen. afhankelijk van wert sijn. 19954 achter.`terug'; campanie: 'veld',`strijdperk'. 19956 II bogescoten:`tweemaal de afstand die
men haalt met een boogschot'. 19961 Hine ... das:` of h i' moest daardoor wel
ongerust worden'. 19962 liepen ... sere: `vielen de anderen met zoveel kracht
aan'. 19963 Sine ... nemmere:`clat zij niet langer konden standhouden'.

T

19956 ic wane: deze nadrukformule van de verteller heeft een equivalent in het
Ofr.(vgl. M iv, LXXXIV, 17 en S v, 173/22).
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HET TOERNOOI BIJ KAMELOET IS BEGONNEN

Die coninc van Norgales quam doe
Entie coninc Karabantijn toe
Van Cornuwaelge met vele lieden
Ende met harre maysniden
Ende stonden hen in staden
19968
Die sere waren verladen.
ende Alsi in den tornoy comen waren,
Si vergaderden in den scaren
Ende slogen ende staken stoutelike
19972
Optie gene namelike
Die meest waren vernaemt doe
Van machte ende van preusheden toe.
Si stakenre vele of Bonder sparen
19976
Die van vechtene vermoyt waren.
mer Nochtan deden si selke were
Dat an hen was te prisene sere.
1998o mer Si hadden moten onder gaen
En hadde die coninc Artur gedaen,
Die hen groet soccors sinde toe.
Die tornoy stont Lange alsoe,
al Soe dat te primetide quamen wort
19984
Mijn herWalewayn ende Behort

19964

19965

19970

19975

19980

W

19965 toe: `ook'. 19969 verladen: 'in het nauw gebracht'. 19971 Si ... scaren:
,`l'.
`voegden zij zich bij de melee'. 19973 namelike: 'in het bijzonder'voora
o hun kracht en om hun
19974 vernaemt: 'vermaard'. 19975 Van ... preusheden: 'm
dappere daden'. 19978 deden ... were:`verweerden zij (de ridders van koning
• 'als koning A. er niet geweest was'. 19982
Artur) zich zo'. 19981 En ...gedaen:
groet soccors: 'veel hulp(troepen)'. 19983 stont lan e alsoe:'cluurde zo lane tijd
voort'. 19984 Soe dat: 'en toen' ,`totdae. De eerste bbetekenis is door de corrector bedoeld (gezien de toevoeging van al); de vertaler stond waarschijnlijk de
tweede betekenis voor ogen (vgl. `tant que', M IV, LXXXIV, 19, vgl. S V, 173/34).

T

19964 Die coninc van Norgales (Ofr. li rocs de Norgales) words elders in de Pre aration de grootvader van Galehoudin genoemd (vgl. S v , 97/10: Galehoudin
helpt de koning van Norgales ti dens een toernooi 'pour ce quil est cez aiols').
De koning treedt vooral op wanneer er een toernooi gehouden wordt (vgl. Dl.
vI, vs. 13957-62, vs. 14107-12 en vs. 14349-516). De geografische ligging van
Norgales is moeilijk te be glen vgl. West 1978, p. 235-6. 19965-6 coninc Karabantijn 1...1 Van Cornuwaelge, (Ofr. li rois Cabarentins, Esbarantins de Cornuaille): deze koning van Cornwall is tevens ridder van de Tafelronde. Hi' kwam in
het voorafgaande niet voor in de Lancelot en Prose. In het vervolg van de roman
g koning Claudas (vgl. J ,Bk. II ,vs.
neemt hi o.a. deel aan de veldtoc ht teen
31956). Mogelijk is zijn naam een verbasterde vorm van Camparcorentin, d.w.z.
Quimper-Corentin, de hoofdstad van Cornwall.Vgl. West 1978, p. 55.
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AAN BEIDE KANTEN STRIJDEN VEEL DAPPERE RIDDERS

19988

19992

19996

20000

20004

P/G

Ute Karmeloet der stede
Ende waren gewapent bede
Met Witten wapinen, ende si quamen
Alse II ridders van groter namen.
Behort ne waende niet das
Dat mijn her Lanceloet dar was.
ende Alse die wander ander siden
Sagen Walewayne ende Behorde riden,
Seiden si: `Vliet, vliet uten plaine,
Siet hier mijn herWalewaine!'
Walewayn stac even riddere of daer
Ende Behort II daer naer.
Si togen hare swerde ende Behort
Seide tote Walewayne dit wort:
Wildi mi een lettel volgen, here,
Gi seise gescoffiert lien sere
In corter tijt."Vart vort, ic sal
U volgen,' sprat hi, `over al.'
ende Behort sloech in metten orsse
Dar hi Bach die meeste porsse
Ende begonste yore ende achter saen
Steken ende grote slage to slaen
19986

19993
19994
20002

19985

19990

19995

20000

E 54V,c

20005

Ute ] door dit woord een scheur in het perkament (met aan weerszijden naaigaatjes ter reparatie) die schuin naar rechts loot tot aan de onderzijde van het blad (vgl. de aant. bij
vs. 19804). De scheur loot ook door witten (vs. 19988), .ij. (vs. 19989), lanceloet (vs.
19991), ander (vs. 19992), behorde (vs. 19993), vliet (vs. 19994, tweede maal), walewaine
(vs. 19995), daer (vs. 19996) en behort (vs. 19998), en veroorzaakt geen tekstverlies.
Sagen . walewayne ende behorde riden
KOP
Walewayne ] hs . wal'. ; punt voor dit woord maakt mogelijk deel uit van de afkorting.
Seiden si vliet . vliet vten plaine
KOP
In corter tijt vart vort ic sal
KOP

<.>
KOP,COR
ouer al
V volgen sprac
20003 KOP
COR.1.hil,
20004

W

hi ] op de juiste plaats omlijnd onder de re el geschreven (in de benedenmarge).
Behort sloech in mett I ifen orsse
KOP
ende
metten
COR
kken
19994 Vliet:` vlucht weg'. 19995 Siet hier: ' flierkomt'.
komt. 19998 togen: `tro'.
20004 sloech in: `be of zich in de strijd'. 20005 porsse:`gedrang' ,`strijdgewoel '.

T 19990-I In het Ofr. wordt de reden hiervoor gegeven:`por ce qu'il n'estoit a
cort venuz lejor devant.' (M IV, LXXXIV, 19; vgl. S v, 173/39-40).Wanneer B.
geweten had dat L. aan de andere zijde streed, zou hi' nooit teen hem opgetrokken zijn vanwege de familiebanden.Wanneer hi' dit op de tweede toernooidag wel weet, strijdt hi' dan ook aan L.'s zijde (vgl. vs. 20845 e.v.).
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WALEWEIN EN BOHORT VERSLAAN VELE RIDDERS

20008

20012

20016

20020

20024

20028

P/G

Al omtrent metten swerde.
Hi sloech doet ridders ende perde,
Hi trac scilde vanden halsen doe
Ende helme vanden hoveden toe,
al Soe dat hi dar soe vele dede
Dat hi bi siere ende Walewayns preushede
Ende met dat die hare bequamen
Ende met Karen weldone herte namen,
Datsi scoffierden Bonder sparen
Alle die jegen hen waren,
al Soe datsi met slagen die si gaven
Achter deden coninge ende graven,
al Soe dat Arturs Tiede soe vele
Wonders deden in dien spele
Datet nieman en mochte hebben gesien
Hem en hadde gewondert van dien.
Vrouwen ende jonfrouwen die lagen
Ten loegen ende dar toe sagen,
Spraken dar of ende seiden mede
Dat mijn herWalewayn wel dede
Ende dat hi hadde verdient den prijs
Vanden tornoye in alre wijs.
20007 KOP
COR
KOP
20008
KOP,COR
COR
KOP
20013
COR
20022 KOP
COR

20010

20015

20020

20025

slaen
<te>
/Ende/ al omtrent mettiifen swerde
metten
Dat hi bi siere ende walewayns preushede
<:>
nieman en mochte hebbengesien
Dat
Datet>
Steken ende rote slage

W

20014-5 met ... namen:`cloordat hun partij (Arturs ridders) bijkwam en moed
kreeg door hun dappere daden'. 20019 Achter deden:`versloegen' ,`cleden terugwijken'. 20021 Wonders ... spele: `dappere daden verrichtten tijdens het toers: 'in alle
nooi'. 20025 loegen: 'tribune', vgl.T bi' vs. 1 9808. 20029 in alre wij
opzichten'.

T

20010 trac ... halsen: aan de achterzijde van het schild bevonden zich twee riemen om arm en hand door to schuiven, en bovendien was het schild met een
riem om de hals van de ridder bevestigd, zodat deze indien nodig beide armen
kongebruiken (zie by. de bekende miniatuur uit het Wa/ewein-handschrift,
Leiden, UB, Ltk. 195, f. 120, o.a. afgebeeld in Hogenelst en Van Oostrom 1995, p.
203. Zie 00k Dl. Iv, vs. 59, 696, 3924, 4485, 5475, Dl. v, vs. 10369 en Dl. vi, vs.
14429.Waarschijnlijk trekt B. de schilden niet met zijn handen van de hals van
dat de halsriem breekt.
de ridders, maar slaat hi'j er zo hard op,
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ARTURS RIDDERS VATTEN MOED DOOR HUN DADEN

20032

20036

20040

20044

20048

P/G

ende Alse die coninginne dat horde:
Wat seggedi van Behorde?
Ne dinct hi u niet alsoe vele
Te prisene van ridderspele
Alse mijn herWalewayn?' Si seiden dan:
Wrouwe,Behort es een jonc man.
Wine mogene niet
Prisen jegen Walewayne, wats gesciet.'
Die coninginne achte niet der saken
Dar die vrouwen of spraken,
Alsi den genen niet en sach comen
Dar ombe die tornoy was genomen.
Si sochtene wech ende weder
Metten ogen op ende neder.
Et was har leet datsi niet en sach datsi sochte.
ende Alst wel tercitijt wesen mochte
Ende Lanceloet onder sach wesen
Die van siere siden, hi sprac na desen
Tote Bandemaguse ende seide:
`Hier en doech gene langer beide.

20030

200 3 0

20 0 35

20040

20045

coninginne ] hs .coninginne. ; punten voor en na dit woord maken deel uit van de af-

korting (vgl. b y. vs. 20038).
Alse mijn her walewayn si seiden dan
20034 KOP
<.>
COR
Ombe die tornoy was genomen
20041 KOP
4- dam-COR
Mett I i I en ogen op ende neder
KOP
20043
Metten
COR
Datsi niet en sach datsi sochte
20044 KOP
--oet was har leet-*
COR
har leet ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder et was geschreven.
Tote bandemaguse ende seide
20048 KOP
<.>
KOP ,COR
W

20032-3 Ne ... ridderspele: `vindt u niet dat hij even hoog geprezen moet worden
op het gebied van toernooien'. 2oo37 jegen: 'in vergelijking tot'. 20038-41
Die ... genomen: het is ook mogelijk een punt to plaatsen na spraken (vs. 20039) en
een komma na genomen, waardoor de bijzin Alsi ... genomen aansluit bij vs. 200423. De interpunctie in de leestekst komt overeen met het Ofr. (M iv, LXXXIV, 20
en S V, 174/20-1). 20038 achte niet:`bekommerde zich weinig om'. 20041 ge. 20043
.
nomen:`uitgeschreven' ,`georganiseerd'. 20 042 wech ende weder`overar
op ende neder. `onophoudelijk'. 20045 tercitijt:• `ongeveer 10 uur in de ochtend'.
20049 doech:`betaame; beide:`uitstel'.
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DE KONINGIN KIJKT OF ZE LANCELOET ZIET KOMEN

20052

20056

20060

20064

P/G

Nu laet ons porren metter \Tart.'
Lanceloet liet lopen dar waert
Ende ontmoette enen riddere al te hant
Die geheten was Kalogrenant
Ende was metten coninc Arture;
Dien stac hi ten scoudren dure,
Dat hi ter erden viel altoe.
Die glavie brac int steken doe.
Doe sloech hi alse een riddere coene
Soe grote slagen metten trinsoene
Dat den coninc Bandemagus dochte
Dat geen man selke cracht doen mochte.
ende Sine gesellen, dien hi exempel gaf,
Stakenre vele in har comen af,
Want si waren soe seker ende soe vri

20052
20053

20054
20057
20059
20061
20062
20064

W

20050

20055

20060

ontmoette ] boven de eerste poot van de m een inktstip.
Die geheten was ±b—alogre I m I ant
KOP
COR
<k>alogre<n>ant
Kalogrenant ] de corrector maakte van de m van de kopiist een n door de derde poot te
expungeren en van de b maakte hij een k door aan de onderzijde de stole van de b te verlengen en onder de buik de rechterpoot van de k toe te voegen.
KOP
Ende was mett I i I en coninc arture
COR
metten
KOP
Die glei lauie brac int steken doe
CORglauie
met enfe I /n/ trinsoene
KOP
/Vor den coninc/ soe
-rote slagen--■ metten
COR
Datgeen man selke cracht [ne] doen mochte
KOP
COR
KOP
Sine/n/gesellen dien hi exempel gaf
COR
ende
Sine
KOP
Want si waren Ial I soe seker ende soe vri
COR
soe
20050 porren: `optrekken'. 20057 glavie:`(punt van de) lans'. 20059 trinsoene:
`schaft van de lans'. 20061 cracht: 'heldendaden'. 20063 in har comen:`terwij1 zij
kwamen aanrijden'. 20064 vri:`geruse.

T 20053 Kalogrenant (Ofr. Calogrenant): ridder van de Tafelronde, die in de Queste
del Saint Graal gedood wordt door Lioneel (vgl. Pauphilet 1923, 190/28-192/29
en J Bk. III, vs. 7553-7612). In het voorafgaande speelt hi' een bescheiden rol in
het niet in het Mnl. overgeleverde gedeelte van de Lancelot en prose, met name
in de `Charrette'.
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LANCELOET EN BANDEMAGUS MENGEN ZICH IN DE STRIJD

20068

20072

20076

2008 0

20084

20088

P/G

Oft si in enen tor waren dar bi
om Dat Lanceloet was in hare wart.
Lanceloet hadde getrect sijn Swart
Ende ginc slaen in beiden siden,
Alse die hem conste tien tiden
Alsoe wel helpen in lien tornoye
Alse een vogel met siere proye.
Hi sloech doet ridders ende perde
Ende vellet al metten swerde
Wat dat quam in sijn gemoet.
Hi hadde dors dapper ende goet.
Hi pijndem in alien manieren
Hoe hi die gene mochte scoffieren
Dine soe sere veronwerden
Bi harre groter hoverden.
Dar wart wel geproeft ter stede
Tgrote wonder van siere vromechede.
Hi sloech ontwee metten swerde
Hovede, arme, ridders, perde,
Hi scorde halsberge ende scilde,
Hi velde al dat hi Wilde,
al Soe dat hi soe vele wonders dede
In corter wilen to Bier stede
Datter vele dor sinen wille
Hare vechten lieten ende hilden stille

F. 55R,a
20065

20070

20075

20080

20085

Oft si in ene tor waren dar bi
20065 KOP
ene< n>
COR
Ende vellet al mett I i I en swerde
KOP
20073
metten
COR
swerde ] s door de kopiist over de aanzet van een w been geschreven.
Hi sloech ontwee mett I ifen swerde
20082 KOP
metten
COR

W

20065 Oft ... waren: 'alsof zij
i zich n een versterkte toren bevonden'. 20066 was
... vart: 'bij hen was' `tot hun partij behoorde'. 20069 hem: 'zich'. 20074 in sijn
gemoet: 'op zijn we g'. 20075 dapper. `snel'. 20076 pijndem: 'deed zijn best'.
20077-9 die ... hoverden: nl. de ridders van de T. vgl. vs. 19705-23. 20078 veronwerden:`rninachtten','verfoeiden'. 20079 hoverden:'hooghartigheid' . 20080 geproeft: `bewezen'. 20082 ontwee: `doormidden'. 20084 scorde halsberge: 'vernielde harnassen'.

T

20075 In het Ofr. wordt vermeld dat L. dit paard van koning Bandemagus ontving:`celui meismes que li rois Baudemagus ot amene en la place ou it l'ot fait
monter a fine force' (M IV, LXXXIV, 21; Vgl. S V, 174/38-9).

200

LANCELOET VERRICHT ZEER VEEL DAPPERE DADEN

20092

20096

20100

20104

20108

P/G

Om te besien wat hi dede tien stonden
Jegens die vander Taffelronden.
Hi was altoes met sinen orsse
Dar hi wiste die meste porsse,
Embertoe slaende metten swerde
Ende vellende ridders ende perde
Ende dede in corter tijt soe vele
Dat sine ontsagen, alle die vanden spele,
Want si noit ane man vor dien
Cracht gelijch hem hadden gesien,
al Soe dat vor hem vlouwen die goede
Entie sotte entie vroede.
Hi hadde tpart wel te zinen wille doe;
Dat was dinc dire wel halp toe.
Hine hilt hem niet in ene stede,
Mar over al, ende hi dede
Soe vele dat hem nieman, Bonder waen,
Noch yore noch achter mochte ontgaen.
Ende dar hi vander Tafelronde
Die meeste porse Bach tier stonde,
Dar sloech hi grote slage ende sware
Ende scietse hare en tare.
20090 KOP
COR

20091 KOP
COR
20093
20094
20097

20090

20095

20100

20105

Om Ible besien wat hi dede tien stonden
Om <te
/Vor/
die vander taffelronden
1- j egens4—

porsse ] hs prosse; evidence verschrijving van de kopiist.
KOP
Embertoe slaende mett I i I en swerde
COR
metten
KOP
Dat sine ontsagen al
vanden spele
COR
al—oledie---,
alle die ] in hs aaneengeschreven; punt van de corrector na die als versscheiding t.o.v.

vs. 20158 (kol. b).
20102 KOP

Hi hadde tpart wel te

COR

20103

KOP
COR

20105 KOP
COR
20108

KOP
KOP,COR

wille doe
zinen,

Dat was dinc dire wel halp I t I toe
halp
Mar ouer al ende hi dede
<.>

Ende dar hi vander tafelr±ande
tafelr<o>nde

W

20094 Em bertoe: `steeds maar'. 20097 alle ... spele: 'alien die deelnamen aan
het
h
toernooi'. 20099 gelijch hem: `zoals hij had',`zoals die van hem'. 20100 vlouwen: 'op de vlucht sloegen'. 20104 hilt ... stede:`bleef niet op een plaats'. 20111
scietse ... tare:joeg hen alle kanten op'.

201

HIJ VERSLAAT OVERAL OP HET VELD RIDDERS

Hi dede alse die hongerege wolf pliet
Alse hi die beesten vor hem siet,
Dat hise alle gaet verbiten
Ende eten ende sliten.
Dus dede Lanceloet, die niet en sparde
20116
Dat hi geraken mochte mettien swarde.
Hi was over al, alse een standart:
Sijn scilt was hen allen geoppenbart,
Sijn helm blicte telker stede.
20120
Sijn swart maecte kinnesse mede
Jegen alle der weder saken scaren,
al Soe dat hen allen dochte dire waren
Datsi nimanne dan hem ne sagen.
20124
Nu ginc hi hier, nu ginc hi ginder jagen,
al Soe dat sine alle ontsagen soe
Dat nieman sijns ontbeide doe
Van algader dien scaren,
20128
Hoe vele ridders dat dar waren,
Ja, die vanden meesten love
Waren vandes conincs hove,
20132 ende Die vanden tornoye waenden wesen
Bowen een lettel vor desen.
ende Lanceloet dede soe vele Baer
Dat al van hem sprac verre ende naer
Ende seiden alle van hem dan
20136
Dat die rode riddere al verwan.
Die coninc Artur, die op dien dach
Gene wapine en droech ende dit sach,

20112

P/G

20117
20123

20110

20115

20120

F. ssR_,b
20125

20130

20135

mettien ] hs mettten, evidence verschrijving van de kopiist.
waren ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 20184 (kol. b).
hier nv ginc hi ginder iagen
Nv ginc
COR.014
Waren vandes conincs houe
20131 KOP
<.>
COR
Gene wapine
droech ende dit sach
20139 KOP
<:>
ens
COR

20125 KOP

W

20114 verbiten:`clood bijten'. 20115 sliten: 'in stukken scheuren' (MNW 7, 1289).
20118 standart: `vaander (dat overal kon wordengezien). 20119 was ... geoppenBart: `werd door hen aliengezien'. 20120 blicte: 'was zichtbaar'. 20121-2 maecte
... scaren: `bevocht ook alle troepen van de tegenpartij'. 20127 ontbeide:`clurfde
of to wachten'. 20130-1 die ...Waren: 'clie het meest geprezen werden'. 201323 waenden wesen BovenAle overhand dachten to hebben'.

202

IEDEREEN IS BANG VOOR DE RODE RIDDER

20140

Vrachde wie die riddere was.
ende Een knape berichtem das
Ende seide: 'Here, des sijt gewes
Dat hi van Bandemagus huse es.
20144 ende Gine sacht nie man, sonder waen,
Doen dat wonder dat hi heeft gedaen.
Hi slaet doet ende werpt ter erde
Dat hi gemoet, ridders ende perde,
20148
Ende Lanceloet van Lac, dimen heet
Den besten riddere dimen weet,
Ne dede noit in gene stede
Die helecht wander vromechede
20152
Die dese heden heeft gedaen.'
Alse die coninc dit heft verstaen,
Hi wart te mayeert van desen
Ende pensde het soudem swar wesen,
20156
Souden bider viande cache
Sine liede rumen die plache.
Doe begonstem wanhagen
Ende hi begonste Lancelote te clagen
20160
Ende seide met droetheiden groet:
`Hahay, live orient Lanceloet,
Ic sie mijn hus van goeden lieden nu
Ydel, om datic niet en hebbe u.
20164
Die Tafelronde sal sekerleke
P/G

20140

20145

20150

20155

20160

20144 KOP
Gine sacht
man sonder waen
COR
—<(..)e±
COR
ende
--•nie--+
nie ] de corrector heeft dit woord eerst boven de re el geschreven, maar daarna uitgeradeerd

en op die plaats verwijstekens gezet; punt van de corrector na dit woord als versscheiding
t.o.v. vs. 202.95 (kol. c).
20145 KOP
COR
20159
KOP
COR
20163
KOP
COR

Dat wonder dat hi heeft gedaen
4---doen4-Ende hi begonste lancelote

clagen
te>
datic niet en hebbe v

Ydel
--o0M---+

W 20148 heet:'noeme . 20151 helecht vander vromechede:lielft van de dappere daden'.
20154 Hi ... mayeert:'werd hij ongerust'. 20155 swar`onaangenaam'. 20156 cache:
`achtervolging'. 20157 rumen die plache:liet veld ruimen'. 20158 begonstem wanhagen:'werd hij onrustig' (MNW 9, 1686 bij 2). 20162-3 van [ .... ]Yde/:`zonder'.
T

20148-52 Zie voor de dramatische ironie in deze passage Brandsma 1988, p. 1323. Zie ook vs. 20161-200 en 20518-602.

203

KONING ARTUR VREEST DAT ZIJN RIDDERS VERLIEZEN

20168

20172

20176

20180

20184

20188

P/G

Heden uwes hebben breke,
Want is ben seker wel van desen:
Haddi allene bier gewesen,
Sine ware niet genedert heden
Van harre groter werdecheden,
Noch van harre groter namen
Bi vremden lieden die hir quamen.
Wi selen heden verlisen die ere
Bi fauten van u, dat duchtic sere.
Ay God, vele meer werdecheden
Es an enen man danmen waent heden.'
al Dus sprat die coninc te hem selven met rowen.
Entie vrouwen entie jonfrowen
Die Arturs Tiede met Karen ogen
Soe groten onwille sagen gedogen,
Weenden met heten tranen doe
Ende vloecten den roden riddere toe.
ende Si widen: `Ay God, wats ons gesciet
Dat wi Lancelote ne hebben niet.
want Hadde wine hir, onse lieden louden
Die plaetse wel bi hem behouden
Jegen desen riddere sekerlike,
Die de onse bericht soe qualike.
Ay Lanceloet, hoe dorper scade
Es ons gesciet biden dorpren rade
Dat u uten lande leiden soude

20176

20165

20170

20175

20180

F. 55R,c

rowen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o. y. de leesaanwijzing voor

vs. 20237 (kol. c).
entie ionfrowen
Entie vrouwe
20177 KOP
vrouwe<n>
KOP,COR
onse lieden ] in hs aaneengeschreven.
20184
W

20165 uwes hebben breke: `u missen',`behoefte hebben aan u' (MNW 1,1428-9 bi'
2). 20168-9 Sine ... werdecheden: `dan was vandaag het rote aanzien dat zij geniet niet mindergeworden'. 20173 Bi ... 14: `omdat u ontbreekt'. 20174 werdecheden: `aanzien' (MNW 9,2193 bij 6). 20175 Es an: 'is athankelijk van'. 20179
onwille:`nood';gedogen:lijden'. 20185 Die ... behouden: 'het veld zeker hebben
kunnen houden'. 20187 bericht soe qualike:`zo toetakelt'. 20188 hoe dorper
scade: `wat een schandelijk verlies'. 20189 biden dorpren rade: 'door de gemene
list' `door de ongelukkige samenloop van omstandigheden'.

T

20190-I Tijdens een jachtpartij eiste een bejaarde jonvrouwe
m een diamet
k
deem van L. dat hij haar zou volgen, omdat hi' ooit beloofd had direct met
haar mee tegaan wanneer zij dit van hem zou vragen (vgl. Dl. iv, vs. 166-314;

204

HIJ KLAAGT EROVER. DAT LANCELOET AFWEZIG IS

20210

20192

20196

20200

20204

20208

Die quene metten cercle van goude,
Bedie wi selen heden dies
Moten ontfaen groet verlies
Dat gi soe node to hove sijt.'
Entie coninginne, die tier tijt
Die wort entie clage verstont
Ende met haren ogen sach tier stont
Den genen dar si alle doe
Ombe heeschen ember toe,
Si loech stillekine ende si nam
Ware war hi voer ende quam
Ende dat dene ende dandre mede
Vor hem vloen in elke stede.
Hi reet ende jagede soe vele,
Vechtende ende slaende in den spele,
Dat hi quam vor die venstere dar lach
Die coninginne, dine gerne sach
Ende dire al dat hi dede wel bequam.
ende Als hi die coninginne vernam,
Die hi soe minde ende vor dien
In langen niet en hadde gesien

20190

20195

20200

20205

Die quene mett I i I en cercle van goude
KOP
metten
COR
Da I r I hi quam vor die venstere dar lach
20206
KOP
COR
Dat
Alsi
die coninginne vernam
20209 KOP
Al–•h--•si
COR
ende
Als hi ] hs Alhsi; de corrector voegde aan Alsi van de kopiist ter verduidelijking een h toe,
maarplaatste de verwijsstreepjes voor de s in plaats van erachter.
Die hi soe minde ende vor dien
KOP
<.>
COR
P/G

W

20191

20191 quene: `oude vrouw'; cercle:`cliadeem' . 20194 node: `zelden'. 20199 Ombe
heeschen: `om vroegen',`naar verlangden', pres. hist. (zie Stoett § 244). 20200-I
nam Ware: `merkte op,'`zag'. 20203 vloen: `vluchtten'. 20208 dire: 'die daer'.
zie voor de belofte M II, L, 5 en S Iv, 284/10-6). Sindsdien circuleerde het bericht dat L. dood zou zijn, ook al omdat men zelden bericht van hem ontving.
Alleen de koningin en de jonkvrouwe die L. uit de put met slangen bevrijdde,
zijn ervan op de hoogte dat hi' bij het toernooi aanwezig is. 20209-41 Dat
een verliefde ridder door de aanblik van of herinnering aan zijn geliefde tot
niets meer in staat is, komt in Arturromans, en met name in de Lancelot en prose,
vaak voor. Een voorbeeld van een dergelijke 'love trance' vindt men b y. in S iii,
203/23 - 204/23, waar Lancelot bijna verdrinkt als hij de koningin ziet.Vgl.
Kennedy 1986, p. 50-57.

205

DE KONINGIN WEET BETER EN LACHT IN ZICHZELF

Ende die hi soe over scone sach
Bowen alle dandre darse lach,
Ja, dat hem hars gelike
Niet en dochte sijn in ertrike,
Hi te mayerdem soe dat hi niet
20216
En wiste wat hem was gesciet,
Noch ofte hi sliep ofte waecte doe,
Noch oft hi tors oft te voet was toe.
20220 ende Hem ontsanc soe sijn bloet te handen
Dat hem sijn swan viel uten handen
Ende hilt hem an dat artsoen voren,
Alse die al sine cracht hadde verloren.
20224 ende Hi hadde Sorge dat hi met alien
Uten gereide soude hebben gevallen.
Hi sach op hare eenparlike na dien.
ende Alse hise Lange soe hadde besien,
20228
Warp hi ute een versuchten diep
Dat hem diep uter herten liep.
Doe falgierde hem soe sere
Therte, hine mochte nemmere.
20232 ende Alse hi hem gevoelde berecht alsoe
Dat hem dochte dat hi vallen moeste doe
Ende hi niemanne en sach dine hilt doer,
Hi sach achter wart dar naer
20236
Ende sach Bandemagus den coninc.
ende Doe seide hi te hem dese dinc:
20212

P/G

20215

20220

20225

20230

20235

Wiste wat hem was gesciet

20217 KOP

4–en4–

COR
20226

toe ] boven de eerste letter een vlekje.
eenparlike ] hs .i parlike;punt na het ciffer ontbreekt.

20227

l ane

20219

20210

soe ] in hs aaneengeschreven.

20229 KOP
COR

Dat hem /verre/ vter hertenliep
—odiep--•

herten liep ] in hs aaneengeschreven.
hem dese dinc
Doe seide hi
20237 KOP
COR
ende
<te
W

over scone: `buitengewoon mooi'. 20213 darse lach: `terwijlzij daar zat'.
20216 Hi ... soe:`raakte hi' zo van zijn stuk'. 20220 Hem ... handen: `hi' werd
onmiddellijk zo zwak', vgl. MNW 5 , 1257
b
ij Ie. 20222 hilt hem: `hield
zich
vast', het subj. hi is geimpliceerd (vgl. Stoett § 5g); artsoen voren: `voorste zadelboo g'. 20224 met alien: languie. 20225 gereide:`zader . 20226 eenparlike: 'onophoudelijk'. 20228 Warp ... diep:`slaakte hi' een diepe zucht'. 20229 Dat ...
liep: 'die diep uit zijn hart kwam'. 20230 falgierde hem: `bezweek'. 20232 Alse
... alsoe: `toen hi' voelde dat het zo met hem gesteld was'. 20234 hilt: `vasthield'.

206

LANCELOET ZIET DE KONINGIN EN RAAKT VAN SLAG

20212

20240

20244

20248

20252

20256

P/G

`Ay live here, nu houdt mi
In uwen arme, ofte ni
Ic moet ter erden vallen vor u
Ende sterven in die plache nu.'
Alse die coninc dat verstont,
Hi waende dat hi ware ter doet wont.
Die coninc namene soetelike
Ende vrachde hem dus droeffelike:
`Sidi gewont, here, dat segt mi?'
mer Hine hadde niet so vele machts dat hi
Hem mochte antworde geven.
Hi lath ofte hi niet en mochte leven.
ende Die andre quamen dar toe.
Alsine sagen liggen soe,
Si waenden dat hi doet ware.
Het was leet selken die waren dare;
Oec waren selke tier stede
Dies en hadden gene droefhede.
Dat waren dien hi vele pinen hadde gedaen.
Die coninc Pandemagus drogene saen
In enen bosch die dar bi stont
Ende leidene neder to dier stont

20240

20245
F. 55V,a

20250

20255

doet wont
Hi waende dat hi ware
20243 KOP
--oter---•
COR
Ende vrachde hem dIels droeffelike
KOP
20245
dus
COR
segt mi
Si di gewont here
20246 KOP
-odat--•
COR
Sidi ] hs Si di
Hem /ne/ mochte antworde geuen
20248 KOP
COR
Dien hi vele pinen hadde gedaen
20256 KOP
4--- dat waren*-COR
saen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
20257

vs. 20318 (kol. b).
het veld'. 20244 namene soetelike:
•
niet'.
20241 in die plache:`op
ni:`zo
W 20239 ofte
machts:`krache
. 20249 mochte leven: 'in leven
`pakte hem zachtjes vast'. 20247
b
i' vs. 20250 getrokken wordit
vers
kan
ook
Alsine
...
soe:
zou blijven'. 20251
den; in datgeval leze men een komma na toe (vs. 20250) en een punt na soe.
20253 Het ... selken: 'het stemde sommigen (...) droevig'. 20256 pinen hadde gedaen:letsel had toegebracht'. 20257 Pandemagus: lees Bandemagus. 20258 bi

stont:`clichtbij was'.

207

HIJ ROEPT KONING BANDEMAGUS TE HULP

202 60

202 64

202 6 8

20272

20276

P/G

Bi ere fontainen die hi dar want
Ende ontwapendene al te hant.
ende Doe begonste Arturs volc Bonder sparen
Jagen die jegen hem waren,
Die si scoffierden met alien
Tehant, met Lanceloets mesvallen,
al Soe dat si en gene were
Ne mochten doen wort mere,
Ende vlouwen som (si waren soe vervart)
In den casteel ende som ten bossce wart,
al Soe dat die vander Tafelronden
Groete bliscap hadden tien stonden,
Dien hare saken waren bat vergaen
Dan hen te voren gaf har waen.
ende Die coninginne was drove vandien
Datsi Lancelote hadde gesien
Uten tornoye dragen alsoe
Ende en wiste ofti doet was doe.
Si riep die jonfrouwe dar nare

20260

20265

20270

20275

Die si scoffierden met alle
20264 KOP
alle<n>
COR
met lanceloets mesualle
Tehant
KOP
20265
<.>
KOP,COR
mesualle<n>
COR
Ende vlouwen som si waren soe veruart
20268 KOP
<.>
COR
vervart] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 20329 (kol. b).
In den casteel ende som ten bossce wart
KOP
<.>
COR
bat vergaen
Dien hare saken ware
20272 KOP
ware<n>
COR
alsoe ] inktstipje na dit woord.
20276
20269

W

20260fontainen: 'bron'. 20264 scoffierden met alien: `geheel en al versloegen'.
20265 met Lanceloets mesvallen: `door L.'s treurige toestand'. 20266-7 en ... mere:
`zich niet meer konden verdedigen'. 20268 (si) vlouwen som:`sommigen van
hen vluchtten'. 20272 Dien ... vergaen: `voor wie hun zaken beter waren verlod tevoren verwacht ha den'.
en'. 20273 Dan ... waen: 'clan zij
p

T

20260 In het Ofr. wordt L. `desouz .II. siquamorz auques pres d'une fontainne'
gelegd (M Iv, LXXXIV, 27; vgl. S v, 176/38). 20263 In het Mnl. blijft onvermeld dat Arturs ridders hun tegenstanders tot het kasteel van Montingnet achternazitten (vgl. M iv, LXXXIV, 27 en S v, 176/40).

208

BANDEMAGUS BRENGT LANCELOET NAAR ZIJN KAMP

Die hadde gegort dat gordel om hare
Dat si wilen Lancelote gaf,
Dar gi hir voren horet af.
ende Si seide:`Comt in mine camere nu,
Ic hebbe te sprekene jegen u.'
20284 ende Hare wonderde in hare gedochte
Wat die coninginne willen mochte.
Mettien riep die coninginne Behorde
Dar hi-reet, ende sprac dese worde:
20288
`Kindi iet den goeden man
Die den tornoy heden verwan?'
Hi antwerde: 'Nenic, vrouwe.'
. Si wide: `Des hebbic rouwe.
20292 here Het was u neve Lanceloet.
Ic vruchte hi es gewont ter doet.
Nu wart na hem dapperlike Gi seltene vinden sekerlike
20296
Dar die coninc Bandemagus es nu Ende court mi weder seggen, des biddic u,
Wat hi doet; is sal poegen tedien
Datickene sal varen Bien.
20300
Ende en es hi niet gewont te sere,
Segt hem dat hi in alien kere
Den raet gedoe dat hi
20280

P/G

20279

20280

20285

20290

20295

20300

hare ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 20340 (kol. b).
20283
Ic ] vlek in de mare voor dit woord.
20287 KOP
Dar hi reet ende sprac dese worde
COR
<.>
20296 KOP
Dar die coninc /es/ bandemagus es nv
KOP
20297 KOP
Ende comt mi
seggen des biddic v
COR
--oweder--•
weder] punt van de corrector na dit woord al versscheiding t.o.v. vs. 20358 (kol. b).
W 20280 wilen: 'clestijds'. 20283 hebbe ... u: `h iets met u te bespreken'. 20284
Hare ...gedochte: `zij vroeg zich af'. 20288 let: `welliche. 20293 vruchte: `vrees'.
20294 dapperlike: `snel'. 20298 Wat hi doet: 'hoe het met hem gaat'. 20298-9
poegen ... sien: `rnijn best doen hem te gaan bezoeken'. 20301-2 in ... gedoe: 'in
iedergeval het advies opvolgt'.
T 20281 Deze directe aanspreking van het publiek komt in het fr. niet voor (vgl.
MINT, LXXXIV, 28 en S v, 177/7).Vgl. voor de gordel T bij vs. 19833-6 en 19837-41.
20287 In het Mnl. blijft impliciet dat Bohort geheel in wapenrusting gestoken is
en voor hetgesprek zijn helm losmaakt (vgl. M iv, Doouv, 28 en S v, 177/1o).

209

DE KONINGIN VRAAGT BOHORT NAAR LANCELOET TE GAAN

Tavont come spreken jegen mi
Soe bedectelike dat niman en weet.'
20304
Behort vorne soeken gereet
Ende alse hi ten pauwelioene quam
Dar hi Pandemagus vernam,
Sprac hi ane enen riddere tier stede
20308
Ende bat hem op hoveschede
Dat hi hem bi siere genade
Den sieken riddere spreken Bade.
20312 ende Hi seide dat hi soe siec was
Dat hi ware in vresen das
Dat hi gelaten hadde die sprake;
Hi was soe sere tongemake.
20316 here 'Gine mochten niet spreken,' sprat di coninc,
`Hi es soe siec, in warre dinc.'
here lc motene spreken, wats gesciet.
Ende en laettine mi spreken niet,
Hi salre ane verlisen soe sere
20320
Hine vercomes nembermere.'
ende Die coninc seide: `Sijt seker dies
Datic niet gere sijn verlies.
. Ic salne u dan spreken doen.'
20324
ende Doe leide hive int pauwelioen

P/G

W

20305

F. .55V,b

20310

20315

20320

sprake
Dat hi gelaten hadde
20314 KOP
--•die–•
COR
Datic ] ingesprongen vanwege het ver doorlopende vs. 20262.
20323
20306 p auwelioene:'tene . 20307 Pandemagus: lees Bandemagus. 20309 op hovei instemming'.
schede: `omwille van zijn hoofsheid'. 20310 bi siere genade: 'met zjn
20314 gelaten ... sprake: `niet meer kon spreken'. 20315 soe sere tongemake: `er zo
slecht aan toe'. 20320 salre ane verlisen: `zal daardoor (...) achteruitgaan'. 20321
vercomes: `ervan zal herstellen'. 20323 gere sijn verlies: `verlang naar zijn ongeluk'.

T 20304 In het Ofr. antwoordt B. dat hi' zal aan en hi' beveelt de koningin in
Gods hoede aan (M iv, LXXXIV, 28 en Sv, 177/19-20). 20305 Dit vers is de
samenvatting van een uitvoerige passage in het Ofr.:`et chevauche tant que it
vent a l'entree del bois ou li rois Bademaguz avoit fet tendre .I. pavillon et trez
et loges et foillies por herbergier sa gent dont it avoit a grant plante. Et li rois
Bademaguz of fait desarmer Lancelot et despoillier tout nu; si l'orent couchie
si maladequ'il cuidoient bien qu'il moreust entre for mains.' (M IV, LXXXIV,
28-9; vgl. S v, 177/20-4). 20315-24 In het Ofr. zijn de gesprekken tussen Bohort en de ridder, de ridder en koning Ban ma en de koning en Bohort
veel uiger weergegeven. Het Ofr. vermeldt bovendien dat L. geen bloed
heeft verloren not wonden heeft, maar dat men denkt dat hij zo ziek is door
uitputting (vgl. M Iv, LXXXIV, 29 en S v 177/28-40).

210

BOHORT KOMT BIJ HET KAMP VAN BANDEMAGUS

20328

20332

20336

20340

20344

20348

20352

P/G

Darsi Lancelote slapende vonden.
Si saten ende ontbeiden tien stonden
Vor dbedde daer hi op lach siec.
ende Ten iersten dat Lanceloet ontwiec,
Gevoeldi hem gans ende gesont,
Sonder dat hem die lede sworen tier stont
Van dat hi dien dach hadde gedaen
Ende van slagen die hi hadde ontfaen.
Doe begonste hi te wenen sere
Ende seide:Waer benic, ay God, Here?'
. Hi ontdede sine ogen saen.
ende Alse hi Behorde vor hem Bach staen,
Was hi sijns utermaten blide
Ende Behort an dander side.
ende Behort seide: 'Here, hoe staet met u?
ay Here, is soude Berne, genoget u,
In rade jegen hem spreken nu.'
¶ Die coninc es van hen gesceden
Ende lietse spreken onder hen beden.
Behort seide hem dar nare
Warombe dat hi was comen dare.
ende Tierst dat verstont Lanceloet
Wat hem die coninginne ontboet,
Was hi utermaten blide doe
Ende seide hi soude doen alsoe.
Hi bat Behorde alsoe houde
Dat hi te siere vrouwen varen soude
Ende hi soude seggen hare

20333
20334
20343

20325

20330

20335

20340

203 45

20350

KOP
Ende van slagen die
hadde ontfaen
COR
—*hi-0
KOP
Doe begonste hi
wenen sere
COR
te
Die ] in de mare voor dit woord een blauw paragraafteken; representant eronder nog

zichtbaar.
W

20329 ontwiec:`ontwaakte'. 20330 gans ende gesont:`geheel genezen'. 20331
hem ... sworen: `zijn lichaam pijn deed'. 20339 an dander side: 'op zijn beurt ook'.
20341-2 Here ... nu: deze verzen zijn gericht tot koning Bandemagus. 20342 In
rade: `onder vier ogen'. 20348 ontboet: 'het weten'.

T 20340 In het Ofr. beantwoordt L. de vraag van Bohort (in de indirecte rede): 'il
dist bien, Dieu merci, car il est sains et hetiez et s'a hui estemoult malades, mes
it ne li ose direr quoi.' (M iv, Lxxxiv, 3o; vgl. S v, 178/5-6).

211

HIJ BRENGT DE BOODSCHAP VAN DE KONINGIN OVER

20356

20360

20364

20368

20372

20376

203 80

P/G

Dat hi gans ende gesont ware.
`Ende ic verbiede u,' seide hi,
`Op aldat gi hout van mi
Ende bi uwer rechter trouwen,
Dat gi niemanne dan mire vrouwen
Van mi segget enege mare.'
Behort sciet van hem dar nare
Ende reet dat hi te Kameloet quam,
Darmen wel ontfinc alsmenne vernam,
Want hi herde Overt was gescouden
Ende over goeden riddere gehouden.
Hi was sonder waen goet ende wart
Ende sere geprijst wander dach wart
Vanden selven dage sonder waen.
Hi hadt oec herde wel gedaen,
Alsi alle widen gemene
Die den tornoy sagen, groet ende Ilene.
ende Alse die coninginne sijns wart geware,
Si wide: `Hoe gedane niemare?'
ende Hi antwerde: `Goede, God danc;
Betre dan ic waende dies es onlanc.
Mijn here es al gesont nu
Ende hi sal comen tote u
Tavont, alst sal sijn al stille,
Mar hi wiste gerne uwen wille
Hoe dat u best ware gename:
Soe hi ongewapent quame
Ofte gewapent."Ic wile dat hi,'
Seide si, 'ongewapent si,

20355

20360

20365
F. 55V,c

20370

20375

Si seide hoe gedane/n/ niemare
20372 KOP
CORgedane
Ofte gewapent ic wille dat hi
20381 KOP
<.>
COR

W

20355 verbiede u:' druk u op het hart'. 20356 Op ... mi: 'bij alles wat u aan mi' te
danken hebt'. 20357 rechter.' oprechte' . 20363 herde ... gescouden: 'werd als zeer
dapper beschouwd'. 20366 dach vart: `toernooi'. 20372 Hoe gedane niemare:
`wat (is er) voor nieuws'. 20374 dies es onlancAcort geleden'. 20379 Hoe ... gename: 'hoe u het het liefst heeft'.

T

20354 In het Ofr. vraagt L. aan Bohort:'et sempres quant it sera anuitie et it plaira ma dameque je i aille, si me venez querre et demandez bien coment je i irai
ou arme ou desarme.' (M iv, LXXXIV, 31; vgl. S v, 1 78/ 15-7).Vgl. vs. 20378.
-82
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HIJ KEERT TERUG MET EEN BERICHT VAN LANCELOET

Sonder dat hi hebbe sijn Swart
20384 Ende come dor desen bogaert.'
Mettien sciet Behort van hare.
Die jonfrouwe seide daer nare
Die Lancelote hadde genesen
20388
Van den venine, alse gi hebt horen lesen,
Toter coninginnen: `Vrouwe, gi
Seit eer dat gi wout spreken mi.
Dar ombe benic comen hare.'
20392 ende Die vrouwe dede daer nare
Die camere rumen. Si sprac doe
Aldus der jonfrouwe toe:
`Ene mine grote vrindinne,
Die
is lief hebbe ende minne,
20396
Heeft mi geclaget over u
Ende war of dat es, verstaet nu.
Si heeft Lange gemint sere
Enen riddere, enen groten here,
20400
Ende hi hare, dat dede hi hare verstaen.
Nu es die sake soe vergaen
Dat gine hare hebt onttrect, jonfrouwe,
Dies si heeft wel groten rouwe,
20404

P/G

20380

20385

20390

20395

20400

dat ] d verbeterd uit een andere letter.
venine alse gi hebt horen lesen
Van
KOP
den
COR
Die camere rumen si sprac doe
20393 KOP
<.>
COR
camere ] voor dit woord inktstip van de kopiist, waarschijnlijk een interpunctieteken.
20399
gemint ] hs ge mjnt; veel ruimte tussen de lettergrepen, waarschijnlijk zijn er na ge een
20383

20388

20401

W

of twee lettersgeradeerd.
Ende hi hare

KOP
COR

dede hi hare verstaen
<.> -4 dat----■

20383 Sonder ... swart: 'op zijn zwaard na'. 20390 eer: `tevoren' . 20391 hare:
`hier'. 20398 war ... nu: `waarom zij dat deed zult u nu vernemen'. 20403 ont-

trect:'afgepake.
T

20384 In het Ofr. wijst de koningin Bohort niet alleen de tuin: `si enterra par
cest huis qui amanra caienz tout droit en ceste chambre.' Se li monstre l'uis ...5
(M iv, LXXXIV, 32; vgl. S v, 178/3o-1).Vgl. ook vs. 20666-8. 20386-9oVgl.
voor deze gebeurtenis (vs. 19833-61) T bij vs. 19833-6. Blijkbaar heeft de koningin het gesprek uitgesteld totdat zij nieuws van Bohort had ontvangen,
want de jonkvrouwe werd al in vs. 20278-83 door de koningin in haar kamer
ontboden. De aanspreking tot het publiek, alse gi hebt horen lesen, komt in het
Ofr. niet voor (vgl. M IV, LXXXIV, 33 en S v, 178/33).Vgl. ookT bij vs. 19597.
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GENEVRE SPREEKT MET DE JONKVROUWE VAN DE GORDEL

20408

20412

20416

20420

20424

20428

20432

P/G

Want si weet wel sonder sage,
Datmen u ende hare besage,
Men soutse meer prisen dant u soude
Van scoenheiden hondert voude
Ende van groter rijchede
Ende van geslechte mede.
Ende ombe dat gi dies en selt niet
Mogen logenen, soe besiet
Een goet licteken nu dar of
Ane een gordel dat si hem gaf,
Alse si mi dede te verstane,
Dat gi hebt gegort, is wane,
Dar u ombe te stervene staet
Eer gi ute desen lande gaet.'
Die jonfrouwe ververde hare saen
Alsi die worde hadde verstaen.
ende Si viel hare saen te voeten
Met sconen worden ende met soeten
Weennende ende makende mesbaer,
Ende si seide tote hare dar naer:
`Ay soete vrouwe, gedoecht u,
Ic sal u seggen die warheit nu
Ende van enen worde liegen niet.'
ende Alsi die jonfrouwe soe wenen siet,
Begons tontfarmene hare
Ende si seide daer nare:
jonfrouwe, sverdi mi hier ter stede
Dat gi selt seggen die warhede
Hoe gevaren sijn die saken,

20405

20410

20415

20420

20425

F. 56R,a
20430

Ende ombe dat gi dIuls en selt niet
KOP
dies
COR
dies ] de corrector expungeerde de rechterpoot van de u van dus (tekst van de kopiist) en
schreef de e erboven.
gaf] punt van de kopiist na dit woord.
20414
ende makende mesbaer
Weende
2 3 KOP
204
Ween---•nen—ode
COR
20411

W

20406 Datmen: `als men'. 20407 prisen: `waard achten'; dant u soude: 'clan (men)
het u zou doen'. 20408 Van ... voude: 'op grond van Naar grotere schoonheid'.
20410 geslechte:`afkomse . 20413 licteken: `bewijs'. 20415 Alse ... verstane: zoa
zij mij vertelde'. 20419 ververde hare: `werd bang'. 20422 soeten:`vriendelijke'.
20425 gedoecht u:`als u het toestaat'. 20429 Begons tontfarmene hare:Ireeg zij
medelijden'. 20431 sverdi mi:`als u mi' zweert'.
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ZIJ BEZWEERT DE JONKVROUWE DE WAARHEID TE ZEGGEN

Ic wane wel uwen pays maken
Jegen die jonfrouwe, die van u
Hare soe sere beclacht nu.'
20436
Die jonfrouwe swoert te hant hare
Ende si seide dar nare:
`Het geviel, vrouwe, dat seldi kinnen,
20440 Dat een riddere van hir binnen,
Lanceloet was geheten die here,
Hi was gevenijnt sere,
Daric af waende, alse mi min waen gaf,
Dat hi soude hebben gestorven dar af.
20 444
. Ic pijnde dar ombe met groter onste
al Soe dat hi te nesen begonste.
mer Soe sciere zine gezonde niet comen ne mochte.
al Soe dat hi mi soe scone dochte
20448
Ende soe hebbelijc van alien saken
Soe daticker mijn lief af moeste maken
Ende wertene minnende soe
P/G

20442
20443
20444
20446
20447

20435

20440

20445

Hi wasgevenijn t /eer/ sere
KOP
COR
min waengaf
Daric af waende alse
KOP
i-ni>
COR
af
Da±r± hi soude hebbengestoruen
KOP
—■ dar---*
Da<t>
COR
Soe dat hie I nesen begonste
KOP
'<te5 nesen
al
COR
niet comen ne ±d±ochte
Soe sciere
KOP
<m> ochte
--,zine gezonde—■
mer
COR
zinegezonde ] zonde we ens plaatsgebrek omlijnd onder zine ge geschreven; na ge en
na zonde een punt van de corrector als versscheiding t.o.v. resp. vs. 20508 en 20509 (kol. b).
mochte ] de corrector maakte een m van de d door ervoor een poot toe te voegen, de bo-

venzijde te accentueren en de rechterzijde aan de onderkant te verlengen.
k
tot stand te brenW 20434-5 uwen ... jonfrouwe:`uw verzoening met de jonvrouwe
gen'. 20439 seldi kinnen: `moet u weten'. 20442 Hi: dient niet meegelezen te
worden; gevenijnt: `vergiftigd'. 20443 alse ... gal': `zo vermoedde ik'. 20445 onste:`genegenheid'. 20446 nesen: `genezen'. 20447 Soe ... mochte:'hij be on nog
niet zo snel tegenezen', vgl. Ofr. M IV, LXXXIV, 34. 20448 Soe dat: `toen'.
20 449 hebbelijc ... saken: `volkomen beschaafd'. 20450 Soe ... af:' dat ik hem tot
mijn geliefde'.
T 20437 In het Ofr. wordt de eed van de jonkvrouwe expliciet weergegeven: 'La
damoisele resgarde devant li une chapele, si la monstre la roine, se li dist:Dame,
si m'aist Diex, et tuit li saint qui laienz sont, je vos dirai la verite de ceste chose
que vos me demandez si vraiement que je de mot n'en mentiroie au mien esciant.' — Si m'aist Diex, fait la roine, tant en avez jure que je vos en crerai bien.
Or dites comment it ala.' (M IV, LXXXIV, 34; vgl. S V, 179/15-20).
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DE JONKVROUWE VERTELT WAT ER GEBEURD IS

20452

20456

20460

20464

20468

20472

20476

P/G

Daticker af waende sterven doe.
Ende soe haddic oc, sonder waen,
En hadde een sijn neve gedaen,
Die mi versekerde van siere minne,
Dat mi troeste in minen sinne,
Ende is gedogede mi bi desen
Tot dat hi een deel was genesen.
Op enen tijt, alsmen hadde geten,
Ware wi int pauwelioen geseten,
Ic ende hi onder ons tween.
Ic, die te hem wart pensde al in een,
Settene te hant in talen dar af
Dar mi mijn herte wille toe gaf
Ende seide tote hem dese worde:
`Here, hout mi vorworde
Ende geeft mi uwe minne here,
Alse gift mi gelovet ere.'
ende Hi gaf antworde na dien
Dat dat niet en mochte gescien.'
al Soe datsi hare van worde te worde
Telde Lanceloets antworde
Ende hoe hi hare te verstane dede
Dat hi minde in selker stede
ende Dat hi eer soude willen kiesen
Dat hi sijn lijf soude verliesen,
Dan hi hare valscheit dade
Die hi minde soe gestade.

20450

20455

20460

20465

20470

20475

sonder waen
Ende soe haddic
20453 KOP
<oc
COR
mi troeste ] in hs aaneengeschreven.
20456
desen
Ende is gedogede mi b
20457 KOP
b<i>
COR
dar af
Settene te hant in tale
KOP
20463
tale<n>
KOP COR
Ende geeft
vwe minne here
20467 KOP
fli_i>
COR
Dat . dat . niet en mochte gescien
20470 KOP
20477
valscheit ] hs vlascheit; evidence verschrijving van de kopiist.

W

20453 soe haddic oc: `dat zou ook gebeurd zijn'. 20455 siere minne: `zijn (L.'s) liefde voor mij'. 20457 gedogede mi:`hield mi' in'. 20462 te ... een: `voortdurend
aan hem dacht'. 20463-4 Settene ... gaf`sprak hem direct over hetgene ik op
mijn hart had'. 20466 hout mi vorworde:`houd u aan de aan mi gedane belofte'.
20471 Soe dat[si]: 'en toen'. 20474 in selker stede: `iemand van zo'n (hoge) stand'.
20477 valscheit dade: `zou bedriegen'. 20478 gestade: `trouw'.
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DAARUIT BLIJKT LANCELOETS TROUW AAN DE KONINGIN

20480

20484

20488

20492

20496

20500

20504

P/G

Alse hi mi hadde gesegt die sake
Ende ickene soe Bach tongemake,
Ombe dat hi woude trowe volbringen,
Want hi en woude van genen dingen
Logenare jegen mi sijn,
Noch bedriegen die vrouwe fijn,
Ic seide tote hem:Wats gesciet,
Aldus en latic u quite niet."
ende Doe seide si der coninginnen saen
Dat gelof dat si hadde gedaen
Ende alle die worde die van desen
Tusscen hen tween hadden gewesen.
`Ende weet wel, vrouwe, die dage al
Die ic ter werelt Leven sal,
Ne sal B een man an mi hebben deel,
Maric sal houden al geheel
Toter doet mine suverheide
Ombe die minne van siere hovescheide.
Dit geloefdic hem, ende ic salt
Houden, soe wat so mijns gevalt.
ende Alse hi was genesen ende wech soude varen,
Doe badic hem al sonder sparen
Dat hi ware bedacht dar ave
Dat hi mi yore minen dienst gave
Een van linen juelen to lone.
Doe gichti mi wel scone

20480

20485

F. 56R,b
20490

20495

20500

20484 KOP
Noch bedriegen die vrouwe fijn
COR
{all
COR
20493 KOP
Ne sal /sa/ geen man an mi hebben deel
KOP
20494 KOP
Maric sal houde
al geheel
KOP COR
houde<n>
20496 KOP
Ombe die minne van siere houecheide
KOP
houe<scheide
hovescheide ] inktstip onder de i, mogelijk een expungeringspunt.
20497 KOP
Ditgeloefdic hem ende ic salt
COR
<.>

W 20480 tongemake: `bedroefd',`terneergeslagen'. 20481 woude trowe volbringen:` de
belofte wilde nakomen'. 20482 van genen dingen: `volstrekt niet'. 20486 en ...
niet: `ontsla ik belofte'.
u niet
20489van`
van desen: hierover'. 20493 an ...
deel: `mij bezitten'. 20496 Ombe ... van: 'lift liefde voor'. 20501 Dat ... ave: 'of
hij wilde overwegen'. 20503 juelen te lone: lcostbaarheden als beloning'.
20504 gichti:`begiftigde hij'.
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LANCELOET ZAL HAAR BEMINNEN ALS ZIJN JONKVROUWE

Ende gaf mi dit gordel, dar hi mi
Blide mede maecte, bedi
Ic saelt houden al mijn Leven
Dor sine minne ende niet begeven.
20508
Vrouwe, nu hebbic u gesegt al
Mijn wesen bier of ende mijn geval.'
Die vrouwe sprac ter jonfrouwe:
`Gi sijt wel sculdech, bi mire trouwe,
20512
Dat gordel te hebbene paiselike:
want Gi hebbet verdient getrowelike.
Ende is sal ombe dese saken
Uwen pays jegen die jonfrouwe maken.'
20516
Si gingen int palays tien stonden,
Dar si die ridders sprekende vonden
Vanden roden riddere gemeinlike,
20520 Datsi noit en sagen sine gelike,
Noch riddere die soe vele dede
Met wapinen teneger stede,
Het ne hadde Lanceloet gewesen.
20524 ende Die conincYdier sprac te desen
Dat noit man ne hadde gesien
Selke vromecheit Lanceloets gescien
Ende Nine hadde die macht niet.
20528 ende `Niet bedi hets hem int inde mesciet,
Dat hi wech gedragen was over doet
Ofte sere gequetst in groter noet.
Dat en quam hem niet van vromecheden,
Want alse een man begint tere steden
20532
P/G

20505

20510

20515

20520

20525

20506 bedi ] hs be di
Die /ionfrouwe/ sprac ter ionfrouwe
KOP
20511
--ovrouwe--•
COR
vrouwe] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 20571 (kol. c).

20514

want punt van de corrector voor dit woord, mogelijk als versscheiding t.o.v. vs. 20453
(kol. a), of als leesaanwijzing.
inde mesciet ] in hs aaneengeschreven.

20528
20529 KOP
COR

Dat hi wech gedragen was o I ft I doet
0<ver>

W

20508 niet begeven:`(ik zal er) geen afstand van doen'. 20510 wesen: `doen en laten'; mijn geval: 'de toedracht van mijn zaak'. 20512 sijt wel sculdech: `verdient
wel'. 20513 paiselike: 'in vrede'. 20516 Uwen ... maken: `vrede stichten tussen u
en de jonkvrouwe'. 20519 gemeinlike:`allemaal'. 20523 Het ... gewesen: `of het
zou L.geweest moeten zijn'. 20525-6 noit ... gescien: `niemand ooit zulke dappere daden van L. hadgezien'. 20527 hine ... niet:`(dat) h i' er de kracht niet voor
had'. 20528 Niet ... mesciet:`maar toch was hi' er aan het eind slecht aan toe'.
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AAN HET HOF SPREEKT IEDEREEN OVER DE RODE RIDDER

20536

2,0540

20544

20548

20552

20556

P/G

Groet ridderscap vromelike
Ende hi dan dat indet qualike,
Dat mote bi fauten van herten wesen.
ende Ic wane seker sijn van desen:
Al tornierde men noch enen dach,
Hine quamer niet ombe te slane enen slach,
Want hi es soe moede van slane
Ende van slagen tontfane
Dat hi dese naeste maent al
Op sijn bedde liggen sal.'
Dar was gnoech op ende neder
Gesproken, ende wech ende weder
Vanden roden riddere, datsi noit en sagen
Soe goeden riddere te genen dagen
Ende die alsoe vele, alse hen dochte,
Van wapinen gedogen mochte.
Mijn her Walewayn seide na dien
Dat hi noit riddere hadde gesien
Die te prisene was soe sere
Alse die gene in alien kere.
ende Hi seide oc: lc ne wane niet
Dat Lancelote ware gesciet
Dat hi hadde gedaen des gelike;
Die es nochtan die beste van ertrike.
Want ic sagene heden den dage
Slaen selke CC slage

20530

20535

20540

2 0 545

F. 56R,c

20555

20538
enen slach ] in hs aaneengeschreven.
Want hi es soe moede /sla/ van slane
20539 KOP
KOP
Hi seide
ic ne wane niet
20553
KOP
<OC>
COR
ende
hadde gedaen des gelike
/Die/
20555
KOP
4-- dathi 4COR
Dat hi ] in hs aaneengeschreven.

W

20533 Groet ridderscap vromelike:`zeer dappere daden'. 20535 bi ... herten: 'door
gebrek aan moed'. 20541 naeste maent al: `hele komende maand'. 20543 op
ende neder: 'over en weer'. 20544 wech ende weder. 'op allerlei wi'zen'. 20547
alse hen dochte: `naar het hun toescheen'. 20548 gedogen: `verduren'. 20551 te ...
sere: `zoveel waardgeacht moest worden'. 20552 in alien kere: `in alle opzichten'.
20554-5 Dat ... gelike: `dat L. hetzelfde had kunnen doen'. 20558 selke CC: `200
(met telkens hetzelfde effect, nl....)'.

T

20558 Volgens het Ofr. gaat het om honderd slagen (M IV, LXXXIV, 38; vgl. S v,
180/31).
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SOMMIGEN DENKEN DAT HIJ OVERVERMOEID WAS

20560

20564

20568

20572

2057 6

20 58 0

P/G

Datter niet een en was hine velder mede
Riddere ofte part bi siere vromechede,
Ende alse sconen joesterre alse dien
Met gelavien en hebbic niet gesien,
Want na dien dat hi die glavie brac
Hine fineerde niet, hine stac
II ridders ofte III of
Eer hi dat trinsoen begaf.
Ic sach dat hem dit gevel,
Anders en haddics geloeft niet wel.'
Al prijsdene Walewayn sere,
Vrouwen ende jonfrouwen prisdene mere.
Si seiden dat noit riddere en dede
Soe groet wonder tere stede.
ende Walewayn sprac:13i Gode, onsen Here,
Al datic behouden mire ere
Doen mochte, woudic doen bi dien
Datic op enen dach mochte Bien
Hem ende Lancelote onderlinge
Wesen tere vergaderinge.
¶ Die rode riddere was in die zale
Vele geprijst ende wale.

20 56 0

2 056 5

20570

2 0575

20559 KOP
Dat
niet een
was hine velder mede
COR
Dat<ter>
<en>
20561
KOP
Ende alse sconen ioester n e alse dien
COR
ioester<r>e
20562 KOP
Met gelauien en hebbic niet gesien
COR
<.>
20568 KOP
Anders en haddics geloeft
wel
COR
niet
20570
prisdene ] hs pridene; evidence verschrijving van de kopiist.
Die ] in de mare voor dit woord een blauw paragraafteken; representant eronder nog
20579
zichtbaar.

W

20561-2 alse ... gelavien: `een even knappe kampvechter met de lans als deze'.
20564 Hine fineerde niet:'hield hi' niet op'. 20566 dat trinsoen begaf'de schacht
van de lans wegwierp'. 20572 Soe groet wonder:`zulke dappere daden'. 20574
behouden: `met behoud van'. 20575-6 bi dien Datic: `opdat ik'. 20577-8 onderline ... vergaderinge: `elkaar zouden treffen bi' een toernooi'.

T

20571-2 In het Ofr. is de reactie van de vrouwen uitvoeriger beschreven:`car
els virent apertement que it aloient trebuchant par la ou il venoit ausi com s'il
le feissent degre,'ne it ne sambloit pas, font eles, que ce fust fors anchantement, car nus ne l'atandist neplus qu'il fust la morz.-' (M IV, LXXXIV, 39; vgl. S
V, 181/3-7).
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WALEWEIN PRIJST DE RODE BIDDER OM ZIJN DADEN

Die coninc sprac oc van deser dinc:
Ten groet man es Bandemagus di coninc,
Die selken riddere van maisniden heeft
Ende na dien dat mi mijn sin geeft,
20584
Ne haddi gene quetsinge ontfaen
Dat hi hadde onder gedaen
Die gesellen wander Tafelronden
Ende ic hads vrese te somegen stonden,
20588
Want ic sachse vor hem vlien
Alse die hasen vor die honde plien.
Ende ombe sine doget ne wordic niet
Wel te gemake, vor mi gesciet
20592
Datic den riddere bekinne.'
Mar wie soe sprac, die coninginne
Sweech stille ende van dien tiden
20596 Ne mochte si niet verbliden,
Dat die conincYdier op leide
Lancelote lachter ende hi seide
Dat hijt qualike hadde gedaen
20600 Int inde. Si pensde sonder waen
Dat sere costen soude dat wort
Binnen der weken, datsi hadde gehort.
ende Na den etene bat si Behorde

P/G

W

2 0585

20 5 90

2 0595

20 6 00

van deser dinc
Die coninc sprac
KOP
oc>
COR
Mar wie soe sprac die coninginne
20594 KOP
<.>
KOP ,COR
Lancelote lachter ende hi seide
KOP
20598
<.>
KOP ,COR
n
si pensde sonder waen
Int . inde
KOP
20600
<i>
COR
Binnen der weken datsi hadde gehort
20602 KOP
<.>
KOP,COR
etene bat si behort
Na
KOP
20603
behorde
den
ende
COR
Behorde ] vanwege de wijziging door de corrector van het rijmwoord in vs. 20604 (vgl.
fkorting beh'. in de visie van de corrector opgelost worden als behorde.
P/G) moeIdea
20581

20583 van maisniden: 'in zijn gevolg'. 20584 na ... geeft: `naar mijn mening'.
20586 Dat: expletief. 20588 hads vrese: 'was daar bang voor'. 20590 plien: 'piezijn dapperheid zal ik niet erg
ombe ... bekinne:`vanwege
20591-3
gen te
doen'.
•
gerust zijn voor ik de redder heb leren kennen'. 20595 van dien tiden: `vanaf dat
moment'. 20596 verbliden: `vrolijk zijn'. 20597 Dat:`orndat'. 20597-8 op ...
20601 costen ... wort: `die woorden duur betaald
lachter: `schande sprak van L.
zouden worden'.

221

20 58 0

OOK ARTUR SPREEKT LOVEND OVER DE RODE RIDDER

Dat hi yore seggen die worde
Lancelote, sinen neve, alsoe
Alse die conincYdier seide doe.
`Ende ic wile oc, dat seggic u,
Dat een tornoy werde genomen nu
20608
Van heden opten derden dach
Op aventure wats gescien mach;
Ende ic wille boven alle dinc
Datten name Bandemagus di coninc
20612
Jegen die van hir binnen. Nu vart.
ende Segt datic hem dit ontbiede ter vart.'
Hi sciet wander coninginnen te hant
Ende
voer went dat hi Lancelote vant
20616
Ende seidem wat hem die coninginne ontboet.
entrouwen `Dit wart gedaen,' seide Lanceloet,
`Nadien datet es die wile mire vrouwen.
Nochtan hebbic sorge, en trouwen,
20620
Dat mijns heren verlies sal wesen.'
Hi sprac te Bandemaguse na desen

20604

P/G

20605

20610
F. 56V,a

20615

Dat hi yore seggen die wor±t±
20604 KOP
wor<de>
COR
dat seggic v
Ende ic wile
20607 KOP
,z3c>
COR
dinc ] moeilijk leesbaar omdat de hoek van het perkament ontbrak en men er een stukje
20611

aanplakte ter reparatie.
20612

name ] moeilijk leesbaar vanwege reparatie van het perkament (vgl. vs. 20611), neme niet

20613

Iegen die van hir binnen nv vart
KOP
<.>
COR
Jegen ] eerste letter I ofJ; moeilijk leesbaar vanwege reparatie van het perkament (vgl. de

onmogelijk.

aant. bij vs. 20611).
vart ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 206. 75 (kol. b).
dat hi lancelote vant
Ende voer
KOP
20616
—*went----•
COR
die coninginne ontboet
wat
Ende seide
20617 KOP
seide<m> —ohem—,
COR

20614

hem ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 20678 (kol. b).
es die wile mire vrouwen
Nadien dat
20619 KOP
datet
COR
W

20604 yore: `zou gaan'. 20608 genomen: `vastgesteld'. 20610 Op ... mach: `wat
daarvan ook mag komen'. 20612 Datten name: `dat... zich ertoe bereid zou verklaren (nl. tot het aangaan van een nieuw toernooi)'. 20614 ontbiede: `dringend
verzoek'. 20619 Nadien datet: `aangezien het'. 20621 mijns heren: nl. Arturs.
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DE KONINGIN STUURT BOHORT OPNIEUW NAAR LANCELOET

20624

20628

20632

20636

20640

20644

P/G

Ende seide: 'Here, ic biddu dat gi
Enen tornoy dor die live van mi
Doet nemen jegen mijns heren liede,
Den coninc Arture ende sine maysnide'
ende Die coninc Bandemagus sprac nadien:
`Here, al u wille saels gescien,
Want en es sake die ic vermach,
Ic en doese dor u heden den dach;
Ende ic ben blider hier ave
Dan oftmen mi nu gave
Den besten casteel die heft nu
Die coninc Artur, dat seggic u.'
ende Bandemagus sinde ter vaert
II princhen tes conincs hove wart
Die van sinen halven den tornoy namen,
Alsi den coninc te sprake quamen,
Jegen die wander Tafelronde.
Ende Walewayn sekerdet te dier stonde
Bi gehete van Arture den coninc.
Ende si bespraken alsoe die dinc
Dat op den derden dach van desen
Die tornoy vor Kameloet soude wesen.
Die princhen kerden ten coninc saen

20620

20625

20630

2063 5

20640

biddu ] de i is grotendeels met de b samengevallen.
Bandemagus ] onder de tweede a een inktstip.
blider hier aue
Ende ic
KOP
–•ben--•
COR
Alsi den coninc te sprake/n/ quamen
KOP
20638
sprake
COR
Ende walewayn sekerde te dier stonde
20640 KOP
sekerdet
COR
Die tornoy vor kameloe soude wesen
20644 KOP
kameloe<t>
COR

20623
20627
20631

W

20624 dor ... mi: `om mijnentwille'. 20626 sine maysnide:' de ridders in zijn gevolg'. 20629-30 en ... u: `er is niets wat in mijn vermogen lit dat ik niet voor u
tot
verklaarden
verkld
zou doen' . 20637 Die ... namen:` die zich uit zijn naam bereid
de strijd'. 20640 sekerdet:`bevestigde de afspraak'. 20641 Bi gehete: 'op bevel'.
20642 bespraken ... dinc: `kwamen overeen'.

T

20626 In het Ofr. belooft L.`que se Diex me velt aidier, que nos les metrons en
la cite de Kamaalot por poor de mort.' (M IV, LXXXIV, 41; vgl. S v, 181/30-2).
20634 In het Ofr. zegt Bandemagus bovendien:`car puis que vos le voldroiz, je
sai biers que nos en avrons l'onor et il la honte' (M IV, LXXXIV, 41; vgl. S v,
181/35-6). 20636 In het Ofr. stuurt B.`un sien duc et un sien prince ou it
moult se fioit' (M iv, LXXXIV, 42; vgl. S v, 181/36-7).
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BANDEMAGUS VRAAGT ARTUR OM EEN TWEEDE TOERNOOI

20648

20652

20656

2 0 66 0

20664

20668

P/G

Ende seiden wat si hadden gedaen.
Artur die coninc ginc dar hi want
Sine ridders ende seide te hant:
Walewayn, gi hebt verstaen die dinc
Die mi ontboet Bandemagus di coninc.
Al ne hadde wi hir in nember liede
Dan once heimelike maysniede,
Nochtan wanic in alien manieren
Dat wine wel louden scoffieren.'
ende Mijn her Walewayn antwerde nu:
Ti der trowen die is sculdech ben u,
Her coninc, hi hevet dit gedaen
Optie sekerheide sonder waen
Vanden riddere sonder genoet,
Die di wapine droech al roet.
¶ Savonts alst slaepenstijt wart
Ginc elc te siere herbergen wart,
al Soe dat in ene camere ginc
Slapen allene Artur die coninc.
Ende Lanceloet ende Behort quamen
Dar si die dore open vernamen
Die de coninginne wisde te voren
Behorde, alse gi moget horen.
Si gingen dar in tien stonden

20645

20650

20655

20660

20665

20650
20653

Bandemagus ] eerste letter waarschijnlijk verbeterd uit een d door de kopiist.
manieren ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing

20661

wart
KOP
Sauonts alst slaeptijt
slaepens>tijt
COR
Savonts ] blauwparagraafteken voor dit woord; representant links van dit teken.
camere ] inktstip van de kopiist voor dit woord, waarschijnlijk niet bedoeld als interpunc-

voor vs. 20714 (kol. b).

20663

tieteken.
20667 KOP
KOP,
COR

Die de coninginne
wiw I eide
tevoren
wis>cle

W

20651 nember: `niet meer'. 20652 onse heimelike maysniede: 'de vertrouwde ridders van ons hof'. 20658 Optie sekerheide (van): 'in het vertrouwen (op)'.
206kent'.
59 sonder genoet:'clie zijn gelijke niet k

T

20665Voorafgaand aan deze passage vindt in het Ofr. een gesprek plaats tussen
L. en Bandemagus. L. vertelt dat hi' samen met Bohort naar Arturs hof gaat om
in hetgeheim met iemand C.I. prodome') te spreken (M IV, LXXXIV, 42; vgl. S
v, 182/19-22). 20666-8Vgl. vs. 20384. De aanspreking van het publiek alse gi
moget horen komt in het Ofr. niet voor (vgl. M iv, LXXXIV, 43 en S V, 182/23-5).
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KONING ARTUR DENKT WEER TE KUNNEN WINNEN

20672

20676

20680

20684

20688

P/G

Ende hadden hare perde gebonden
Ane enen boem. Doe wiste di coninginne
Dat Lanceloet was dar inne.
ende Si dede gaen slapen dar pare
Die jonfrouwen hare entare.
ende Die coninginne ginc te hant
Dar si Lancelote vant.
Alsi hen ondersagen, dreven si
Grote bliscap, bedi
Si haddent beide begert lange.
Tierst datsi spraken onderlange
Vrachde die coninginne met goeder stade
Lancelote wat hi dade.
Hi antwerde:Wel, God danc.'
ende Die coninginne maecte haren ganc
Tote Behorde ende namene bider hant
Ende leidene in ene camere te hant
Dar hi dien nacht in slapen soude.
Ende si kerde alsoe houde
In die camere dar Lanceloet was doe

20670
F. 56V,b

20675

20680

20685

20671 KOP
Ane enen boem doe wistedi coninginne
COR
<.>
wistedi ] in hs aaneengeschreven.
20674
Die jonfrouwen hare ] door deze woorden loot de reparatie van een hoek van het per-

kament(vgl. de aant. bij vs. 20611).
20677 KOP
Alsi hen ondersagen dreuen si
COR
<.>
Alsi ] depunt voor dit woord, hier geinterpreteerd als leesaanwijzing, kan ook bedoeld

zijn als versscheiding t.o.v. de toevoeging van de corrector in de rechtermarge van vs. 20617

kola.
20681

20686
20689

KOP
Vrachdedie coninginne met
stade
COR
--o goeder--,
Vrachde die ] in hs aaneengeschreven;
goeder ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 20742 (kol. c).
camere ] hs care; evidente verschrijving van de kopiist.
camere ] punt van de kopiist voor dit woord, waarschijnlijk niet bedoeld als interpunctie-

teken.
W

20674 hare entare: 'elders', vgl.T. 20677 hen ondersagen: `elkaar zagen'. 20680
onderlange: 'met elkaar'. 20681 met goeder stade: `rustig'. 20682 wat hi dade: 'hoe
het met hemging'.

T

20673-4 In het Ofr. wordt vermeld dat de koningin Naar dienaressen, die gewoonlijk in haar nabijheid slapen, de kamer uit stuurt onder het voorwendsel
dat zij rust wil hebben (S: omdat zij hoofdpijn heeft, vgl. M IV, LXXXIV, 45 en S

v,182/ 26 — 183/2).
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LANCELOET EN BOHORT BEZOEKEN ' S NACHTS DE KONINGIN

20692

20696

20700

20704

20708

20712

20716

P/G

Ende sloet die dore waste toe.
Si ginc met hem slapen dar naer.
Si dreven hare bliscap daer,
Dar si lange ombe hadden gewacht.
Si sliepen lettel binnen der nacht.
Si spraken van mengerhande sake.
Si waren dien nacht te gemake.
Een lettel vorden dage seide si:
`Het es tijt dat gi
En wech wart,' bider dint
Dat in costumen hadde di coninc
Smargens te convene te hare.
ende Si wecte Behorde dar nare.
mer Eer si van danen scieden
Bat die coninginne hen lieden
Datsi tsavonts weder quamen.
Si voren en wech tes si vernamen
Die tenten dar Bandemagus lath.
Alsi dar quamen soe waest dach.
Die coninc was op doe gereet,
Alse die na Lancelote ontbeet
Ende van siere coemste was blide.
Si gingen Koren messe tien tide
Ende waren alden dach int hof.
ende Savons namen si anden coninc orlof
Ende voren ter coninginnen saen,
Dar si wel waren ontfaen.
Lanceloet ende die coninginne
Dreven al dien nacht har minne.
Vorden dage stont si op ende seide

20690

20695

20700

20705

20710

20715

20695 mengerhande ] hs menger hand
20713
hof punt van de kopiist na dit woord.
20714 KOP
Sauons I t I namen si anden coninc orlof
COR
ende
Sauons

W 20690 vaste:`stevig' ,`-vlug' . 20696 waren ... gemake: `hadden het die nacht Haar
hun zin'. 20697 vorden dage: `voor het aanbreken van de dag'. 20700 in costumen hadde: `gewoon was'. 20707 lach: `verbleef'. 20709 gereet:`al' .

T

20700-I Ook in de Sibilla komt de koning pas to en de ochtend Haar de kamer van de koningin.Vgl. Besamusca, Kuiper, Resoort 1988, p. 49 en 88. In het
Ofr. voegt de koningin er ten overvloede nog aan toe: `si ne voldroie, fait ele,
por riens que nos fussions trove ensamble, car j'en seroie destruite et vos honniz' (M IV, LXXXIV, 49; vgl. S V, 184/7-8).
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LANCELOET BRENGT DE NACHT BIJ DE KONINGIN DOOR

20720

20724

20728

20732

20736

20740

P/G

Tote Lancelote Bonder beide:
lc hebbe gereet wapine u
Ende ic sal u wapinen nu
Eer gi van mi sceet sekerleke:
Ic wille dat u niet en gebreke.
ende Het sal mi wel helpen dat ic ben
Darmen u wapent,' sprac si te hem.
lc willet wel vrouwe,' seide hi,
`1\la dat alsoe u wille si,
Want bi u en magic anders doen niet
Dan betren, wats gesciet.'
Die coninginne stont op mettien worde
Ende si wecte Behorde.
Si gaf Lancelote wapine al wit
Ende Behorde al rode na dit.
Lanceloet wapende hem te hant.
Die coninginne halp hem ende bant
Sinen helm dar ter stede.
ende Alse hi gereet was ende Behort mede
Voren si te hant uten hove
Bi der coninginnen orlove.
Alse Lanceloet van hare sciet,
Beval si hem dat hi en quame niet
Ten tornoye yore dat tierchitijt ware,

20737 KOP
COR
KOP
20739
KOP

20720

2 07 2 5

2 0 73 0

F. s6V,c
20735

20740

ter stede
dat'
[S]voren si te hant vten houe
voren

Sinen helm

W

20721 gereet wapine 14: `een wapenrusting voor u gereed laten maken'. 20725
helpen: `goed doen'; ben: `aanwezig ben'. 20730 betren:• `mi' als ridder verbeteren'. 20743 tierchitijt:`ongeveer To uur in de morgen'.

T

20729-30 L.'s liefde voor de koningin heeft uiteindelijk een desastreuze uitwerking op wat hi als ridder kan en zal bereiken, en zorgt ervoor dat het grootste
avontuur, de zoektocht naar de Graal, niet voor hem is weggelegd.Voorlopig
ziet L. echter alleen de positieve kant van zijn liefde: zij stelt hem in staat zijn
grootse daden te verrichten. 20732 Het Ofr. vermeldt nog:'et la roine of
been ferme l'uis, que nus n'i antrast; si alume .IIII. cierges or ce que l'an i veist
plus cler.' (M IV, LXXXIV, 53; vgl. S v, 185/8-10). 20738-40 In het Ofr. begeleidt de koningin L. en B. persoonlijk tot het poortje van de tuin (vgl. M IV,
LXXXIV, 53 en S V, 185/17).
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LANCELOET EN BOHORT ONTVANGEN EEN WAPENRUSTING

20744

20748

20752

20756

20760

20764

20768

P/G

En dade noet. Hi seide te hare
Hi soude ontbeiden tote dien
Dat hire noet toe soude Bien.
ende Si reden tote dat si vernamen
Datsi te Bandemagus loegen quamen
Recht alst dagen begonde.
Bandemagus was op tier stonde.
Hi wiste wel dat Lanceloet soude
Tilike comen ende hi woude
Jegen hem gaen alse hi quam.
Tierst dat hi Lancelote vernam
Gewapent comen, hi kinden saen,
Met dat Behort den helm of hadde gedaen.
Die coninc hietse wel comen wesen
Ende si beetten na desen
Ende sijn op neuwe perde geseten:
Die hare en hadden des nachts niet geten.
¶ Tierst datsi messe hadden gehort
Ende si weder quamen wort,
Die loegen waren vol vrouwen ende jonfrouwen
Die den tornoy wouden scouwen,
Ende die mersch was in beiden siden
Met ridderen bedect te dien tiden,
Diere wel IV.M doe waren.
Dar was gejosteert sonder sparen,

20745

20750

20755

20 760

20765

hare
En/del dade noet hi seide
20744 KOP
<.>
KOP,COR
<te>
En
COR
toe soude ] onder e s enkele inktstippen.
20746
20752 comen ] punt van de kopiist voor dit woord, mogelijk o.i.v. de afkorting coninc, die vrijwel altijd wordt voorafgegaan door een punt. Hetzelfde geldt voor comen in vs. 20755 en

20757.
Die hare en hadden des nacht niet geten
20760 KOP
nachts
COR
geten ] we ens plaatsgebrek omlijnd en schuin boven niet geschreven.
20761
Tierst ] rood paragraafteken voor dit woord; representant links van dit teken.
20764
Die ] inktstip na dit woord, waarschijnlijk geen interpunctie.

20767

IV.M ] hs .iiij.'"

W

20744 En dade noe t:
het noodzakelijk was'. 20746 hire ... sien:`hij zou zien
dat het nodig was'. 20748 loegen: `tenten'. 20752 Tilike: `vroeg'. 20756 Met
dat:` op het moment dat'. 20759 neuwe: 'verse'. 20763 loegen:`tribunes' , vgl.T bij
vs. 19808. 20765 mersch:`(toernooi)veld'. 20767 /VM:`vierduizend'. 20768
was ... sparen:'werden onophoudelijk tweegevechten met de lans gehouden'.
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'S MORGENS VROEG GAAN ZIJ WEER NAAR BANDEMAGUS

20772

20776

20780

20784

20 7 88

20792

P/G

Dar was grote porsse in elke side.
Die coninginne quam te priemtide
Ende met hare vrouwen vele
Ende jonfrouwen, ombe Bien ten spele.
Die keyser van Almanien was comen doe
Entie coninc van Norgales toe,
al Soe dat dar waren IV coninge
Met ere groter sameninge,
also Datter niet jegen mochten staen
Des conincs Arturs liede sonder waen,
Mar dat hen te staden stonden
Die ridders vander Tafelronden,
Die met groter geselscap quamen,
Wel IV.M ridders te samen.
Entie bloetste van al desen
Woude goet ende stout geheten wesen.
Entie vander Tafelronden
Drogen alle tekene tien stonden
Bowen op hare coverturen,
Datmen kinde tallen uren.
Ende alsi vergadert waren,
Si staken ende slogen sonder sparen.
Si staken neder ter eerden
Die ridders metten peerden
Ende deden soe vele dar ter stede
Bi harre groter vromechede
Datsi weder keren deden bidien
20774

20782
20785
20792

20 7 70

20775

20780

20785

20790

KOP
Entie coninc van nIal rgules
toe
COR
i-lo>rg<a>ules
Norgales ] hs norgaules; waarschijnlijk onvolledige correctie, de u had geexpungeerd

en/of doorgestreept moeten worden.
IV.M ] hs .iiij.m
Tafelronden ] hs tafelranden; evidente verschrijving van de kopiist.
KOP
COR

Die ridders mett I i en peerden
metten

W

20769 porsse: `gedrang'. 20770 priemtide: `vroeg in de morgen (om ongeveer zes
uur, de tijd van het eerste gebed)'. 20776 sameninge: `gevolg'. 20777 staen:
`standhouden'. 20779 Mar dat: 'ware het niet dat'. 20783 bloetste: `minst dappere'. 20786 tekene:`herkenningstekens'. 20787 coverturen:`dekkleden (van de
paarden)'. 20788 Datmen: `zodat men hen'.

T

20772 In het Ofr. worden de kleding van de koningin en het paard waarop zij
naar het toernooiveld rijdt uitgebreid beschreven (vgl. M IV, LXXXIV, 55 en S V,
185/36-9).
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DE RIDDERS MAKEN ZICH KLAAR VOOR HET TOERNOOI

20796

20800

20804

20808

20812

Die gene die hadden begonnen vlien.
ende Si worden stridende tien tiden
Onderlinge in beiden siden,
Dat niman en was vroet das
Welke partie int scoenste was.
ende Doe quam mijn herWalewayn daer
Ende Gaheret, sijn broder, daer naer
Ende wel CC ridders mede
Die hen volgeden tier stede
Die waren vanden meesten love
Vandes conincs Arturs hove,
Sonder die vander Tafelronden.
Mijn herWalewayn seide tien stonden:
`Volget mi heren ende dat doet
Soe starcke dat in onse gemoet
Nieman en come van soe groter machte,
Men dragene ter erden met crachte.'

F. 57R,a
20795

20800

20805

P/G 20802 Gaheret ] hs Gah'er; de kopiist vergiste zich waarschijnlijk in de plaats van de apostrof
om de naam af to korten; vgl. ook vs. 20820 en 20828, waar de naam als Gaher' wordt af-

gekort.
KOP
COR
KOP
20806
COR
20810 KOP
COR
20805

Die waren vand I i j en meesten loue
vanden
Vand I i I es conincs arturs houe
Vandes
Soe starcke I soe I dat in onsegemoet
-

W 20796 Die ... vlien:`degenen die op de vlucht waren geslagen', nl. des conincs Arturs
liede, vs. 20778. 20797 worden stridende: `begonnen strijd to leveren'. 20799 Dat
. das: `zodat niemand wist'. 20800 int scoenste was: `aan de winnende hand was'.
20805 vanden meesten love: `de meest geprezene'. 20810 Soe starcke: `zo dapper'.
T

20802 In het Ofr. wordt medegedeeld dat Gaheret pas die ochtend was teruggekeerd van de queeste (vgl. M IV, LXXXIV, 56 en S v, 186/12). Gaheret was gewond achtergebleven bij de zoons van de hertog Kales (in Dl. vi Hales geheten). Hij werd in het gevecht tussen de hertog (gesteund door Gaheret,Acgravein en Gurrees) en diens zoons (gesteund door Lanceloet en Lioneel) door
Lanceloet van zijn paard gestoten en verwond, en samen met zijn twee broers
gevangengenomen door de zoons van de hertog. Lanceloet maakte zich niet
bekend, maar liet wel de zoons beloven hungevangenen goed to verzorgen en
zo snel mogelijk vrij to laten (vgl. Dl. vr, vs. 13159-312). Dit vond plaats op dag
63, d.w.z. 25 dagen voor dit tweede toernooi. De genezing van Gaheret nam
een week in beslag (vgl. Dl. vi,
vs. 13340-2).Wat er in de twee en een halve
week daarna met de broersgebeurd is en waarom Gaheret pas zo laat aan het
hof verschij
nt, vertelt het verhaal niet.
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WALEWEIN EN GAHERET MENGEN ZICH IN DE STRIJD

20840

ende Si seiden si souden doen alsoe.
Mijn herWalewayn porde doe
Ende reet dar wart metten orsse
Dar hi sach die meeste porsse.
Hi stac den iersten ter erde
Dien hi gemoette, al metten perde,
al Soe dattie glavie te stucken brac.
Ende Gaheret, sijn broder, stac
Enen andren dat hi ter erden vel
Entie andre dadent alsoe wel
Dat elkerlijc sine gelavie brac,
al Soe dat selc van hen lieden stac
Den riddere of die jegen hem tornierde,
Dar selc ander of faelgierde.
Mijn herWalewayn Beet soe wel doe
Ende Gaheret, sijn broder, toe
Dat die waren jegen worden
Wel seggen mochten met waren worden
Datsi waren sekerlike
Die beste ridders van ertrike.
Si poengierden wech ende weder
Ende staken ridders ende perde neder
al Soe datsi scoffierden te hande
Bi harre vromecheit die viande,
Datsi niet Langer en hadden macht
Te werne mijns herenWalewayns cracht
Ende diere vander Tafelronde.
Si setten hen ter vlucht tier stonde

P/G

20813

20816

20820

20824

20828

20832

20836

20814
20815
20817
20818

20810

20815

20820

20825

20830

20835

KOP
Si seiden si souden doe
alsoe
COR
ende
doe<n>
doe ] inktstip na dit woord, waarschijnlijk geen interpunctie.
KOP
Ende reet dar wart mett I i I en orsse
COR
metten
KOP
Hi stac dlil en iersten ter erde
COR
den
KOP
Dien higemoette almett I ipen perde
COR
almetten
al metten ] in hs aaneengeschreven.

W

20814 porde: `be of zich op weg'. 20818 al metten perde: 'met card
pd en al'.
20826 Dar ...faelgierde:`terwij1 sommige anderen daarin niet sla g den'. 20829
jegen worden: `aanwezig'. 20833 poengierden .. weder: `reden van alle kanten op de
tegenstanders in'. 20837 hadden macht: `bij machte waren'. 20838 Te werne:
`weerstand te bieden aan'.
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ZIJ DWINGEN HUN TEGENSTANDERS TE VLUCHTEN

20864

Al dattie perde mochten gelopen
Ende het begonste op hen ropen
Vrouwen ende jonfrouwen ombe dat doen
Ende mespriseden hen sere datsi vloen.
ende Alse Behort wart geware das
Dat die gene die hi sculdech was
Te helpene, hen soe scoffierden
Inden tornoy dar si tornierden,
Hi tonetse Lancelote ende seide:
`Hir ne doech gene langer beide.
Laet ons hen helpen, si hebbens noet.'
lc wilt wel; seide Lanceloet.
Hi sprac den coninc Bandemagus an:
`Here, volcht ons, ende uwe man.
Ons donct wel dat wi nu mogen
Ons lichte to lange gedogen.'
ende Die coninc seide: `Vart yore here;
Wi selen u volgen nu mere.'
ende Behort toende Bonder lette
LanceloteWalewayne ende Gaherette
Ende seide:Dese II hebben nu
Onse liede gescoffiert, seggic u.
Here, laet lopen ten enen wart
Ende is ten andren metter wart.

P/G

20846

20844

20848

20852

20856

20860

20840

20845

20850

F. s7R,b

20860

Dat ] hs Dad ; evidente verschrijving van de kopiist;
was] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 20907 (kol. b).
20847 KOP
Te helpene . hen soe scoffierden
20855 KOP
/Nv/ donct wel dat wi nv mogen
COR
4–ons4-20856 KOP
Lichte to lange gedogen
4—ons4-COR
20861
II ] hs ij.; geen punt voor het getal.
W

20842 op hen ropen: `teen hen to schreeuwen'. 20844 mespriseden ... vloen:`verweten hen zeer dat zij vluchtten'. 20847 hen soe scoffierden: `zo uiteengedreven
werden' (deze betekenis in MNW 7, 610 bij III, 1 alleen bij intr. schofferen), vgl.
Ofr.'s'anfuiene (M iv, Lxxxiv, 57; vgl. S V, 186/35). 20850 doech:`betaame; betde: `uitstel'. 20855-6 nu ... gedogen: `ons nu allicht to lang zouden kunnen inhouden' (zie voor hemgedogen MNW 2, 1071 bij 1).

T

20861-6 In het Ofr. worden deze woorden uitgesproken door Lancelot i.p.v.
door Bohort(vgl. M IV, LXXXIV, 57 en S v, 186/40 – 187/2). In de korte versie
herkent L. hun tegenstanders zelfs: 'Chest mesires Gauuain & Gaheries sez freres'(186/40-1).
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LANCELOET EN BOHORT KOMEN DE VLUCHTERS TE HULP

20868

20872

20876

20880

20884

20888

20892

20896

P/G

Mogewi de II scoffieren,
Die jacht blift in alre maniere.'
ende Behort reet op Gaherette soe wel
Ende stakene dat hi ter erden vel
Alte gader met sinen perde
Ende dat hi was gequetst herde
Vanden perde dat op hem was gevallen.
Hi lath in onmacht met alien.
Lanceloet oec lopen liet
Op Walewayne, dien hi en kinde niet,
Ombe dat hi andre wapine droech op dien dach
Dan hi van rechte te dragene plach,
Ende stakene dore den stilt doe
Ende dore dien halsberch toe
Soe dattie glavie int leste
In die slinke scoudere veste,
al Soe dat hine vanden peerde
Al geysert dede vallen ter eerde.
ende Alse die ridders van Arturs hove sagen
Hoe Walewayn ende Gaheret lagen,
Die de II ridders waren doe
Dar si meest hopen hadden toe
Ombe te scoffierne har weder winnen,
Si waren drove in haren sinnen.
Lanceloet trac sijn Swart
Ende vor wort met snelre wart
Dar hi die meeste porse Bach
Ende gaf den iersten enen slach
Dien hi achter haelde, dat hi met alien
Vanden perde doet moeste vallen.
ende Doe begonste hi ane te vane
Ridders ende perde doet te Slane,
Af trecken vanden halsen scilde,
20875
20877
20884
20894

20865

20870

20875

20880

20885

20 8 90

dach ] we e ns plaatsgebrek boven dien geschreven.
dore den ] in hs aaneengeschreven.
la en ] aan del een grote, c-vormige ophaal.
vallen ] va verbeterd uit andere letter(s).

W

20866 Diejacht blift: `dan zal de achtervolging gestaakt worden'. 20867 reet op:
`viel (...) aan'. 20872 lach ... alien: 'was volkomen bewusteloos'. 20873-4 lopen
liet Op:`viel (...) aan'. 20876 van rechte:`gewoonlijk'. 20880 slinke: 'linker',
veste: 'vast bleef zitten'. 20882 Algeysert:`met lans en al'. 20886 Dar ... toe:
`waarop zij hun hoop bovenal gevestigd hadden'. 20887 te ... winnen: 'hun tegenstanders te verslaan'. 20893 achter haelde: `bereikte'.
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ZIJ STEKEN WALEWEIN EN GAHERET VAN HUN PAARDEN

20900

20904

20908

20912

20916

20920

20924

P/G

Helme van hovede dar hi Wilde
Ende dede bi siere vromechede
Soe grote wonderlijchede
Darsi alle sagen toe,
Datter nieman en was doe
Soe cone dat hi sijns slachs dorste ontbiden,
Mar si vloen alle tien tiden.
Hi sloech doet al dat hi rochte
Ende dat hi achter halen mochte,
al Soe datsi vor hem vlouwen dar
Ende hi hen soe verre volgede naer
Dat hi die gesellen vernam
Vander Tafelronden, dar hi quam.
¶ Alse Lanceloet hadde vonden
Die gesellen vander Tafelronden,
Hi kinnetse wel te hant
Bidien tekene dat hire an want.
Hi voer in hen lieden saen
Ende ginc grote slage slaen.
Hi sloech ende stac ter eerde
Beide ridders ende peerde.
Hi trac scilde ende helme af,
Hi scorde met slagen die hi gaf
Die halsberge vanden ridders doe.
Behort was hem ember bi toe,
Die daer wrachte groet wonder,
al Soe dat si soe daden onder

20903

20895

20900

20905

20910

20915
F. 57R,c

20920

ontbiden ] we ens plaatsgebrek schuin boven dorste geschreven. Een schuin streepje
scheidt het woord van het laatste woord van de voorgaande reel.

20909 KOP
/Soe/ dat hi die gesellen vernam
KOP,COR
20911
Alse ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
20912 KOP
Die gesellen vander tafelronde
KOP,COR
tafelronde<n>
20915
in ] hs pi. ; de kopiist maakte JD_ van een h door de eerste poot te verlengen en een poot
van de n toe te voegen.
20922 KOP
Behort was hem I e I ember
toe
COR
ember --obi--■
W

20900 wonderlijchede: `wonderbaarlijke daden'. 20903 ontbiden: `af te wachten'.
20905 rochte: `wilde'. 20920 scorde: `maakte (...) kapot'. 20922 hem ember bi:
`steeds bij hem in de buurt'. 20923 wrachte: `verrichtte'.

T

20897Vg1.T bij vs. 20010.
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LANCELOET EN BOHORT VERSLAAN VELE RIDDERS

20928

20932

20936

20940

20944

20948

P/G

Die gesellen vander Tafeironden,
Bi dat hen in staden stonden
Bandemagus ende die met hem waren,
Dat hen dandre niet conden bewaren
Ende worden bedreven te dien
Datsi uter plaetsen moesten vlien.
Ende alse Arturs volc vlien sach,
Die gene dar al har troest an lach,
Si lieten al har wel doen mettien
Ende gingen mettien andren vlien.
Ende Lanceloet jagedese doe
Toter porten van Kameloet toe.
Arturs liede vlouwen in die port
Ende dandre volgeden hen wort
Ende jagedense tes si vernamen
Dat si tes conincs palayse quamen.
Doe kerden si weder in hare liede,
Blide wander eren die hen gesciede.
Entie coninc Artur, die lach
Ten vensteren ende die jacht sach
Ende sach dwonder dat Lanceloet wrochte,
Dat geen man des gelike doen mochte,
Den coninc droech wel in moede das
Dat ghene ember Lanceloet was.
Ende dar Lanceloet soude liden

20925

20930

2 0 935

20940

20945

20928 hen dandre ] hs hendandre
20931
volc ] door de kopiist over vlie heen geschreven.
20935
KOP
Ende lance/oet ilej gede
doe
COR
i<a>gede<se

W

20926 Bi dat: `omdat'. 20928 bewaren:'verdedigen'. 20929 bedreven te dien: `ertoe'
genoodzaakt'. 20930 plaetsen:(toernooi)veld.
`
20932 troest an lach: 'hoop
op gevestigd was'. 20933 wel doen: `dappere daden'. 20936 porten: `stad'.
20938 dandre: nl. hun tegenstanders, koning Bandemagus en zijn ridders. 20939
tes: `totdat'. 20941 kerden ... in: `keerden zij weer terug naar hun metgezellen'.
20942 gesciede. 'te beurt viel'. 20947 Den coninc: herhaling van het onderwerp
(die) coninc Artur (vs. 20943); droech ... das:'vermoedde'. 20948 ember. `beslist'.
20949 dar: `toen' .

T

20935 In het Ofr. bestijgt L. een ander paard:'il siet sor .I. cheval qu'il trove fort
et bien courant' (M IV, LXXXIV, 60; vgl. S v, 187/39-40). 20948 In het Ofr.
wordtgezegd dat de mannen van koning Bandemagus koning Artur zagen
toekijken en dat zij elkaar daarop opmerkzaam maakten (vgl. M IV, LXXXIV, 62
en S v, 188/9-12).
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ARTURS RIDDERS VLUCHTEN VOOR LANCELOET

20952

20956

20960

20964

20968

2 0 972

P/G

Vor hem, die coninc sprac to dien tiden:
`Her riddere, ontbeit een lettel nu,
Laet mi jegen u spreken, des biddic u.'
ende Lanceloet antwerde alsoe houde
Dat hijt gerne doen soude.
Die coninc quam bat neder doe
Ende sprac Lancelote toe:
`Here, gi vart wech, wet wel dat gi sijt
Man wander werelt nu ter tijt
Wies kinnesse ic gerst name,
Op dat u ware bequame.
ende Ic en kinne u niet na mine wetentheide
Anders dan ic wel weet die warheide
Dat gi sijt Bonder gelike
Die beste riddere van eertrike.
ende Nu biddic u, oft u es bequame,
Dat gi mi segt uwen name
Op minne ende op hoveschede,
Oft dat gi of doet nu ter stede
Uwen helm, datic u mach besien.'
ende Lanceloet antwerde na dien:
`Minen name en seggic u niet,
Mar, here, na dat gijt gebiet,
Ic sal den helm of doen.'Alse Lanceloet
Dat dede ende sijn angichte was bloet,
Kindene die coninc ter selver tide
20950 KOP
KOP,COR
20968 KOP
COR
20971 KOP
COR
20973
KOP
COR
20974 KOP
KOP,COR

20950

20955

2 0 960

2 0 965

20 97 0

Vor hem die coninc sprac to dien tiden
<.>
Oft
gi of doet nv ter stede
----■ dat—■
Minen name en seggic
niet
<NT>

Ic sal den helm of doen alse lanceloet
<.>
Dat dede ende sijn angichte was bloet
<.>

W

20955 bat neder `naar beneden', vgl.T. 20959 Wies ... name: 'met wie ik het liefst
zou kennismaken'. 20960 Op ... bequame: `indien u dat zou willen'. 20961 na
mine wetentheide: `voor zover ik weet'. 20962 Anders dan: `behalve dat'. 20967
Op minne:`als bewijs van genegenheid'. 20972 na ... gebiet: `aangezien u het wilt'.

T

20955 Uit het Ofr. kan worden afgeleid dat de koning zich voor een raam op
een van de ho ere verdiepingen van zijn paleis be yond: `li rois s'en ala d'amont
et vient a une fenestre plus bas' (M IV, LXXXIV, 62; vgl. S V, 188/15).
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KONING ARTUR VRAAGT LANCELOET NAAR ZIJN NAAM

20976

Ende was sijns utermaten blide
Ende quam gelopen neder wart.
Ende Lanceloet beette metter vart.
Die coninc vrachdem wat hi Bade.
20980
. Hi seide: 'Wel, bi der Gods genade.'
ende Doe vrachde hem die coninc das
Wie die riddere mettien roden wapinen was,
Die hem soe wel hadde gestaen bi.
20984
'Here, hets Behort,' antwerde hi.
`Ay Behort,' seide die coninc,
`Gi hebt mi verraden met deser dinc,
Die wel wilt dat Lanceloet was
20988
Int lant ende niet en woecht das:
want Haddict geweten, dat seggic u,
Het ne ware niet alsoe alst es nu.'
ende Die coninc Artur nam te handen
20992
Lancelote ende Behorde bi den handen
Ende leitse int palays op wart
Ende deetse ontwapinen metter vart.
Hi ontboet die coninginne, dire quam.
20996
Ende alsi Lancelote vernam,
Hen es niet te vragene oft si
Uter maten blide was dar bi.
ende Si dancte hem sere dare nare

P/G

20975
F. 57V,a

20980

20985

20990

20995

20980 KOP
Hi
wel bi dergods genade
COR
.
Tseide T (\ic\?)
20982
mettien roden ] in hs aaneengeschreven; inktstip onder de tweede t van mettien, waar-

schijnlijk geen expungeringsteken.
was ] we ens plaatsgebrek schuin boven wapinen geschreven.
20992 KOP
Lancelote ende behorde bi
handen
COR
--+den---,
den] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21053 (kol. b).
int ... ontwapinen ] letters gedeeltelijk overgetrokken door de kopiist.
20993-4
W

20979 wat hi dade: 'hoe het met hem ging'. 20986 mi verraden: 'rnij groot nadeel
toegebrache ,`uw trouw jegens mij gebroken'. 20988 woecht:`meedeelde', de
meergebruikelijke vorm is woech, vgl. VL 1, § 61 a. 20997 Hen es niet: `behoefde
men niet'.

T 20978 In het Ofr. is de begroeting hartelijker:`(Lanceloz) le cort acoler tout
arme einsi corn it estoit. Et li rois l'acole et baise' (M IV, LXXXIV, 63; vgl. S V,
188/27). 20993 op wart: het paleis ligt blijkbaar hoger dan het omringende
gebied.Vgl. ook vs. 21005, waar de koning afdaalt als hi Walewein tegemoet
gaat, en vs. 21040.
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DE KONING HERKENT LANCELOET EN IS ZEER BLIJ

21000

21004

21008

21012

21016

21020

Vanden scakespele dat hi sinde hare.
ende Alsi in deser feesten waren,
Quam mijn her Walewayn gevaren
Metten trinsoene dat gesteken was
Dor sine scouderen, alsmen eer las.
Die coninc ginc tote hem neder doe
Ende alle die baroene toe,
Besien oft hi sere was gewont.
Hi hadde soe sere gebloet tier stont
Dat hi bleec was worden vandien.
ende Alsene die meesters hadden besien
Ende dat trinsoen ute gedaen,
Si seiden hi soude al ontgaen,
Hi sal binnen der maent genesen.
Si waren alle blide van desen.
¶ Alse Walewayn op sijn bedde lach
Ende hi Lancelote versach,
Hi seide:`Sijt willecome, here.
Haddic u hir geweten ere,
Ic ne ware niet gelegen nu:
Ic hadde geselscap gehouden u

21000

21005

21010

21015

P/G

21007

21000 KOP
Vanden scake
dat hi sinde hare
COR
scake--■ spele--•
scakespele ] punt van de corrector na spele als versscheiding t.o.v. vs. 21061 (kol. b).
21003
KOP
Mett I ilen trinsoene
dat gesteken was
COR
Metten
<E>
Die coninc
21005 KOP
tote hem neder doe
COR
-oginc---•
ginc ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21066 (kol. b).
KOP
Besien oft hi sere was gewont /tir stont/
KOP, (COR)
21012
KOP
IHIi seide
hi soude al ontgaen
COR
4--S4—i seide<n>
21015
Alse ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
W

21001 in ... waren: `zich zo verheugden'. 21003 trinsoene: `stuk van de lans'.
21010 meesters: `artsen'. 21012 al ontgaen: (vrijYgeheel herstellen'.

T 21000 Nadat Lanceloet een einde hadgemaakt aan de magische dans, ontving
hi' een magisch schaakspel, omdat hi' als enige in staat was het spel to verslaan.
Hi' zond het schaakspel naar de koningin (vgl. vs. 18467-517). 2 mo4Vgl. vs.
20873-82. De tot het publiek gerichte opmerking alsmen eer las komt in het
Ofr. niet voor(vgl. M iv, LXXXIV, 64 en S V. 189/1-2). 21013 Het Ofr. geeft
meer details: `si i met tel emplastre com it set que mestiers
est;• si le couche en
.I. chambre loin g de gent or la noise, que mal ne li face' (M IV, LXXXIV, 64;
Vgl. S V, 189/7-9).
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WALEWEIN IS GEWOND GERAAKT IN HET TOERNOOI

21024

21028

21032

21036

Alse den besten riddere van ertrike
Entien besten man, sonder gelike,
Ende dien is meest minne mede.
Gi hebt getoent te menger stede,
Ende hir al te sonderlange,
Dies selken moge gedinken Lange,
ja Dien gesellen vander Tafelronden,
Want bi uwer doget es nu ter stonden
Hare hoverde onder gedaen.
Ende hare felheide, sonder waen,
Die si hadden begonnen jegen u,
Es al te niwete comen nu.'
here `Hebben si mi iet mesdaen,' sprac Lanceloet,
`Dat vergevic hen al, cleine ende groet,
Ombe die minne van den here mijn
Ende ombe dat si mine gesellen sijn.'
ende Mijn her Walewayn sprac ten coninc:
`Live here, doet ene dint:

21020

21025

21030

21035

Gi hebt getoent [ter] menger stede
KOP
<te
COR
sonderlange
Ende hir al
21025
KOP
---ote-•
COR
Dies selken moge/n/ gedinken lange
21026 KOP
moge
COR
Die gesellen vander tafelronden
21027
KOP
2
Die<n>
COR
ja
/met/ iet mesdaen sprac lanceloet
Hebben si
KOP
21033
<mi>
here
COR
here mijn
Ombe die minne van
21035 KOP
--Aden--•
COR
den ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21096 (kol. b).
dint ] inktvlekje na dit woord.
21038
P/G

W

21024

21025 al te sonderlange: 'heel in het bijzonder'. 21026 Dies ... lange: 'hetgeen
sommigen lang zal heugen'. 21027 Dien ...Tafelronden: bijstelling bij selken (vs.
21026). 21028 doget: `dapperheid'. 21029 Hare ... gedaen: 'een einde gemaakt
aan hun hoogmoed'. 21030-I felheide [...] Die si hadden begonnen: 'boosaardigheld (...) die zij hadden opgevat'. 21032 te niwete comen:`tenietgedaan' . 21034
al ... groet:'allernaal, niemand uitgezonderd'. 21035 Ombe ... van: `uit liefde
voor'. 21036 gesellen:`vrienden',`wapenbroeders'.

T

21024-32 Geprikkeld door het ophemelen van L. door de koning en de koningin spraken de Tafelronderidders (met uitzondering van Walewein) of om zich
ti dens het toernooi bij de tegenpartij te voegen zonder herkenningstekens en
to en L. te vechten. De koningin hoorde hiervan en vroeg L. per brief deze
ridders een lesje te leren (vgl. vs. 19705-805).
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ARTUR PRIJST LANCELOET TEGENOVER DE RIDDERS

21040

21044

21048

21052

21056

21060

P/G

Nemt mijn her Lancelote nu
Ende leittene dar boven met u
Ende doet hem die meeste ere
Die gi mogt doen embermere,
Ende bidt dor sine minne,
Datsi tote hem comen hir inne,
Me die gene die nu ten tide
Tornierden in sine side:
Den keyser van Almanien voren
Ende alle die hem toe behoren,
Coninge, hertogen dier gelike
Ende alle die graven gemeinlike
Ende alle die hen behoren toe.'
Die coninc Artur Bede alsoe
Ende hilt groet hof mettien heren
Ende rike, met groter eren,
Durende tote den sondage
Met groter feesten, Bonder sage.
ende Des sondachs na dien iersten male
Was Walewayn bracht in die zale
Al siec. Dar sat bi hem in enen rinc
Van Almanien die coninc
Ende Bandenagus die coninc mede.
Lanceloet sat oec ter selver stede
Entie coninginne, die van vele dingen

E .57V,b
21040

21045

21050

21055

21060

21045 KOP
Alle die gene die nv tlit en tide
ten
COR
Ende hilt groet hofmettien here
KOP
21053
here<n>
COR
Ende rike met groter eren
21054 KOP
<.>
COR
21056
groter feesten ] in hs aaneengeschreven.
Al siec dar sat bi hem in enen rinc
KOP
21059
<.>
COR
21062
stede j inktvlekje voor dit woord.

W

21044 Datsi: si is de vooraankondiging van het subj. in vs. 21045-51. 21049 dier
gelike:`eveneens'. 21053 hof`hoffeese. 21054 rike:` root'
geld kostend'.
21057 male: `maaltijd'. 21059 Al siec: `ziek en wel'; sat: enkelvoudige pv. bi' meervoudig ond., vgl. Stoett par. 208; in enen rinc:`als gezelschap' (MNW 6,1432 bi" 4).

T

21063-4 die ... hadde: deze bijzin komt in het Ofr. niet voor (vgl. M iv, LXXXIV,
66 en S V, 189/30.
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KONING ARTUR ONTVANGT DE WINNAARS IN ZIJN HOF

Tale hadde. Doe dedemen bringen
Dat scaec spel, daer gi of moget horen.
Die coninc Bandemagus sat voren
Ombe to spelne doe een spel:
21068 want Dar en const nieman alsoe wel,
Dochte den genen die daer saten,
Mar hen wonderde utermaten
Datsi sagen dat scaecspel
21072
Jegen den coninc spelen alsoe wel,
Dar nochtan nieman hant toe ne dede.
Die coninc was nochtan int inde dar mede
Gemat so oneerlike
21076
Dat sine bespotten gemeinlike.
ende Die keyser van Almanien spelde na dien,
Dien dat selve moeste gescien,
Entie coninc van Norgales mede
21080
Die beide gemat waren tier stede,
Mer onneerliker die coninc.
Her Walewayn speelde na die dinc
Ende was nog oneerliker gemat
21064

P/G

21065

21070

21075

21080

21064 KOP
Tale hadde doe dedemen bringen
COR
<.>
21065
KOP
Dat scaec spel daer
of moget horen
COR
--■ gi--■
gi I punt van de corrector voor dit woord als scheiding t.o.v. het laatste woord van de re el

en na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21126 (kol. c).
21075
21080
21081

KOP
/Soe/
mat
oneerlike
COR
ge>rnat ssof
KOP
Die /g/ beide gemat waren tier stede
KOP
KOP
Oneerliker
die coninc
COR
4-mere--- 0<n>neerliker
coninc ] hs .coninc.; zowel voor als na coninc eenpunt van de kopiist, zoals gebruike-

lijk bij de afkorting coninc.
W

21064 Tale hadde: `met elkaar spraken', lees waarschijnlijk 'Tale hadden (vgl. MNW
8,46 bij 5). 21066 sat voren: 'ging als eerste zitten'. 21073 Dar ... dede: `terwij1
toch niemand het aanraakte'. 21074 dar mede:`daardoor' (nl. doorschaakhet
spel). 21075 Gemat: 'mat gezet'; oneerlike:`oneervor. 21081 die coninc: lees waarschijnlijk dan die coninc, nl. dan koning B. (vgl. M iv, Doouv, 66 en S V, 189/37-8).

T 21065Vgl. voor dit schaakspel T bij vs. 21000. De tot het publiek gerichte opmerking daer gi af moget horen komt in het Ofr. niet voor (vgl. M IV, LXXXIV, 66
en S v, 189/30-1).
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ENKELEN VERLIEZEN VAN HET MAGISCHE SCHAAKSPEL

Dan enech diere toe sat.
ende Si baden der coninginnen doe
Te speelne, dire node quam toe,
Ende si was gemat dan.
21088 ende Doe sprac si aldus Lancelote an:
`Here, ic ben gemat, wrect mi;
Ic biddes u, oft u wile si.'
Hi seide:ATrouwe, ic doet gerne.'
21092 ende Doe baeds hem die coninc tontberne
Ende seide:`Gi Belt van desen
Int inde erre moten wesen'
ende Lanceloet seideIc en sal ombe dat
21096
Niet erre werden, al werdic mat,
Bedie hets andren lieden gesciet.
Bedie en salics mi belgen niet.'
Doe Bette Lanceloet sijn spel
2110 0
Ende speelde soe utermaten wel
Dats hen alien wonder doe.
ende Hi leidde sijn spel Baer toe
Dat hi int inde dat spel wan.
21104
Doe seinde hem wijf ende man,
Bedie dat hen lieden ierst dochte
Dat nieman dat spel winnen ne mochte.
¶ Op dien dach Artur die coninc
21084

P/G

W

21085

21090

21095

F. 57V,c
21100

21084 KOP
Dan enech I t iere toe sat
diere
COR
21088
KOP
Doe/n/ sprac si aldus lancelote an
Doe
COR
ende
21093
van desen ] in hs aaneengeschreven.
mat ] t grotendeels vervaagd.
21096
Op ] voor dit woord rood paragraafteken, representant links ervan nog zichtbaar.
21107
21086 dire ... toe:` die het met tegenzin deed'. 21092 baeds ... tontberne: `vroeg de
koning hem ervan of to zien'. 21094 erre moten wesen: `waarschijnlijk kwaad
zijn'. 21097 Bedie: 'want'. 21098 Bedie:`daarorn', mi belgen:lwaad worden'.
21099 sette ... spek`bewoog L. zijn schaakstukken' ,`zette L. zijn stukken op'.
21102 leidde ... toe:`speelde zijn spel zo'. 21104 seinde hem: `bekruiste ... zich', zie
voor hetgebruik van een enkelvoudige pv. bij een meervoudig ond. Stoett,§ 208.
21105 Bedie ... dochte:`omdat het hun aanvankelijk toescheen'.

T 21107-14 KoningArtur heeft vier klerken in dienst om de belevenissen van de ridders van de Ronde Tafel op to tekenen. De geschriften die op deze wijze ontstaan
zijn, vormen de enige bron voor de prozaroman. Het doel van deze bronnenfictie
is degeloofwaardigheid van het verhaal to vergroten en het kronikale karakter ervan to versterken.Vgl. Brandsma 1992,p. 31-3 en zie ookT bij vs. 16775-84.
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LANCELOET IS DE ENIGE DIE WEET TE WINNEN

21108

Dede sitten gaen an enen rinc
Die gesellen vander Tafelronden
Ende dede comen te dien stonden
Clerke die tier uren
21112
In scrifte setten die aventuren
Die den ridders van dar binnen waren
Gesciet in hare uutvaren.
Men brachte wort die heilegen saen,
21116
Dar die eede op waren gedaen.
ende Die coninc sprat te Lancelote doe,
Dar alle die van binnen horden toe:
`Lanceloet, doe gi van hier sciet
21120 Gine deet doe uwen eet niet
Dar men u bi geloven mach
In u comen heden den dacha
Ende gi hebt van dien stonden
21124
Vele aventuren vonden
- Dat gi sciet van hier binnen Die wi horen willen ende kinnen,
ende Dimen hir binnen in scrifte al
21128
Met andren aventuren leggen sal.
Gi moet sweren hier ter stede
Dat gi niet en selt seggen dan warhede
Ende om scande die u es gesciet
21132
Ne seldi daventure helen niet.'
Hi swoert, ende dander mede:
P/G

21105

21110

21115

21120

21125

21130

21114 uutvaren ] hs wt varen
21121 KOP
Dar men vgelouen mach
COR
bi
21133
KOP
Hi swoert ende /walewain/ mede
COR
<.>
---,dander-4

W

21108 an enen rinc: `inn kring', d.w.z. aan de Ronde Tafel. 21112 In scrifte setten:
`opschreven'. 21114 in hare uutvaren:`op hun tocht'. 21115 hei/egen:`relikwieen'.
21122 in u comen:`bij uw (terug)komse. 21123 van dien stonden:`vanaf dat moment'. 21125 Dat:`nadat'; Dat ... binnen: deze zin sluit aan bij van dien stonden (VS.
21123). 21130 niet: `niets'. 21132 helen:`geheimhouden',`verzwijgen'.

T

21115-6 De tien ridders die op zoek waren geweest naar Lanceloet hadden, voor
z ij aan hun queeste begonnen, als gewoonlijk de eed afgelegd op dewieen
relik.
Vgl. DI. iv, vs. 1733-44. 21133-4 In het Ofr. leggen niet alleen Bohort en Gaheret de eed af, maar ook Walewein(vgl. M IV, LXXXIV, 68 en S v, 19o/24-5).
Bohort heeft nog geen eed afgelegd, omdat hi in eerste instantie niet tot de
queeste-ridders behoorde en pas later het hof verliet om de vrouwe van Galoye
te helpen.Walewein en 9 andere ridders (onder wie Gaheret) hebben de eed wel
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DE AVONTUREN VAN DE RIDDERS WORDEN OPGETEKEND

21136

211 4 0

21144

21148

21152

P/G

Behort ende Gaheret ter stede.
Doe teelde Lanceloet van alien
Aventuren die hem waren gevallen
Sider dat hi vanden hove sciet.
Tierst seidi wat hem was gesciet
Van Bien Griffoene des gnoech,
Hoe hi sine wapine en wech droech.
Daer na teeldi wander quene
Dine verre leidde hene;
Dar na hoene genas die jonfrouwe
Vanden venine ende vanden rouwe
Die hi ter fontaynen ontfinc
Ende hoe sine minde ombe die dinc
Ende datsi na doet was daer of
Ende hoe si doe dede gelof
Te behoudene hare suverhede
Dor sine minne telker stede;
Dar na hoe hi hale in har orlogen
Kales kindre, des hertogen,

21135

21140

21145

/Ende/ behort ende gaheret ter stede
21134 KOP
COR
21138
Tierst ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21141
Daer ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21143
Dar ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21147
of] punt van de kopiist na dit woord.
21148
gelof] punt van de kopiist na dit woord.
Ka I r I les kindre des hertogen
21152
KOP
Kales
COR

W

21135 teelde:`vertelde', vgl. voor de vorm VL II, 5 52 Opm. 2. 21137 Sider dat:
`sinds'. 21139 des gnoech:`uitgebreid' (lett.`daarover in voldoende mate').
21141 quene:`oude vrouw'. 21144 rouwe:`pijn'. 21147 nebijna'. 21148 dede
gelof`beloofde' . 21150 Dor sine minne: `uit liefde voor hem'.

T

afgelegd, evenals de drie ridders die zich later bij deze tien voegden (vgl.T bij vs.
16422-9 en Dl. Iv, vs. 1711-41). In vs. 21238-40 wordt expliciet vermeld dat Walewein de eed niet behoeft of to le env
(vgl. M IV, LXXXIV, 72 en S v, 191/35-6).
21138-40 Toen L. met de oude vrouw meegegaan was, kwam hi' onderweg GrY--foen vandenquaden Passe tegen, die zijn wapenrusting opeiste. L. moest daaraan
gehoor geven, want hi' had hem dit beloofd toen hi' tijdens eeri van zijn avonturen de wapenrusting van Griffoen ontving.Vgl. Dl. iv, vs. 1280-1324 en T bij
vs. 20190-4. 21141-2Vgl.T bij vs. 20190-4 en zie ook Dl. iv,vs. 166-218.
21143-50V-0.T bij vs. 18110-7 en zie 00k Dl. vi, vs. 11876-13105. 21151-5 Zie
T bij vs. 18894-6.Vgl. 00k Dl. v, vs. 9980-10039 en Dl. vi, VS. 13110-229.
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ALS EERSTE VERTELT LANCELOET OVER ZIJN AVONTUREN

21156

2116o

21164

21168

21172

Ende hoe hi scoffierde in dien playne
Gaherette, Guerries ende Acgrawayne,
Bi dat hise ne kinde niet;
¶ Dar na hoe dattene Lioneel liet
Int foreest dar hi lath
Ende hoene betoverde optien dach
Die vrouwen dine slapende vonden
Ende hoe sine wech vorden te dien stonden
Ten castele vander Caretten, ende hoe
Datten ene jonfrouwe verloeste doe;
¶ Dar na hoe hi ten tornoye quam
Die die coninc Bandemagus nam
Jegen den coninc van Norgales ende waer,
Ende hoe dat hi hem halp daer.
ende Die coninc van Norgales sprat dar toe:
'Warlike, gi holpt hem wel doe,
Want is noit man op enen dach
Soe vele met wapinen doen Bach
Ende wi waren bi u allene
Alle gescoffiert gemene.'
Doe loech Artur die coninc
Ende alle die waren inden rinc.

21150

21155

F. s8R,a

21165

21170

scoffierde in dien playne
Ende hoe
21153 KOP
<hi
COR
Dar i voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21156
Die ] inktstreepje tussen de eerste en tweede letter.
2
1159
/do/en
Ten castele vander caretten
KOP
21161
en<de> hoe
<
.
>
KOP
Dar ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21163
n or ales sprac dar toe
Die coninc
KOP
21167
COR

ende

van,

W

21153 scoffierde: `versloeg'; playne: 'veld'. 21156 liet:• `achterliee. 21157 lach: 'lag
(te slapen)'. 21158 betoverde: enkelvoudige pv. bij een meervoudig ond., vgl.
Stoett § 208 . 21164 nam:`aannam'. 21172 Alle gescoffiert gemene:`allernaal verslagen'. 21174 die ... rinc:` die bijeen waren'.

T

21156-62 Tervvijl Lanceloet sliep, zag Lyoneel hoe een sterke ridder een jonkvrouwe ontvoerde. Hij schoot te hulp maar werd verslagen (zie Dl. vi, vs. 13371442). Intussen werd de slapende Lanceloet gevonden door drie tovenaressen,
waaronder Morgueine, en naar het kasteel van Charette gebracht. Een jonkvrouwe beloofde hem te bevrijden, op voorwaarde dat hi' het huwelijk waartoe zij
gedwongen werd, zou verijdelen (vgl. Dl. vi, vs. 13638-953). 21163-6 Lanceloet
hoorde al over het toernooi bij het kasteel van Herpen spreken toen hij nog gevan e n zat op het kasteel van Charette.Vgl. Dl. vi, vs. 13953-84 en 14087-516.
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LANCELOET VERTELT HOE HIJ BANDEMAGUS HIELP

21176

21180

21184

21188

P/G

ende Doe begonste hi tale das
Hoe hi tes conincsVesschers was
Ende hoe hi onder die tumbe sloech doet
Een serpent dat hem dede vrese groet;
Ende hoe dat heilege vat,
Alsmen dar ter taflen sat,
Vervulde met dierre spisen
Die taflen in alre wisen,
Mar hine gewoch niet das
Hoe hi vans conincs dochter bedrogen was.
mer Dat ne liet hi te seggene niet
Om dat scande was dat hem was gesciet,
Mar ombe siere vrouwen wine,
Der coninginnen, swech hire of stille,

21175

21180

21185

Die tafle
in alre wisen
21182 KOP
tafle<n>
COR
21186 KOP
Om dat scande
diel hem wasgesciet
—*was---■ dat
COR
was] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21246 (kol. b).

W

21175 begonste ... das:`begon hij te vertellen'. 21178 serpent: `draak'; hem ... groet:
`hem veel angst aanjoeg',`groot gevaar voor hem veroorzaakte'. 21179 dat heilege vat: nl. de Graal. 21181 dierre: `kostelijke'. 21182 in alre wisen: `volkomen'.
21183 gewoch: `vermeldde'. 21185 ne ... niet: 'het hij niet achterwege'.

T

21175-82 Lanceloet bevrijdde tijdens zijn verblijf op de Graalburcht een jonkvrouwe uit een kuip met kokend water en versloeg een draak die onder een
grafsteen vandaan kwam. 's Avonds zag hij de Graal en in tegenstelling tot Walewein bij diens bezoek aan het Graalkasteel (vgl. Dl. Iv, vs. 3599-3786) werd hi'
wel door de Graalgevoed.Vgl. Dl. vi, vs. 14818-15087. 21176 tes conincs
Vesschers: deVisserkoning is de titel van de hoeder van de Graal. Op dit moment
is dat koning Penes, de vader van Elizer en de grootvader van Galaat.Vgl. voor
de herkomst van deze bijnaam Dl. iv ,T bij vs. 2296-8. 21183-4 Doordat
L. de
Door
draak had verslagen, wist men op het kasteel dat hij degene was die volgens de
voorspelling de verlossing van het land in gang zou zetten door de Graalheld te
verwekken. Door een list belandde L. in het bed van de dochter van koning Pelles en tijdens die nacht werd de Graalheld verwekt.Vgl. Dl. vi, vs. 15088-324.
21183-90 De liefdesrelatie inspireert L. tot dappere daden, maar mede door •jaloezie engebrek aan vertrouwen van Genevre blijkt de relatie ook negatieve gevolgen te hebben. De misleiding van L. door de dochter van koning Penes wijst
vooruit naar L.'s tweede misstap: hij bedriegt Genevre onbewust als hij onder
haar ogen opnieuw slaapt met Penes' dochter.Bij die gelegenheid verstoot Genevre hem en wordt de liefdesrelatie lane tijd verbroken (zie j Bk. II, vs. 35569670).Vgl. Brandsma 1992, p. 107-128. Door te verwijzen naar iets dat niet beschreven is, wordt de bronnenfictie doorbroken.Vgl. Besamusca en Brandsma 1994 en
zie ook T bij vs. 21227-34.
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HIJ VERTELT OVER DE GRAAL BIJ DE VISSERKONING

21192

21196

21200

21204

21208

P/G

Dathi waende verliesen dar mede
Hare minne, wiste si die warhede.
al Dar seidi alle daventuren
Die hem gescieden vander uren
Dat hi vanden hove sciet, ende dar nare
Teldi hen die niemare
Van Hestorre, dat hi sijn broder was
Ende hoe hi eer niet en wiste das.
¶ Hi vertelde vandien dance daer naere,
Hoe siere alle bleven die quamen daer
Ende bi wat redene dat gevel,
Ende dat hi dar want tscaecspel,
Dat hi sinde der coninginne.
Doe seidi hen van der onminne
Ende vanden rouwe ende vander ongenaden
Die hem shertogen Kales neven daden
Dar sine worpen gevangen
In enen put onder die slangen.
Die coninc weende tier ure
Alse hi horde die aventure.

21190

21195

21200

21205

21189 KOP
Dar---hi waende verliesen
mede
COR
Da<t>hi
dai
21190 KOP
Hare minne wiste si die warhede
COR
<.>
21193
KOP
Dat hi vanden houe sciet
ende dar nare
COR
<.>
21197
Hi ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21197a KOP
/Teldi hem die niemare/
KOP
21202 KOP
Doe seidi hen van
onminne
COR
"der
21203
Ende I voor dit woord in de marge een inktvlek, gezien de kleur niet van de pen van de

corrector.
21204

KOP
COR

Die hem /t/hertogen ka I rjles neuen daden
<s>hertogen kales

W

21189 Dathi: `omdat hij'. 21196 eer: `voordien'. 21202 onminne: `geweld'.
21203 rouwe:`pijn'; ongenaden: `wreedheid'. 21206 onder: `te midden van'.

T

21193-6 Tijdens zijn verblijfbij de nicht van de jonkvrouwe die hem van het gif
uit de brongenas, vernam L. van Hectors moeder dat Hestor zijn halfbroer is.
Vgl. Dl. v r,vs. 15703-89 en vs. 15895-966. 21197-201W. VS. 18138-515. Zie
ook Dl. vi, vs. 16170-259 voor de wijze waarop L. in de magische dans verstrikt
raakte. 21202-6Vgl. vs. 18647-853.
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OOK VERTELT LANCELOET OVER DE MAGISCHE DANS

21212

21216

21220

21224

Wet wel dat dat selve dede
Die coninginne ende al thof mede.
Ende hi toende hen die jonfrouwe
Dine brachte uten groten rouwe.
ende Hi telde wort yore hen alien
Daventuren die hem waren gevallen
Toter tijt dat hi ten tornoye quam.
Ende alse die coninc al dat vernam,
Hi seide:`Mi wondert sere des,
here Dat Estor van Mares u broder es.
Niet bedi ic en ben blide van desen,
Want Hestor donct mi wesen
Een vanden besten ridders bi gelike
Die ic nu weet in ertrike,
Entie Tafelronde sal bi dien
Vele to meer sijn ontsien,
Datter II ridders sulc toe behoren

21210

21215

F. 5 8R,b

P/G

21209 KOP
Wet wel dat . dat selue dede
dede ] na dit woord een inktstip, waarschijnlijk een interpunctie.
21211
KOP
Ende
toende hen die ionfrouwe
<hi>
COR
21214
KOP
Dauenture
d±at± hem was
IsI
geuallen
wa—oren—)
Dauenture< n> d<ie>
COR
waren] punt van de corrector na ren als versscheiding t.o.v. vs. 21275 (kol. b).
21217
des ] e door kopiist over een andere letter (waarschijnlijk een a) heen geschreven.
21219
KOP
ic en ben blide vandesen
Niet
COR
--)bedi--+
bedi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21280 (kol. b).
van desen ] in hs aaneengeschreven.
21223
KOP
Entie tafelronde s/oude/ bi dien
s<al>
COR
dien ] inktstip onder i ; waarschijnlijk geen expungeringsteken.
21225
KOP
Datter .ij. ridders
toe behoren
--*SU1C-+
COR
sulc] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21286 (kol. c).
W

21212 brachte ... rouwe:'verloste uit de hachelijke toestand'. 21219 Niet ... desen:
`niet dat ik daar niet blij om ben'. 21221 bi gelike:`zo ongeveer'. 21223 bi dien:
`daardoor', wijst vooruit naar Datter ... II (vs. 21225-6). 21224 sijn ontsien:
`gevreesd worden'.

T

21211-2 In het Ofr. vertelt L. ook nog dat hij iedereen die hi' in het kasteel aantrof, heeftgedood en hun lichamen in de gracht heeft geworpen (vgl. M IV,
LXXXIV, 71 en S v, 191/19-21). Zie ook VS. 18854-991.
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HESTOR VAN MARES IS LANCELOETS BROER

21228

21232

21236

2124o
P/G

Als gi II, die die beste sijt dimen wet, als te voren.'
Ende ombe dat die niemaren
Van Lanceloets daden merre waren
Dan van el imanne, dede die coninc
In scrifte setten al die dint,
al Soe dat ins conincs almaris was vonden
Een boec van desen, te dien stonden
Dat hi was gewont toter doet,
¶ Die sprat van Lancelote wonder groet.
ende Alse Lanceloets aventuren waren dar
In scrifte geset, daer naer
Seide Walewayn die sine alsoe,
Mar hine deder genen eet toe,
Bedien dat hi dede dar of
Sinen eet doe hi rumede thof.

21225

21230

21235

dimen wet als te voren
Die
beste
21226 KOP
'die
4—aisgi .ii. –
COR
Als] punctus elevatus van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21166-

21167 (kol. a).
21229
21232
21234
21237
2124o

sijt ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21287 (kol. c).
coninc
Dan van el imanne dede
KOP
die
COR
Een boec van desen te dien stonden
KOP
<.>
COR
Die ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
sine ] i verbeterd uit het begin van een e
thof] punt van de kopiist na dit woord.

W

21226 als te voren: 'clan vroeger', sluit aan bij Vele te meer (vs. 21224). 21228
merre:`omvangrijkee,langer'. 21231 almaris:`kase. 21234 Die ... groet: `dat over
Lanceloet wonderlijke verhalen vertelde'. 21237 alsoe: `eveneens' .

T

21227-34Volgens de bronnenfictie werd dit aparte boek over Lanceloets daden
(samen met de overige boeken) bewaard in de almaris van de koning. Mogelijk
werden dezegeschriften later overgebracht naar de abdij van Salisbury. In de
Queste del Saint Graal wordt namelijk verteld, dat de boeken met de belevenissen
van de ridders na de Graalqueeste werden opgeborgen in deze abdij, waar zij gevonden werden door de vermeende auteur van de trilogie, meester Woutere Mappe
(vgl. J Bk. iii, VS. 11139-52, citaat in VS. "45, en vgl. Pauphilet 1949, p. 279/3o –
280/3). 21232-3 te ... doet: Ofr.`apres ce qu'il fu navrez a mort en la bataille
Mordret, si corn li contes vos devisera apertement.' (M IV, LXXXIV, 72; vgl. S V.
191/32-3:'en la bataille de sale[s]bieres'). Hier wordt gezinspeeld op Arturs strijd
teen Mordret aan het einde van de Mort Artu, waarbij Mordret gedood wordt
en Artur dodelijk gewond raakt op het slagveld bij Salesbieres (Salisbury).Vgl.
Frappier 1954, 19o/45 – 191/2 en j Bk. iv, VS. 11689-938. 21238-40 Walewein
le de de eed of toen hij met negen andere ridders op zoek ging naar Lanceloet
(vgl. Dl. Iv, VS. 1733-44)
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DAARNA VERTELT WALEWEIN OVER ZIJN AVONTUREN

21244

21248

21252

21256

P/G

ende Hi telde vander tumben thant
Die hi ter woester cappellen vant,
Dar hi die swerde vant gerecht,
Ende vander tumben die bernde soe lecht,
Ende vanden letteren die deden verstaen
Dat dat vier niet ute en soude gaen
Eer die quade riddere quame tier stede
Die bi siere vulre onsuverhede
Verloes, dat hi dar toe niet ne dochte
Dat hi to hovede bringen mochte
Die aventuren vanden Grale.
Ende hi hadde met in sine tale
Dat tere andre stat stonden
Letteren die dat orconden
Vandien riddere, dat die gone
Ware der drover coninginnen sone.
Dit verstonder lettel wale.

21240

21245

21250

21244 KOP
Ende vander tumben die berde
soe lecht
COR
bernde
lecht] punt van de corrector na dit woord al s versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 21305 (kol. c).
21246 KOP
21249 KOP
COR
21251
KOP
KOP, COR

Dat . dat vier niet vte en soudegaen
Verloes
dat hi dar toe niet ne dochte
<.>
Die auenture
vandengrale
auenture< n>

W

21242 woester: `vervallen'. 21243 vant gerecht: `rechtop zag staan'. 21244 lecht:
`fielder'. 21245 letteren:`opschrife. 21248 vulre onsuverhede: `schandelijke onkuisheid'. 21249-50 Verloes ... mochte:' de mogelijkheid verspeelde dat hi in
staat zou zijn (...) tot een goed einde to brengen'. 21252 hadde ... tale: `vertelde
ook'. 21254 dat: wijst vooruit naar dat ... sone (vs. 21255-6). 21257 verstonder
lettel wale: `begrepen er maar weinigen'.

T

21241-56 Walewein beleefde dit avontuur samen met Hestor.Beiden waagden
zich op het kerkhof, maar zij werden zo toegetakeld door de zwaarden op de
graftomben dat zij het kerkhofmoesten verlaten.Vgl. Dl. Iv, vs. 3333-3502 (de
twee opschriften in vs. 3363-76 en vs. 3490-4). Dit avontuur roept Lan el
bezoek aan Symeus graf in herinnering (vgl. Dl. Iv, vs. B121-244), waar vuur
(het symbool van L.'s wellust) L. verhinderde het raftte naderen. Bij de tombe
tom
waaroverW. vertelt, kan alleen L. het vuur do yen, bij het graf van Symeu zal de
kuise Galaat het vuur doven.Vgl. Kennedy 1986, p. 278-80 en Brandsma 1992,
p. 101-4 en p. 131-2. 21256 De bedroefde koningin is Helaine (vgl. West 1978,
p. 157 bij Helaine2 ), de moeder van Lanceloet. Uit verdriet om de dood van haar
man(koning Ban) en het verlies van haar zoontje – die meegenomen werd door
de vrouwe van Lac – ging zij in een klooster. 21257 Het Ofr. heeft geen equivalent van dit vers(vgl. M IV, LXXXIV, 72 en S V, 192/2).
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WALEWEIN VERTELT OVER DE BRANDENDE GRAFTOMBEN

21260

21264

21268

21272

P/G

Doe verteldi vort in sine tale
Vanden tornoye darne Hestor of stac
Dar hi sijn spere op hem brac,
Ende hoe hi Bach dragen oppenbaerlike
Der scoenster jonfrouwe van ertrike
Dat heilege Grael, ende dar hi besonder
Sach utermaten groet wonder,
Ende die scande die hem was gedaen
Op den andren Bach, Bonder waen,
In dien casteel dar hi weder ende vort
Was gevort al dore die port.
¶ Hi seide vanden hermite dar naer
Die hem seide ende bedietde al claer
Die betekenesse, dies niet en sparde,
Vanden serpente ende vanden lubarde,
Dar hi hem sine doet in besciet.

21255

21260

21265

21270

21269
Hi ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
Vanden serpente ende vanden 1/ie/barde
21272 KOP
1<ubarde
COR
serpente I de t is door de kopiist over een andere letter heen geschreven.

W

21258 tale: `verhaal'. 21260 Dar: `terwijr. 21263-4 dar ... wonder: `waar hij buitengewoon wonderlijke gebeurtenissen zag'. 21267 weder ende vort: 'in alle richn daarvan vertin en'. 21270 bedietde: `uitlegde'. 21271 dies ... sparde: ' di e niets
zweeg'; die (uit dies) verwijst naar de kluizenaar. 21272 serpente: `draak'. 21273
besciet: `beschreef'.

T

21258-60 Koning Maboas of Mabonars had een toernooi uitgeschreven voor het
Casteel vander Molen.Walewein streed aan de zijde van de ridder Taganas, bij wie
hi'j onderdak vond.Aanvankelijk was Walewein de held van het toernooi, tot een
rode ridder (Hestor) zich in de strijd men de en W. van zijn paard stootte (vgl.
Dl. iv, vs. 2997-3250).W. achtervolgde de ridder en ontdekte zo diens identiteit
(vs.3251-3323). Dit toernooi ging vooraf aan de wonderlijke gebeurtenissen op
het kerkhof, waarover W hiervoor vertelde. 21261-8 Waleweins verblijf op
Corbenic, het Graalkasteel, was niet erg succesvol. Hij kon de jonkvrouwe niet
uit de badkuip bevrijden, zag hoe de Graal gedragen werd door de dochter van
koning Penes, maar werd er niet door gevoed, bracht een wonderlijke, maar niet
erg eervolle nacht door in het Paleis van Aventuren en werd de volgende ochtend op smadelijke wijze afgevoerd op een kar (vgl. Dl. Iv, vs. 3599-4107).
21263 Uit het Ofr. blijkt dat met dar het `Palais Aventureux' bedoeld wordt (M
IV, LXXXIV, 72; vgl. S v, 192/5). 21269-73 Walewein was in het Paleis van
Aventurengetuige van de strijd tussen een draak en een luipaard (die resp. verwizen naar Artur en Lanceloet). Dat hij een deel van die strijd niet kon zien,
le de de kluizenaar uit als voorbode van Waleweins dood (in het laatste deel van
de trilogie, Arturs doet).Vgl. Frappier 1954, 172/1-43; in J Bk. Iv komt Waleweins
dood niet voor, omdat er een blad ontbreekt na vs. 10427 (het contrablad van
f. 230, zie de codicologische beschrijving in Hoofdstuk 2 van Deel iv).
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HIJ VERTELT OVER ZIJN BEZOEK AAN HET GRAALKASTEEL

21276

21280

21284

21288

21292

P/G

Dit was ene sake dire niet
Die coninc Artur vergeten en mochte.
Hi hadse alien tijt in sine gedochte
Ende was altoes bi desen
Ombe sijn Leven in vresen.
ende Alse hi hadde geseit van alien
Aventuren die hem waren gevallen
Sint hi van dien hove sciet,
Dier hi een en liet te tellen niet,
Noch ombe ere noch om scande,
Si waren gescreven te hande.
Dar na seide Behort ende Gaheret.
Si waren alle in scrifte genet.
Die coninc beval tien stonden
Den ridders vander Tafelronden
Dat si dar souden oppenbaren
Oft si ewerinc of gesteken waren.
Die coninc manese alsoe houde
Dat elc bi linen ede seggen soude
Oft yman van al der rote
Af hadde gesteken Lancelote.
21274 KOP
COR
21275
KOP
COR
21282
KOP
COR
21284 KOP
COR

21275

2128o
F. 58R,c

21285

21290

Dit was ene sake dire /hi/ niet
mochte
Die coninc artur /niet en/ vergeten
<en"
niet
Dier hi
en liet te telle
telle<n>
<.i.
Si /en/ waren gescreuen te hande

-

Si ] onder de i een vlekje.
21287
21288

KOP
COR
KOP
COR

Die coninc beual tien st I a I nden
st<o>nden
D i en ridders vander tafelronden
Den

W

21277 bi desen:`hierdoof. 21282 Dier ... niet: `waarvan hij er niet een achterwege liet'. 21285 seide: `vertelden', enkelvoudige pv. bi' meervoudig ond., vgl.
Stoett § 208. 21290 ewerinc: 'bij een of andere gelegenheid'. 21291 manese alsoe
houde: `verzocht hen dadelijk plechtig'. 21292 hi sinen ede: 'onder ede'. 21293
al der rote: 'het helegezelschap'.

T

21290 In het Ofr. antwoorden de ridders eerst op deze vraag dat Tan trova
antr'aux .LXIIII. chevaliers de la Table Reondequi tuit avoient este abatu par
Lancelot.' (M IV, LXXXIV, 73; vgl. S V. 192/15-7). In het Mnl.wordt de eerste
vraag van de koning niet beantwoord. Misschien ontbreken hier in het Mnl.
twee verzen.
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MEN TEKENT DE AVONTUREN VAN BOHORT EN GAHERET OP

21296

21300

21304

21308

21312

P/G

ende Si seiden:Neent.' Doe seide die coninc:
lc segge dan bi deser dinc
Dat Lanceloet heeft nu ter stonden
Meer eren bejacht der Tafelronden
Dan gi alle hebt gedaen
Ende si soude meer onder gaen
Ende nederen, ware dat sake
Dat hi allene gebrake
Dan si nederen soude ende vallen
Oft die helecht gebrake van u alien.
ende Mi donct dat gi niet sculdech en sijt
Weder hem te seggene teneger tijt,
Want wat hi doen can, heeft hi nu
Herde wel ende scone getoent u,
Dar hi neder heeft geworpen mede
Tallen dagen uwe overmodechede.'
Si bolgen hen ombe dese wort sere
Ende haetten Lancelote wort mere,
Mar sine woudens vor ogen

21295
21298
21301
21306

21308

W

21295

21300

21305

213 10

Si seiden neent
KOP
doe seide die coninc
COR
ende
<.>
KOP
Meer eren beiacht t±er tafelronden
CUR
<d>er
KOP
Ende nederen ware d/ie/ sake
CUR
dat
KOP
Hem te weder seggene teneger /si/ tijt
KOP
COR
<weder Hem te>
Weder hem te ] de corrector wijzigde de woordvolgorde d.m.v. verwijsstreepjes voor Hem
en weder.
KOP
Herde wel ende scone getoent {n}v
KOP, (COR )
V
21296 hi deser dine: `hierom'. 21298 bejacht: `bezorgdVverschaft' . 21300 si: nl.
de Tafelronde; onder'
gaen: ' in aanzien dalen.
' 21301 nederen: minder geeerd worden'. 21304 helecht:'helfe. 21305 gi ... sijt: 'het u niet past'. 21306 Weder ...
seggene: `u teen hem te verzettenViets teen hem in te brengen'. 21309-10
Dar ... overmodechede: `toen hi' voor altijd uw hoogmoed de grond in boorde'.
21311 bolgen hen:`ergerden zich'. 21312 vort mere: `vanaf dat moment'. 21313-4
sine ... to en: `zij wilden het in geen geval openlijk laten blijken'.

T 21313-6 Uit deze verzen zou men kunnen opmaken dat de Tafelronderidders
van de liefdesrelatie tussen L. en de koningin op de hoogte waren (vgl. M IV,
LXXXIV, 73 en S v, 192/26-7).
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DE KONING SPREEKT LOVENDE WOORDEN OVER LANCELOET

21316

2132o

21324

21328

P/G

W

Altoes gene gelike togen
Vore dat geproeft was die minne
Tusschen Lancelote entie coninginne,
Alse gi horen Belt hier naer,
Dar die boec of sprect al claer.
¶ Alse die gesellen hadden gedaen
Den coninc hare aventuren verstaen,
Sprac die coninc in deser maniere:
`Hier ne sijnre gecomen mar viere
Ende ic versta datter waren
XV in die queste gevaren.
Wildi goede gesellen sijn nu,
Vartse soeken die porden met u.'
ende Lanceloet seide:`Gi segt wel ende ic ben
AI gereet te porne met hen.
ende Hets recht dat van mi alsoe si,

21315

21320

21325

21314 KOP
Al toes gene gelike [n] togen
CORgelike
Altoes ] hs Al toes
21315 KOP
Vore dat geproeft ware] die minne
COR
was
21319
Alse ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
c
21322 KOP
Hier ne sijnre
omen mar viere
COR
gecomen
21324
XV ] hs xv. ; geen punt voor het getal.
21327
KOP
Lanceloet seide gi segt wel
ende ic ben
COR
ende
<.>
21329
ende ] voor dit woord in de mare twee (verwijs?)streepjes van de corrector.
21315 geproeft:`aangetoond'. 21319-20 gedaen r ..] verstaen: `verteld'. 21323 versta: `heb begrepen'. 21326 porden: `vertrokken'. 21329 Hets ... si: 'het is billijk
dat ik ookga'.

T

21317-8 De directe aanspreking van het publiek (gi) komt in het Ofr. niet voor.
Ook`
gaat het Ofr. meer gedetailleerd in op de komende gebeurtenissen: quant it
furent trove nu a nupar Agravain qui espiez les avoit. Mais de ce laisse ore li
contes aparler, car bien i faudra retorner, quant it en sera tans et ore.' (M IV,
LXXXIV, 73; vgl. S v, 192/27-8). De gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt,
vindenplaats in Mort le roi Artu / Arturs doet (vgl. Frappier 1936, § 89-90 en J Bk.
Iv, vs.4319-4422). 21322-4 Lanceloet,Walewein, Bohort en Gaheret zijn teruggekeerd aan het hof.BehalveWalewein en Gaheret waren ernnog acht ridders op
pad gegaan om Lanceloet te zoeken, terwijl drie ridders zich na bun bevrijding
bij de queeste aansloten (vgl.T bij vs. 16422-9). Later vertrokken ook Bohort en
Lioneel van het hof, de eerste om L. te zoeken, Bohort om de vrouwe van Galoye
te helpen en zich daarna bij de queeste-ridders te voegen. 21328 In het Ofr.
vermeldt L. ook wanneer hi' wil vertrekken: je sui prez que je entre en la queste
demain ou apres demain (M V, LXXXV, I; S v, 192/34-5 leest alleen 'clemain').
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ELF QUEESTERIDDERS ZIJN NIET TERUGGEKEERD

21332

21336

21340

21344

21348

P/G

Ombe dat siere in quamen dore mi.'
ende Alse mijn her Walewayn sal wesen
Van siere siecheiden genesen,
Hi sal soeken die III broder sijn,
Die wander questen noch niet comen sijn.
Ende Behort seide alsoe houde
Dat hi sinen broder soeken soude.
Ende Gaheret woude wesen
Geselle, dat seidi, van desen.
al Dus namen si die queste onder hen lieden,
Darsi binnen langen niet of ne scieden.
ende Men was doe blide ende to gemake;
Men sprac van messeliker sake.
¶ Het geviel op dien selven dach
Dat die coninginne ten vensteren lach,
ende Dat Lanceloet bi hare was ende nieman mee
Dan allene si twee
Die hare tale mochten verstaen.
Die coninginne seide tote hem saen:
`Ay Lanceloet, verstondi iet die wort
Die Walewayn heden brachte wort
Dar gi hem horet vertellen

21330

21335

21340

F. 5 8V,a

21345

21334 KOP
Die vander questen noch nie comen sijn
COR
niet>
KOP
Dat hi sinen broderts I soeken soude
21336
COR
broder
21338
Geselle dat seidi van desen
KOP
<.>
COR
21343
Het ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
21344
Daler] die coninginne ten vensteren lach
KOP
Dat>
COR
si twee
21346 KOP
/Ne ware soe na/ dan
--oallene--0
COR
allene] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21407 (kol. b).

W

21330 siere ... mi: `zij erin terecht kwamen (nl. in de queeste) omwille van mij'.
21333-4 die ... sijn: dit zijn Agravein, Gurrees en Mordret. 21336 sinen broder: d.i.
Lioneel. 21339 namen ... lieden: `namen zij samen de zoektocht op zich'.
21340 Darsi ... scieden: 'die zij lane tijd niet zouden beeindigen'. 21342 messeliker sake: `velerlei dingen'. 21344 lach:`zae . 21345 nieman mee: `verder niemand'. 21347 Die ... verstaen: 'die kon Koren wat zij zeiden', meerv. pv. mochten
bij enkelv. ond. (nieman mee, vs. 21345) dat als collectiefbegrip wordt opgevat,
vgl. Stoett, § 206. 21349-5o verstondi ... vort: `begreep u enigszins watW vandaag
vertelde'. 21351 Dar: `toen'.
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LANCELOET EN DRIE ANDEREN ZULLEN HEN GRAN ZOEKEN

Daventure wander woester capellen,
Die hi seide dat geen man ne brochte
Te hoefde noch dar toe en dochte
Eert Gode alsoe bequame
Dat dongevallege riddere dar quame
21356
Die bider keytivechede
Van siere vulre onsuverhede
Hadde verloren bi dien dingen
Dat hi niet ne mochte te hoefde bringen
2136o
Die aventuren vanden Grale,
Ende seide wort in sine tale
Vanden selven riddere mede
21364 Datmen hiet tere ander stede
Der drover coninginnen sone;
Wetti iet wie es die gone?'
. `Nenic vrowe', antwerde hi.
21368 ende Si seide:Tanceloet, dat Sidi.
Hets mi leet dat gi bidien eesche
Ende bider bitten van uwen vleesche
Faelgieren moet vandien dingen,
Dat gise te hoefde nine moget bringen
21372
Dar alle eertsce vromechede
Sal moten sijn gepijnt mede.
Nu mogedi seggen wel dat gi

21352

P/G

21350

21355

21360

21365

2 1370

/Die/ te hoefde noch dar toe en dochte
21354 KOP
COR
niet ] hs net; evidente verschrijving van de kopiist.
21360
bringen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwtjzing

voor vs. 21421 (kol. b).
21372

hoefde nine ] in hs aaneengeschreven.

W

21353 Die: `waarvan'. 21353-4 geen ... dochte:`niernand het (avontuur) tot een
goed erode zou brengen noch daarvoor geschikt zou zijn' (vgl. voor dochte
MNW 2,260 bij lb). 21355 bequame: `zou behagen'. 21356 dongevallege: 'de
ongelukkige',`de beklagenswaardige'. 21357 keytivechede:`zonde',`verwerpelijkheid'.
21359 Hadde verloren:
• 'het recht had verloren'. 21362 seide: het onderwerp hi is geimpliceerd, vgl. Stoett, 5 5e. 21364 Datmen hiet: `dat men hem (...)
noemde'. 21369 eesche: `begeerte'. 2 I37o vleesche:'zinnelijke natuur'. 21371
Faelgieren moet`falen moet'. 21372-3 se uit gise en Dar wizen terug naar dien
dingen (de Graalavonturen, vs. 21371). 21374 Sal . mede: `voor aangewend zal
moeten worden' (deze betekenis niet in MNW, in MNW 6,36o bij II, 2 geciteerd bij `zich ingespannen hebbenVmoeite voor iets gedaan hebben').

T

21352-65Vgl.T bij vs. 21241-56.
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DE KONINGIN SPREEKT APART MET LANCELOET

21376

21380

2 138 4

21388

21392

21396

P/G

Mine minne dire hebt gecocht dar bi
Dat gi hebt verloren dar binnen
Dat gi meer en selt mogen gewinnen.
Ende weet wel dat is niet min
Des drover ben in minen sin
Dan gi sijt, maer mere,
Bedie hets grote scade, here,
Na dien dat u God hadde gemaect
Best ende scoenst ende best geraect
Ende gratieus boven alle man,
Ende Hi hadde u gegeven nochtan
Selc geluc dat gi sout hebben wale
Gesien dat wonder vanden Grale.
ende Nu hebdi verloren dese dinge
Bi onser beider vergaderinge.
Dus ware beter datic hir voren
Noit en ware worden geboren,
Dan aldus vele gods bleven si
Te done, alst nu es bi mi.'
ende Hi seide: `Vrouwe, gi messegget nu.
Ic ne ware niet comen, seggic u,
Te also groter hoecheden
Alsic ben opten dach van heden,

21381

KOP
COR

21384

KOP

Dan gi sijt

21375

21380

21385

21390

21395

maer mere
<.>

Best . ende scoenst ende best geraect

W

21375-6 dat ... gecocht: `dat mijn liefde u duur is komen to staan'. 21378 Dat ...
gewinnen: `dat wat u niet meer terug zult kunnen krijgen' (nl. uw zuiverheid).
21382 grote scade: `een root verlies,zeer
''
treurig'. 21383 Na dien dat: `aangezien'. 21384 geraect: `geslaagd'. 21385 gratieus ... man: `eleganter dan iedereen'.
21386 nochtan: `bovendien'. 2 I390 Bi ... vergaderinge:`doordat wij met elkaar geslapen hebben'. 21392 ware worden:`zou zijn'. 21393-4 Dan ... done: 'clan dat
zoveelgoeds achterwege gebleven is'. 21395 gi messegget:`clat zegt u verkeerd'.
21397 groter hoecheden: `hoog aanzien'.

T

21395-416 Lanceloets volledige toewijding aan Genevre beheerst zijn hele leven,
ook als blijkt dat zijn liefde hem uitsluit van het vinden van de Graal. Hij acht
zijn liefde voor de koningin belangrijker dan wat dan ook en heeft alleen oog
voor depositieve effecten van hun relatie, ter-wijl G. uit schuldgevoel juist de
schaduwzijde ervan benadrukt. Pas in de Queste / Queeste toont Lanceloet berouw over zijn overspelige relatie en ziet hi' de zondigheid ervan in (vgl. Pau hilet 1923, p. 65-71 en JBk.iii, vs. 2955-3I4o).Vgl. voor een uitwerking van het
liefdesthema in de Lanceloet Brandsma 1992, p. 105-28 (m.n. p. 117-9 voor deze
scene), Kennedy 1986, p. 276-82 en Kennedy 1992.
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zu WEET DAT LANCELOET DE GRAAL NIET ZAL VINDEN

En ware gi, dart mi al bi es gesciet.
21400 want Ic en hadde bi mi selven therte niet
Int begin van mire wandelinge
Te begripene also hoge dinge
Dar andre Tiede niet ombe en wachten
Bi fauten van haren machten,
21404
Mar dat gi ende uwe grote scoenhede
Mi brachten in soe groeter fierhede
Datic gene aventure en want
Ic en brachse te hovede te Kant.
21408
want Ic was al seker, en haddijcse niet
Te hoefde bracht, wats ware gesciet,
Bi vromecheiden, ic ne ware
Nembermeer te u gecomen dar nare,
21412
Ende ic moeste ember', sprac Lanceloet,
`Tote u comen ofte bliven doet.
Ende dit was die sake die dede
Meest wassen mine vromechede.'
21416
ende Si seide: 'En rout mi niet dan, here,
Dat gi mi mint dus sere,
Nadien dat gire sijt comen bi
Te alsoe groter werdecheiden alse gi segt mi,
21420

P/G

KOP
COR
21406 KOP
COR
21409
KOP
COR
21410 KOP
COR
21411 KOP
COR
21412 KOP
COR
KOP
21417
COR
21399

21400

F. 58V,b
21405

21410

21415

Dat mi al bi [v] es gesciet
4—en ware-- Da<r>t
fierhede
in soe groete
Mi bracht
brachten>groete<r,
niet
Ic was al seker en haddijs
haddij<c>s<e>
want
Te hoefde bracht wats ware gesciet
<.>
Bi vromecheiden ic ne ware
<.>
comen dar nare
Nembermeer te v
<ge>comen
Si seide en rout mi niet
here

ende

dan

W21399 En ... gesciet:`als u er niet geweest was, door wie het mi' allemaal te beurt
isgevallen'. 21400 bi ... niet: `uit mijzelfniet de kracht'. 21401 wandelinge:
`omzwervingen'. 21402 begripene:`ondernernen'. 21403 Met ... wachten: `zich
nietaan wagen'. 21404 Bi ... machten: 'lift gebrek aan kracht'. 21405 Mar dat:
eur
et dat'. 21406 in:`toe. 21410 wats ware gesciet.`wat er ook gebd
`ware het nit
zou zijn'. 21411 Bi vromecheiden:` door dappere daden'. 21413 ember: `tot elke
prijs',`altijd'. 21417 En rout mi: 'het spijt mij'. 21420 werdecheiden:` aanzien',
`voortreffelijkheid'.

2S8

LANCELOETS LIEFDE VOOR GENEVRE IS ZIJN DRIJFVEER

Mer mi es leet dat gi hir voren

21424

21428

21432

2 14 36

P/G

Te volbringene hebt verloren
Die aventuren vanden Grale,
Dar ombe gesticht was, weetmen wale,
Dat geselscap vander Tafelronden.'
ende Lanceloet seide te dien stonden:
`Vrouwe, gi segt groet wonder nu:
Ic en ware niet comen, seggic u,
Ne haddi geweest, dar toe
Daric to comen ben, verstaet hoe.
want Ic was arm in minen iersten spronc
Ende buten minen lande ende jonc.
ende Ic en hadde niet dese Bingen
Sonder vromecheit mogen te hoefde bringen
Dar gi of sprect, al sonder waen,
Ende ic en hadder niet toe gedaen
Ne haddic niet soe wel met u gewesen.'

21421

21422
21424

21420

21425

21430

/Ende/ mi es leet dat gi /verloren/ hir voren
KOP
KOP
1- mem–
COR
volbringene ] hs vol bringene
wale ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 2185
4
(kol. c).
Ne haddi geweest dar toe
21429 KOP
<.>
COR
comen ben verstaet hoe
KOP
Da I t I ic
21430
<.>
COR
Daric tios
21433
ende ] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21372 (kol. a).
te hoefde bringen
21434 KOP
Sonder vromecheit
mogen
COR
21435
KOP
Dar gi of sprect
al sonder waen
<.>
COR
W

21427 groet wonder. 'jets zeer vreemds'. 21431 in ... spronc: 'in min prille jeugd'.
21432 (was) buten minen lande: `had geen land.
' 21433 dese din en: nl. de aventuren
vanden Grale (vs. 21423). 21436 en ... gedaen: `zou het niet zover gebracht hebben'. 21437 Ne ... gewesen:`als ik niet zo'n goede verhouding met u had gehad'.

T

21423-5 Genevre bedoelt hier waarschijnlijk dat het Graalavontuur zich heeft
aangediend als het hoogste doel van de Tafelronde. In de Queste / Queeste wordt
a v nwege de avonturen die met de
vermeld dat de Tafelrondegesticht zou zijn
Graal samenhangen, zoals blijkt uit de woorden van een kluizenares: `Merlin
hadde die tavelronde / Gemaect seide hi datmen vandengrale / Biden gesellen
soude weten wale.' (jBk. iii, vs.3326-8; vgl. Pauphilet 1923, p. 77).
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JUIST DOOR GENEVRE IS HIJ EEN GOEDE RIDDER

21440

2 1444

21448

21452

21456

P/G

ende Si vrachde hem na desen
Ombe Morguerne, die luster was
Des conincs Arturs, alsmen las,
Dine hadde gedreget soe.
ende Hi teldet hare al doe,
Dies si sere tongemake was,
Want si was wel seker dal
Dat sine haette, mer lude no stile
Anders dan ombe haren wile.
ende Si seide: 'Here, is radu wel
Dat gi u wacht, want si es herde fel.
Si can soe vele duvelien,
Si soude met harre toverien
Onneren wel dapperlike
Den besten man van ertrike.
ende Ic en weet wat anders raden u
Dan gi nemt dit vingerlin nu
Ende gift an uwen winger draget,
Want het toverie verjaget
Ende doetse kinnen al bloet,

2 143 5

21440

21445

21450

21440 KOP
Des conincs arturs
alsmen las
<.>
COR
21442 KOP
Hi telde hare al doe
COR
ende
teldet
21445
KOP
Dat sine haette
lude no stile
COR
<.> mer
21452
van ertrike ] in hs aaneengeschreven.
21445-6 lude wille:`uitsluitend omwille van haar'. 21448 u wacht: `oppase;fel:
`boosaardig'. 21449 duvelien:`duivelskunsten'. 21451 Onneren wel dapperlike:
`zeer spoedig in het verderf storten'. 21457 doetse bloet: 'brengt haar
de toverie) duidelijk aan het licht'.

T

21438-41 Zie vs. 19474-507. L. vermeldt de dreigementen van M. niet in zijn
verslag van de gebeurtenissen; het gesprek tussen L. en M. en de andere avonturen werden samengevat in vs. 21213-5 (vgl. M IV, LXXXIV, 69-71 en S V, 190/25—
'9i/1i). De verwijzing naar een ongespecificeerde bron alsmen las (vs. 2144o)
komt in het Ofr. niet voor (vgl. M V, LXXXV, 4 en S v, 193/37-8). 2439 Vergelijk voor Morguerne (Marguein) T bij vs. 19482-3 en T bij VS. 19378-83.
21 444- 6Vgl.T bij vs. 19482-3. 21453-7 Deze ring is mogelijk dezelfde die de
Vrouwe van Lac aan Lanceloetgaf toen zij hem naar het hof van koning Artur
bracht (vgl. M vii, xxiia, 14 en S 123/31-3). De koningin heeft deze ring, die
het vermogen heeft betoveringen to verbreken, eerder van L. ontvangen (vgl. Dl.
VI, vs. 11485-94; M iv, LXXIV, 10 en S V, 66/37-40.
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DE KONINGIN WAARSCHUWT LANCELOET VOOR MORGUEINE

21462

21460

21464

2 146 8

21472

21476

Want gi hebbets groten noet.'
Hi nam dat vingerlijn van hare
Ende deet an sinen winger dar nare.
¶ Dies anders dages quam die niemare
Dat een riddere vander Tafelronden doet ware,
Ende hiet Ganors van Scollant,
Een edel riddere ende een faliant
Alse hi levede, ende van groter machte
Ende van edelen geslachte.
Die coninc Bandemagus bat doe
Lancelote dat hi sprake dar toe
Sinen here, den coninc Arture,
Ofte Bandemagus ware tier ure
Des werdech bi vromecheiden
Ofte bi ridderscepe, niet bi rijcheiden,
Des geselscaps vander Tafelronden,
Dat hine ontfinge te dien stonden.
ende Lanceloet ginc ten coninc te hant,
Dien hi in sine camere want,

21455

2146o

F. s8V,c
21465

2147o

noet
grote
Want gi hebbes
21458 KOP
hebbe<t>sgrote<n>
COR
niemare
21461
KOP
Dies anders dages quam
<die>
COR
Dies ] voor dit woord roodparagraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
Dat een riddere
doet ware
KOP
-+vander tafelronden-*
COR
21469
KOP
/Ane/ sinen here den coninc arture
COR
Ofte bandemagus ware tie I n I vre
21470 KOP
tier
COR
niet bi rijcheiden
21472
Ofte bi ridderscepe
KOP
COR
<.>
P/G

W

21464faliant:`dappere'. 21468 dat ... toe: 'of hij wilde voorstellen'. 21470-I
ware [...] Des werdech: 'het waard zou zijn', Des wijst vooruit naar Des ...Tafelronden (VS. 21473). 21471 bi vromecheiden: `vanwege zijn dapperheid'. 21472 ridderscepe: `ridderlijk gedrag'. 21474 hine ... stonden: `hi' (= Artur) hem bi' die gelegenheid zou (willen) opnemen'.

T

21463 Ganors van Scollant, Ofr. Ganor d'Escoce , is in het verhaal niet eerder
eerd
voorgekomen. In het Ofr. wordt vermeld dat deze ridder gestorven is ten gevolge van de wonden die Lanceloet hem tijdens het toernooi bij Kameloet toebracht(vgl. M V, LXXXV, 5 en S v, 194/15). 21474 In het Ofr. antwoordt L.
Bandemagus uitvoerig voor hi' naar de koning gaat (vgl. M V, LXXXV, 5 en S v,
194/21-4). 21475 Over de koning wordt in het Ofr. gezegd dat hi' ja estoit levez et voloit aler au moustier' (M V, LXXXV, 6; vgl. S V, 194/25-6).
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BANDEMAGUS WIL LID WORDEN VAN DE TAFELRONDE

21480

21484

21488

21492

21496

P/G

Ende seidem dat die riddere doet ware.
Hi bat den coninc dar nare,
Oft ware sine becominge,
Dat hi in sine stat ontfinge
Den coninc Bandemagus, oft hem dochte
Dat hi des werdech wesen mochte
Bi ridderscape oft bi crachte,
Niet bi enegen geslachte.
ende Die coninc antwerde hem saen:
`Al uwe wile wart gedaen.
want Hi es soe vroet man van sinne
Ende van ridderscape, datic wel kinne
Dat hi wel werdech es der dine
Dat hi metten andren sitte in den rinc.
ende Gi sijt selve nu ter stonde
Geselle wander Tafelronde
Ende also wel meester alsic, Bonder waen,
Ende hebter uwen eet toe gedaen
Dat gire genen man inne
Ne Belt doen ontfaen dor minne
Noch dor nit weren, in dien dat hi
Des werdech ende soffisant si.'
ende Lanceloet seide:Ti mire wet,

21475

21480

21485

21490

21495

werdech ] ec sterk vervaagd door slijtage; werdich ook mogelijk.
oft ] ft sterk vervaagd door slijtage.
KOP
Dat hi mett I i I en andren sitte in den rinc
COR
metten
21491
selve nu ] in hs aaneengeschreven.
21495 KOP
Dat gire /en/ gene
man inne
COR
gene<n>
21497 KOP
Noch dor nit weren
dat hi
KOP
--oin dien--•
21498
KOP
Des werdech ende soffiant
si
KOP COR
soffisant

21482
21483
21490

W 21479 Oft ... becominge:'indien het zijn wil zou zijn'. 21481 oft hem dochte: 'indien hij meende'. 21484 geslachte:'afkomse . 21487-8 soe ... ridderscape:`zo'n
verstandige man en zo ridderlijk'. 21490 sitte ... rinc: 'een plaats zal krijgen in
hetgezelschap (van de Tafelronde)'. 21493 also wel meester: `evenzeer leider'.
21497 dor nit weren: 'lift afgunst het lidmaatschap weigeren'. 21498 soffisant si:
`(daarvoor) geschikt zal zijn'.
T

21477 In het Ofr. ontspint zich een gesprek tussen L. en de koning voor L. het
doel van zijn komst bekend maakt (vgl. M v, LXXXV, 6 en S v, 194/26-8).
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LANCELOET PLEIT VOOR BANDEMAGUS BIJ KONING ARTUR

21500

21504

21508

21512

21516

21520

P/G

Hi es van ridderscape bewart bet
Dan vele andre dimen hir siet,
Ende al en es hi also goet riddere niet
Alsi som sijn, here, nochtan
Es hi soe vorbare ende soe goet man
Dat wi louden hebben van linen geselscape
Meer eren dan van selken ridderscepe.
ende Ic segge, here, bi deser sake,
Dat recht es dat men make
Geselle vander Tafelronden.
Ende hi es al noch ten stonden
Wel in sine cracht, dats oppenbaer,
Alse die mare en heeft L jaer.'
ende Die coninc ontboet alle bi namen
Die wander Tafelronden, ende alsire quamen
Vertelde hen die coninc al bloet
Dat hem geseit hadde Lanceloet
Van Bandemagus den coninc.
Ende alse hem tgeselscap beraden ginc,
Seiden si som al oppenbare
Datmenne niet sculdech tontfane en ware
Ombe dat hi niet ne was noch doe
Van ridderscepe geproeft soe

21502
21503
21505
21506
21514
21515
21520

21500

21505

21510

21515

Ende al en es hi also gIrl oet riddere niet
KOP
goet
KOP,COR
KOP
Alsi som sijn
here nochtan
COR
<.>
KOP
Wi souden hebben van sinen geselscape
COR--dat*dan van sel I c I ridderscepe
KOP
Meer eren
selken
COR
<.>
Tafelronden ende ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Vertelde
rt
hen
coninc al bloet
--+ die–,
COR
tontfane en ware ] ware is we ens plaatsgebrek omlijnd boven ne en geschreven.

W 21500 van ... bet: `beter van ridderlijke eigenschappen voorzien'. 21503 Alsi
som: 'clan sommigen van hen'. 21504 vorbare: `voortreffelijke'. 21506 ridderscepe: `ridders'. 21508 recht:`billijk'. 21510 al ... stonden:` op dit moment'.
21512 mare en heeft:'slechts ... is'. 21513 bi namen:`afzonderlifie ,`uitdrukkelijk '.
21519 al oppenbare: `openlijk'. 21521 doe: 'op dat moment'.
T 21501 vele andre: Ofr. 'plus que tex .vii.' (M V, LXXXV, 6; vgl. S v, 194/38). 21512
In het Ofr. is Bandemagus '.xLvi. anz' (M V, LXXXV, 6; vgl. S V. 195/1). De leeftijd
van B. verschilt in diverse Ofr. handschriften(vgl. S v, 195 noot I.
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ARTUR VRAAGT DE TAFELRONDERIDDERS OM HUN MENING

21524

21528

21532

21536

21540

21544

P/G

Dat hi biden ridderscape sine
Werdech ware hare geselle to sine
Ende datmenne ombe sine rijchede
Niet sculdech en ware tontfane mede,
Mar bi vromecheiden ende bi ridderscape.
Doe sprac een vanden geselscape,
Des conincs Uriens sone Urien,
Ende seide:Wat sprecti van dien
Dat ember moet wesen, Bonder waen?
Wildi, gi seltene ontfaen,
Oft en wildine ontfaen niet
Nochtan sal hijt sijn, wats gesciet,
Na datet Lanceloet wil, want hi sal,
Wildi oft ne wilt, sinen wille doen al.
Hir bi es beter dat gift doet gereet,
Soe dats u Lanceloet danc weet.'
ende Die conincYdier seide doe:
`Gi geeft goeden raet hir toe.
Laet ons dan doen dat wile Lanceloet,
Na dien dat ember wesen moet
Dat hi moet sijn ontfaen.'
Doe gingen si ten coninc saen.
ende Si widen si dadent gerne dor Lanceloets bede

21520

F. S9R,a

21530

21535

21540

2153o KOP
Ende seide wat specti van dien
sp<r>ecti
COR
21533
KOP
Oft =a=n wildine ontfaen niet
<e>n
COR
21534
gesciet ] punt of vlekje na dit woord, niet van de corrector.
21535
KOP
lanceloet wil I t I want hi sal
Na dat
wil
COR
datet

W

21529 Urien: bedoeld isYwein, wellicht luidde het vers: Ywein, sone des conincs
Urien (vgl.T). 21530-I Wat ... wesen: `waarom praten wij over iets dat in elk geval moetgebeuren'. 21534 Nochtan ... sijn:`dan zal hi' het (nl.Tafelronderidder)
toch worden'. 21535 Na datet: `aangezien L. het'. 21535-6 hi sal [...] sinen
wille doen al: `hi' (koningArtur) zal precies doen wat hi' L. wil', vgl. M V,
LXXXV,7 en S V, 195/12-3. 21537 gereet: `zonder aarzelen',`zonder voorbehoud'. 21538 danc weet: `dankbaar is'.

T

21529 Des conincs Uriens sone Urien, Ofr.`Yvain li Avoutres, cil qui estoit flu Urien
de bast' (M V, LXXXV, 7; vgl. S v, 195/9), isYwein, de bastaardzoon van koning
Urien. Hi' neemt deel aan twee zoektochten naar Lanceloet. In de Queeste/
Queste wordt hi' in een tweegevecht gedood doorWalewein, die hem niet herkent(vgl. Pauphilet 1923, 152/7-154/12 en J Bk. III, VS. 6012-6101). Zie 00k West
1978, p. 3o8-9.
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DE RIDDERS BESLUITEN BANDEMAGUS TE ACCEPTEREN

Ende ombe dat hijs was werdech mede.

¶ Op dien Bach Bandemagus die coninc

21568

Sat in der Tafelronden rinc
Ende deder alselken eet toe
Alser toe behorde te done doe,
Want hi swoer in dier manieren
Dat hi meer en soude faelgieren
Te helpene vrouwen dies noet hadden dan,
Noch edelen ontheerfden man,
Noch jonfrouwen, op dat hi ware
Van helpen versocht van hare.
Die coninginne namene bider hant
Ende settene bi Lancelote al te hant.
ende Si wide: `Conine, is minne u sere.
Dar ombe gevic u desen here
Tenen geselle ende biddem dat hi
Nu meer uwe geselle si
Ende dat hi u houde wort an
Over geselle meer dan een andren man
Die hem niet en bestaet nare.'
ende Doe seide Lanceloet tote hare:
`Vrouwe, na dien dat u wille es,
Ic ben herde gewillech des'

P/G

21547

21548

21552

21556

21560

21564

21550

21550

21555

21560

21565

Op ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant ervoor en eronder nog zichtbaar.
Alser toe behorde /doe/ te done doe

KOP

KOP
21554 KOP
COR

21564 KOP
COR

21565
21567

21545

-

Noch edelen ontheerden man
ontheerden
andren man
Ouer geselle meer dan
.i.

niet ] laatste drie letters door slijtage moeilijk leesbaar.
es ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de toevoeging voor vs. 21628

(kol. b).
W

21546 hijs:laij (koning B. het'. 21552 meer ...faelgieren:`-voortaan niet zou nalaten'. 21554 onthee0en: `onterfde'. 21555-6 op ... hare: `indien hi' door hen om
hulp verzocht zou worden'. 21558 bi:`naase. 21565 Die ... nare: 'die geen familie van hem is'. 21568 Ic ... des: `wil ik dat graag doen'.

T

21559 Ook in het Ofr. wordt niet vermeld hoe het komt dat de koningin van
koning B. houdt (vgl. M V, LXXXV, 8 en S v, 195/26). Misschien omdat hi' haar
eerder in het verhaal, in de `proza-Charette', goed behandeld heeft, in to lling tot zijn zoon Meleagant die haar ontvoerd had (vgl. M II, XXXVI, 17-20 en
XXXIX, 22-23; S iv, 16o/27 – 161/31 en 206/38 – 207/12) Of omdat hij een goede vriend van Lanceloet is.
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BANDEMAGUS WORDT LID VAN DE TAFELRONDE

21572

21576

21580

21584

21588

P/G

W

Die coninc dancte sere hen beden
Van harre groter hovescheden.
Daer was grote feeste Bonder sage
Die gedurde al dore drie dage.
ende Opten vierden dach dar nare
Quam Lanceloet ter coninginnen ende seide hare:
`Vrouwe, op dat genoechde u
Ic soude varen soeken nu
Minen broder ende Lionele:
want Ic bens gepijnt in enen groten dele,
Datic niet en wet warsi mogen wesen.'
Ne ware niet soe groet noet van desen,'
Seide si, `mi soude dat sceden
Herde leet sijn van ons beden,
Want mi sal lettel gemaecs gescien
Den dach dat ic u niet sal Bien.
Hir ombe biddic u dat gi u haest sere,
Oft gi wilt dat ic embermere
Doe dat u bequamelijc si.'
Hi Bout gerne doen, antwerde hi.
ende Alse Bandemagus horde mare dar of
Dat Lanceloet nam anden coninc orlof,

2157o

21575

2158o

21585
F. 59R,b

21573 Opten ] hs Op ten
21574
hare I punt of vlekje van de pen van de kopiist na dit woord.
Minen broder ende lione
21577 KOP
lione<le>
COR
groten dele
Ic bens gepijnt in
21578
KOP
.i.>
COR
want
Ne ware niet soe grote I noet van desen
21580
KOP
groet
COR
mi soude dat sceden
Seide si
KOP
21581
<.>
COR
haest sere
Hir ombe biddic v ±0±at gi
21585 KOP
<d>at
KOP
<NT
COR
21590
()Hof] punt van de kopiist na dit woord.
21569 Die coninc: nl. koning Bandemagus. 21572 al ... dage: `drie dagen lang'.
21575 op ... u:'indien het u zou behagen'. 21577 Minen broder. nl. Hestor.
21578 Ic ... dele: 'het zit mi' in hoe mate dwars'. 21581-2 mi ... beden: 'clan zou
onze scheiding mij zeer spijten'. 21583 mi ... gescien: `ik zal weinig rust kennen'.
21586 embermere: `voortaan'. 21587 bequamelijc: `aangenaam'.

T 21588 Het Ofr. vermeldt nog: 'Celle nuit dist Lanceloz au roi qu'il s'an iroit l'ena piece, car it ne savoit
demain etqu'il ne fussent pas esmaie, s'il ne revenoit mesa
miequant it porroit revenir.' (M V, LXXXV, 9; vgl. S V, 196/1-3).
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LANCELOET GAAT HESTOR EN LIONEEL ZOEKEN

Was hi in wille alsoe houde
Dat hi Lancelote volgen soude
Ende beval linen neve thant,
Die Patrides hiet, sijn lant
Ende beval starcke den lieden sijn
Datsi hem onderdanech louden sijn
Ende dat sine over here ontfingen.
Si waren gewillech to dien dingen.
Des anders dages porde Lanceloet
Uten hove van Kameloet
Ende Behort ende Gaheret bede
Entie coninc Bandemagus mede.
Ende alsi van Walewayne scieden,
Hi weende sere op hen lieden,
Dat hi achter hen moeste bliven doe

21592

21596

21600

21604

P/G

21591

21594
21595
21601

21590

21595

21600

KOP
Was
in wille alsoe houde
COR
--)hi--•
hi] punt van de corrector na dit woord.
KOP
Die patrides hiet
sijn lant
COR
<.>
KOP
Ende beual starcke/n/ den lieden sijn
CUR
starcke
KOP
Ende behort endegaheret /mede/
KOP
---*bede--•

W

21591 in wille: 'van plan'. 21593-4 beval j. . .] sijn lant: `vertrouwde de zorg voor
zijn land toe'. 21595 beval ... sijn: `drukte zijn onderdanen met klem op het
hart'. 21604 weende ... lieden: `toonde door tranen zijn droefheid aan hen' (vgl.
MNW5, 1653 bij TO).

T

21594 Patrides (Ofr. Parides, Patrides) komt niet eerder in de roman voor. Hij
neemt later deel aan de veldtocht teen koning Claudas, doodt deVlaamse graaf
Arouz die zich verzet teen de doortocht van Arturs leer en wordt in zijn plaats
graaf overVlaanderen (vgl. M vi, DI, 4-6 en S v 337/17 – 338/2).Wanneer hij
gevangenzit op het kasteel Garantan (vgl. M vi, civ, 28 - 9 en S v, 387/21 –
3 88/6), wordt hij bevrijd door Perceval.Vgl. West 1978, p. 245 s.v. Patrides'..
21598 In het Ofr. wordt de welwillende houding van de onderdanen jegens Patridesgemotiveerd:`car moult l'amoient et tenoient chier.' (M V, LXXXV, To; vgl.
S v, 195/13). 21603-8 In het Mnl. blijft impliciet dat L. en de andere drie ridders eerst de mis bijwonen en zich wapenen (vgl. M V, LXXXV, II en S V.
196/13-5). Het Ofr. vermeldt dit wel en vertelt bovendien dat koning A
Artur in
gezelschap van hertogen en graven de vier ridders uitgeleide doet.Wanneer zij
terugkeren op Kameloet, treffen zij Walewein huilend aan. Lanceloet c.s. zijn dan
al vertrokken. In het Mnl. (vs. 21607-8) spreekt W. niet tot koning Artur, maar tot
de vier vertrekkende ridders(vgl. M V, LXXXV, II en S V, 196/16-27).
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BANDEMAGUS, BOHORT EN GAHERET GRAN MET HEM MEE

21608

21612

21616

21620

21624

P/G

Bi dien dat hi was gewont al soe.
ende Hi seide hi soude hen volgen nare
Tierst dat hi genesen ware.
ende Si reden dar har wech gelach
Sonder eten ende drinken den iersten Bach.
ende Des anders dages, alsi quamen
Uten foreeste, si vernamen
In haren wech bat of een deel
Enen herde wel staenden casteel
Die de Casteel vanden Witten Dorne hiet.
Sine kinden den casteel niet.
mer Alsire in quamen, si vonden
Enen man ridende tien stonden
Op een mager part al naect
Ane himde ende ane broec, al mesmaect
Ende hem waren gebonden onsoete
Onder des pars buc sine voete.
Hem volgeden wel C ribaude doe,
Die op hem huweden ember toe
Ende worpen na hem mede

21606

KOP
COR

Bi dien dat hi was gewont

21605

21610

21615

21620

soe
<al>

21612

KOP
Vten foreeste
si vernamen
COR
<.>
21615
KOP
Die de/n/ casteel vanden wit ten dorne hiet
COR
de
21621 KOP
Ende hem waren
onsoete
KOP
--ogebonden--•
21623
wel C ] hs .wel .C. ; punt voor wel, dat waarschijnlijk als deel van het getal beschouwd

wend.
ribaude ] de bovenkant van de i is enigszins uitgelopen, zodat deze letter op een o lijkt.
W

gelach: `voerde'. 21613 bat ... deel: `een stukje verderop'. 21614 wel staenden: `mooigelegen'. 21619-20 al ... broec: 'met all
een hemd en broek aan'.
21620 al mesmaect: `zeer toegetakeld'. 21622 pars: lees 'parts'. 21623 ribaude:
` schurken',`lichtgewapenden'. 21624 op ... toe: `hem steeds weer uitjouwden'.

T

21609 Het Ofr. vermeldt dat zij een bos in rijden (vgl. M V, LXXXV, 12 en S v,
196/28). 21610 In het Ofr. wordt vermeld dat zij de nacht doorbrengen `chies

21609

un forestierqui moult bien les herberja' (M V, LXXXV, 12; vgl. S v, 196/3o-1).
21611-2 In het Ofr. wordt de tijd precies aangegeven: 'a ore de midi' (M V,
LXXXV, 12; vgl. S v, 196/32). 21615 Het Casteel vanden Witten Dorne, Ofr.`chastel de la Blanche Espine', wordt in het verhaal niet eerder vermeld. 21617-8
Het Ofr. beschrijft hoe zij over een brug het kasteel binnenkomen, lawaai Koren
en op onderzoek uitgaan (vgl. M v, LXXXV, 12 en S V, 196/34-7).
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ZIJ ONTMOETEN EEN RIDDER DIE BESPOT WORDT

21628

21632

21636

21640

P/G

Al in een goer ende vullichede
Ende berechtene soe datmen ter stont
An hem niet bekinnen mochte nese noch mont.
Gaheret reet hem een deel bat nare
Ende wart te hant geware
Dat Mordreit, sijn broder, was.
Hi was sere tongemake das.
ende Hi vor te hen lieden waert
Ende nam enen dorpere metter wart
Ene hache ute siere hant
Ende gafBehorde sine gelavie altehant.
Hi sloech op die gene sere doe
Die sinen broder beredden soe.
ende Sine gesellen slogense na desen
Gelijc oft beesten hadden gewesen
Ende si worden doe vliende sere

21625

2163o

21635

21628 KOPNiet bekinnen mochte nese noch mont
COR
4–an hemi–
21629
KOP
Gaheret reet
.i. deel bat nare
COR
–•hem-0
hem] punt van de corrector na dit woo als versscheiding t.o.v. vs. 21690 (kol. c).
21632 KOP
Hi
sere tongemake das
COR
--owas-0
21635
KOP
Ene hac – k– e vte siere hant
COR
hac<h>e
21636
gelavie altehant ] in hs aaneengeschreven.

W

21626 Al ... vullichede: `voortdurend modderen vuil'. 21627 berechtene: `takelden
hem zo toe'. 21632 tongemake:`ontdaan' . 21634 dorpere: `schurk'. 21635 hache: `bij1'. 21638 beredden: `mishandelden'. 21641 worden ... sere: `sloegen toen
snel op de vlucht'.

T

21631 Mordret is eigenlijk een halfbroer van Gaheret. Zij hebben dezelfde moeder (een halfzuster van koning Artur )g
, Lot
maar
konin
is de vader
van Gaheret
en koning Artur die van Mordret. In dit stadium van het verhaal weet geen van
beide broers dit echter(vgl. j Bk. II, VS. 28272-447; M V, XCVI, 22-29 en S v,
283/29 – 285/38). De laatste maal dat Mordret een rol speelde in het verhaal, was
toen hi' tijdens het toernooi tussen koning Ban en de koning van Nor les werd
verslagen door Lanceloet (vgl. Dl. vi, vs. 14483-8). Hoe hi op het Casteel vanden Witten Dorne terecht isgekomen wordt niet verteld. 21639-40 In het
Ofr. vecht alleen Gaherettegen de mannen: `si les vast abatant et occiant par ml
les rues
ausi
con
se'
fussent brebiz.
Et quant cil voient
qu'il les moinne
ainsi...
(M V, LXXXV, 13; S v, 197/6-7 wijkt sterk af, ook van het Mnl.). Mogelijk is de
verwarring over het aantal vechtende ridders ontstaan doordat sommige handschriften in de laatste reel `moinnent' lezen i.p.v.`moinne' (bv. in hs. Parijs, BN
122). Uit het vervolg blijkt ook in het Mnl. duidelijk dat alleen Gaheret to en
Mordrets belagers strijdt (vgl. vs. 21649-54).
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HET IS MORDRET EN GAHERET SCHIET HEM TE HULP

21644

21648

21652

21656

21660

21664

21668

2 1672

P/G

Ten castele wart dar was har here,
Die Matheus die Felle hiet bi namen.
Ende alsi gewont vor hem quamen
Ende bloetdech, hi vrachde hen saen
Wie hen dat hadde gedaen.
ende Een knape seide hem metter vart:
'Here, dar wi brachten udewart
Den verwonnen riddere, wi vonden
IV gewapende ridders tien stonden,
Ende deen riddere van hen vieren
Bescuddene in selker manieren
Dat hi, dar hi ons quam jegen,
Wel XL man heeft doet geslegen.'
ende Alse die here dat horde, hi beval
Die porten te slutene over al
Ende sprac aldus te sinen lieden wart:
`Gi heren, wapent u ter vart!
Ons sijn wel XL man verslegen.
Nu laet ons setten dar jegen
Dat wi dat wreken soe sere
Datmen daraf spreke embermere.'
ende Gaheret, die sinen bruder want,
Leidene in eens ridders huys thant,
Darsi niemanne in ne vonden:
want Die van dien hus waren tien stonden
Ter vechtingen gegaen alle.
ende Si vonden dar te haren gevalle
Cledere ende perde gnoech.
Si namen dar of har gevoech.
ende Alse Mordereit weder becomen was,
Bat hi Gaherette das
Dat hi seide wie die ridders waren
Die met hem dar quamen gevaren.

21666

21640

21645
F. 59R,c

21650

21655

21660

21665

21670

want] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21605 (kol. b).

W

21648 udewart:`naar buiten'. 21652 Bescuddene: lwam hem te hulp'. 21653 dar
...jegen: `toen hi' ons aanviel'. 21660 setten dar jegen:`daar tegenoverstellen'.
21667 vechtingen: `gevecht'. 21668 te haren gevalle: 'tot hun geluk'. 21670 har
gevoech: `wat zij nodig hadden'. 21671 becomen: `bijgekomen'.

T

21643 Matheus die Felle, Ofr. Matain (Maten) le Felon, is in het verbal niet eerder voorgekomen en speelt in het vervolg geen rol. 21671-8 Omdat zij volledig
bewapend zijn en dus ook een helm op hebben, herkennen de ridders elkaar niet.
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DE KASTEELHEER WORDT OP DE HOOGTE GEBRACHT

21676

2168o

21684

21688

21692

21696

21700

P/G

ende Alse hise nomen horde,
Hi was blide om die worde.
Hi groette Lancelote te hant
Ende maectem met hem becant.
ende Lanceloet was blide dat hine vant.
Hi vrachde Mordereide te hant
War ombe datmenne sloech soe.
ende Hi teldem algader doe
Hoe sine met crachte hadden gevaen
Ende hem die scande hadden gedaen,
Ombe dat hi wander Tafelronden was.
ende Hi wide: `Here, sift seker das
Dat hir binnen sijn oppenbaerlike
Dongetroste liede van eertrike,
Want alsoe alsi daden met mi
Doen si met al den genen die si
Vaen mogen, op dat si sijn
Van Arturs hove, dits warheit fijn.'
ende Lanceloet beval Behorde alsoe houde
Dat hi dat vier in steken soude,
Want in andren manieren
Ne soudemense niet mogen scoffieren.
Een knape verhorde die dinc,
Die was met Bandemagus, den coninc.
ende Hi stac dat vier in ene scure
Die al vol hoys lach ter ure.
mer Die wander port en namens niet ware
21675

21677
21679
21692

21675

2168o

21685

21690

21695

nomen 1 hs nomme; evidente verschrijving van de kopiist, die de tilde een letter te vroeg
plaatste.
Lancelote ] hs lanc'. ; inktvlekje of punt van de corrector voor dit woord.
vant
Lanceloet was blide dat hi
KOP
hine
ende
COR
KOP
COR

Van arturs houe dits warheit fijn
<.>

W

21678 maectem ... becant:'stelde zich aan hem voor'. 21683 crachte: `geweld'.
21687 oppenbaerlike:`beslise . 21688 Dongetroste:'cle gemeenste'. 21691 op dat:
`indien'. 21692 warheit fijn:`cle zuivere waarheid'. 21694 dat ... soude: `de brand
erin moest steken'. 21696 scoffieren: `verslaan'. 21700 hoys:`hooi'. 21701 en
... ware: `zagen het niet'.

T

21682-92 Waarom men in dit kasteel zo fel gekant is teen Tafelronderidders,
wordt ook in het Ofr. niet verteld. 21699 In het Mnl. blijft impliciet dat de
schildknaap van koning Bandemagus eerst naar de keuken gaat om vuur te halen
(vgl. M V, LXXXV, i6 en S V, 197/26-8).

271

MORDRET HOORT WIE DE ANDERE RIDDERS ZIJN

Dat dat vier bernde Clare.
Si reden ten vif gesellen wart.
21704 ende Alse Lanceloet haers geware wart
Liep hi yore sine gesellen al gram
Ende stac den iersten die jegen hem quam
Al dore den lichame metten spere,
Dat hi doet viol al Bonder were.
21708
Ende elc stac den sinen vanden perde.
Doe vinc harlijc ten swerde
Ende werden hen soe stoutelike
21712
Jegen die van binnen gemeinlike
Datse elc man dijt hadde gesien
Met rechte prisen soude van dien.
Lanceloet sloech op ende neder
21716
Ende deetse sceden wech ende weder.
Hi sloech doet ridders ende perde,
Dar hise alle mede ververde
Die sine slage sagen tien tiden.
21720
Nieman en dorste sijns ontbiden.
Behort halp hem wel dar toe
Ende Bandemagus alsoe

P/G

217oo

21705

F. 59V,a
21710

21715

21702 KOP
Dat dat vier berde
Clare
COR
be<n>rde
bernde ] hs benrde; evidence fout van de corrector, die de tilde boven de e i.p.v. boven de
r schreef.
KOP
geware wart
21704
Alse lanceloet he Inis
COR
ende
haers
21705
KOP
Liep hi yore/n/ sine gesellen al gram
COR
yore
21707
KOP
Al dore den lichame mett I i I en spere
COR
metten
21714
van dien ] onder n di vlekjes.
21718
KOP
Dar hise /met/ alle
veruerde
COR
–omede–•
mede] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21779 (kol. b).

W

21704 haers: 'hen'. 21705 Liep ... gram: `galoppeerde hij zeer kwaad voor zijn
vrienden uit'. 21708 al sonder were: `zonder zich te kunnen verweren'. 21709
den sinen: nl. zijn tegenstander. 21710 vinc ... swerde: `greep elk van hen zijn
zwaard'. 21715 op ende neder: `naar alle kanten'. 21716 deetse ... weder: `verbrak
hungelederen geheel'. 21718 Dar ... ververde: `waardoor hij hen allen angst aanjoeg'. 2172o sijns ontbiden: `zijn komst of to wachten'.

T

21703 In het Ofr. is sprake van (meer dan) zestig volledig bewapende tegenstanders(vgl. M V, LXXXV, 16 en S v, 197/31).
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DE VIJF RIDDERS VERSLAAN DE KASTEELBEWONERS

21744

Ende die II gebrodre. Binnen dien wart
Dat vier groet geoppenbart
Ende diet/ gesellen gingen jagen
Die van binnen met groten slagen
Ende slogense doet, nu dar nu hir,
Ende dedenre vele vlien int vier.
Lanceloet sloech enen riddere daer
Den helm vanden hovede ende seide dar nar
Dat Nine te hant doet soude slaen,
En ware dat hi hem wisede saen
Welc die here vandar binnen ware.
Die gene wisdene hem dar nare
Darne Behort hadde onder hant.
Lanceloet reet dar wart al te hant
Ende sloech hem thoeft of mettien.
ende Alse dandre haren here doet Bien,
Gaet elc vlien al dat hi mach.
Ende alse Lanceloet vluchtech sach,
Vor hi ende sine gesellen mede
Al te hant van Bier stede.
Die port verbernede al doe
Ende al tgoet wart verloren toe.

P/G

21723

21724

21728

21732

21736

21740

21720

21725

21730

21735

21740

KOP
Ende die .ij. gebrodre
binnen dien wart
COR
<.>
21729
KOP
Lanceloet
enen riddere daer
COR
—0sloech--0
sloech] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21790 (kol. b).
21730 KOP
Den helm vanden houede ende seide dar nar
COR
<.>
21743
verbernede J inktstip onder de laatste letter, niet van de corrector.

W

21723-4 wart ... geoppenbart: `werd het vuur duidelijk zichtbaar'. 21725 jagen:
`achtervolgen'. 21735 hadde onder hant: `vastgepakt had'. 21740 alse ... sach:
`toen L. zag dat zij op de vlucht sloegen'. 21743 Die ... al: 'de vesting brandde
geheel uit'.

T

21735 Het Ofr. beschrijft dit uitgebreider: 'Et Lanceloz se regarde et voit que
Boorz le tenoit et li avoit arachie le hiaume de la teste' (M V, LXXXV, 17, vgl. S V,
198/8-9).
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WIE VLUCHTEN KAN SLAAT OP DE VLUCHT

Dus reden si wel XV dage wort
Na dat verbernt was die port
Ende quamen optien XV dach
Dar mijn herYwain gevaen lack,
al Soe dat Bandemagus knape yore quam
Ende alsene die here vernam,
Vrachdi met wien hi ware.
ende Die ander seide dar nare:
lc ben metV ridders, here,
Van Arturs hove, di tavont mere
Gerne louden herbergen met u,
Want sine weten war varen nu.'
ende Hi seide: `Seth hen dat niet en gesciet,
Bedie is en minse niet,
Noch oc den coninc, sonder waen.
ende Ic houde enen haren geselle gevaen
Hem tonwerden. Ende waren si
In mine gevancnesse alse hi,
If

21748

21752

21756

2176o

P/G

21745

21750

21755

Dus ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant deels ervoor, deels eronder.
XV ] hs xv • een punten om dit getal.
was die port
Na dat verbert
21746 KOP
verber< n>t
COR
XV ] hs xv •; een punten om dit getal.
21747
21754
hove di ] in hs aaneengeschreven.
den coninc sonder waen
Noch
21759 KOP
<OC>
COR
Hem tonwerden ende waren si
21761 KOP
<.>
COR
21745

W

21749 yore quam: `vooruit reed'. 2175o here: d.i. de kasteelheer dieYwein gevangen houdt. 21754 tavont mere: `vanavond'. 21761 Hem tonwerden: 'tot hun
schande', `om hen to honen'.

T

21745-8 De chronologie vanYweins verhaaldraad komt niet overeen met die
van Lanceloet en zijn compagnons.Ywein werd omstreeks dag 120 gevangen genomen en zijn gevangenschap duurde minstens drie dagen (vgl. vs. 17433-7). De
ridders treffen hem in het kasteel van Trepas aan op wat voor hen dag 113 is.
Waarschijnlijk is deze discrepantie veroorzaakt door de tijdverdichting inYweins
verhaaldraad.Wanneer een kopiist bij een of meer getallen een fout maakt, heeft
dat directgrote gevolgen voor de chronologie. Zie Brandsma 1992, p. 5 44- 5 , no ot
12,14 en 20 bij het schema. 21748 In het Ofr. wordt medegedeeld datY. gevangen zit in `li chastiax del Tres as' (M V, LXXXV, 18; vgl. S v, 198/24). Hij was gevangengenomen door de kasteelheer, omdat door zijn schuld de reus Mandure
uit zijn gevangenis bevrijd is. Deze reus verwoest het land en doodt ieder die hij
tegenkomt. De kasteelheer is van planY. uit to leveren aan Mandure zodra de geen 16899-17433.
66
legenheid zich voordoet.Vgl. vs.1-22-739
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DE RIDDERS KOMEN BIJ YWEINS GEVANGENIS

21764

21768

21772

21776

2 1 780

P/G

Si souden hir moten al stille
Bliven, al wart har onwille.'
ende Die knape wide: `Dat ware scade,
Lagen si in uwe genade:
want Elc van hen es beter nu ter tijt
Dan XL ridders al selke alse gi sijt.'
Hi kerde te Lancelote te hant
Ende verteldem wat hi want.
ende Lanceloet seide daer nare
Dat die riddere niet also hovesch en ware
Alse selc dien hi hadde gesien
Ende dat hi niet en was in wile van dien
Dat hi woude herbergen doe
Darment hem ontseide soe.
`Mar onsen geselle moten wi
Ember weder hebben, dien hi
Hout gevaen.' Ende dar naer
Voren si alle gader daer.
ende Doe sprac Lanceloet tote hem dese wort
Sonder groeten: `Riddere, hort,

2 1763

21765
21768
21772
21774

2176o

21765

F s9V,b
2177o

21775

al stille ] in hs aaneengh.
escreven
Dat ] tgevlekt.
alse gi ] in hs aaneengeschreven.
ware ] we ens plaatsgebrek boven en geschreven.
dien ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 21835 (kol. c).
21777 KOP
COR
21778 KOP
COR
21779 KOP
COR

Mar onsen geselle mote
wi
mote<n>
Ember weder hebben dien hi
<.>
Hout gevaen ende dar naer
<.>

W

21764 har onwille: ` t een hun zin'. 2176s scade: 'een verlies',1jammer'. 21766
Lagen ... genade: 'als zij in uw macht zouden zijn'. 21773 selc: `sommigen'.
21774 niet ... dien: `niet van plan was'. 21776 ontseide:'weigerde' .

T

21768 In het Ofr. zegt de schildknaap bovendien:'et dahaiz aie je, se vos ne vos
repantez encor hui de la parole que vos avez dite.' (M V, LXXXV, i8; vgl. S v,
198/36-8). 2177o-9 In het Ofr. wordt het gesprek tussen de schildknaap enerzijds en Lanceloet en de andere ridders anderzijds veel uitgebreider en in de directe rede weergegeven. Ook koning Bandemagus en Bohort reageren in de directe rede op wat L. zegt (vgl. M V, LXXXV, 19 en S v, 198/38 — 199/7). In vs.
21777 is sprake van `overglijding' (vgl.T bij vs. 17087-8).
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DE KASTEELHEER WIL HUN GEEN ONDERDAK GEVEN

Wi hadden hir gesint een lettel ere
Ombe uwe herberge tavont mere,
Dat gi niet en wout doen, verstaen wi.
Ende wi motent laten dar bi,
Mar wi willen bidden u
21788
Over onsen geselle nu,
Dien gi hout gevaen hir binnen,
Dat gine ons weder geft met minnen,
Eer wi meer doen to desen.'
21792 ende Hi wide: `Dat ne mach niet wesen,
Noch ombe vrese, noch om bede toe.'
Ende hi ginc sluten die porte doe.
mer Gaheret sloech met sporen sijn part
21796
Ende stakene eer ter neder metter vart.
ende Si widen si soudene doet slaen,
Hine delivererde hen saen
Den riddere dien hi hilt gevaen daer.
21800 mer Hi seide hi en hads genen vaer.
ende Behort ginc hem ane also houde
Alse die hem thoeft af slaen woude
Ende alse hi den slach comen Bach,
21804
Hi riep: 'Ay edel riddere, o wach,
Ne slaet mi niet doet: ic sal
Dat gi eiscet doen al.'

21780

21784

P/G

21783
21784

21785

21790

21795

21800

KOP
Wi hadden hir gesint
lettel ere
COR
<.i.>
mere ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwtjztng voor

vs. 21845 (kol. c).
21785

KOP
COR
21787 KOP
COR

Dat gi niet

wout doen
verstae wi
<en>
<.> verstae<n>
Mar wi willen bidde
v
bidde<n>
Ende hi ginc sluten die porte ±t-Hoe
<d>oe
Ende stakene
ter neder metter vart
—0eer---•

21794 KOP
KOP
21796
KOP
COR
eer] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21857 (kol. c).
21805
KOP
Ne slaet mi niet doet
ic sal
<.>
COR
W 21783 een lettel ere: `kort hiervoor'. 21785 verstaen wi: `zo begrijpen wil,`hebben
wij gehoord'. 21790 met minnen: `goedschiks'. 21793 ombe vrese: 'lift angst'; om
bede: 'op verzoek'. 21796 eer: `voordien' oil. voor de poort gesloten was. 21800
hi ... vaer:' dat hij er niet bang voor was'. 218o1 ginc ... houde: 'ging direct op
hem af'. 21804 o wach: `o wee'.

276

HET LUKT HEM NIET DE POORT VOOR HEN TE SLUITEN

Ende hi sekeret hem dar naer.
21808 ende Hi leidese al te hant daer
Mijn herYwayn lach gevaen
Ende hietene ute gaen.
Hi quam ute al gesont,
21812 Dies si alle blide waren tier stont.
Ende als mijn herYwayn Bach an
Lancelote, hi seide dan:
`Here, is waende vor desen
21816 Wel dat gi doet hadt gewesen,
Mar, Banc hebbe God ende gi,
Hets mi wel gecomen, dar bi
Dat gi hir quaemt te minen vromen:
21820 want Ic en ware meer ute comen,
Ne wardi niet comen hare.'
ende Lanceloet beval dar nare
Bandemagus knape dat hi soude
21824
Wapine soeken alsoe houde
Ombe te wapinen mede

P/G

218 05

21810

21815

21820

21808

KOP
Hi leidese al te hant daer
COR
<.>
ende
21812
KOP
Dies
alle blide waren tier stont
COR
Si>
21817 KOP
Mar danc hebbe god ende gi
COR
<.>
21818 KOP
Hets mi wel
comen
dar bi
COR
gecomen <.>
comen] punt van de kopiist voor dit woord.
2182o
21825 KOP
Ombe te wapine mede
COR
wapine<n>

W

21807 sekeret hem: `beloofde het hem plechtig'. 21810 hietene ute gaen: `gebood
hem naar buiten te komen'. 21817 B anc ... gi:`clankzij God en dankzij u'.
21818 Hets ...gecomen: Is het toch goed met mi gekomen'. 21819 te minen vro8
men: 'tot mijn voordeel',
'ten bate van mij'.
21 2o en ... comen: `zou er nooit
meer uitgekomen zijn'.

T

21811 In het Ofr. wordtgezegd datYwein geheel genezen is van zijn verwondingen (vgl. M V, LXXXV, 21 en S v, 199/28). Hij was namelijk gewond geraakt bij
zijn gevangenneming (zie vs. 17418-20). 21815-6 Y was een van de tien ridders
die van het hofvertrokken om L. te zoeken(vgl. Dl. Iv, vs. I7o3-18).Tijdens zijn
queeste heeft hij niets over L. gehoord, dus hi' weet nog niet dat L. niet dood is,
zoals men aan het hofveronderstelde op het moment dat hij daar vertrok (vgl.
ook het verslag van de koningin, dat de aanleiding is tot de queeste, Dl. Iv, vs.
1633-81).

277

LANCELOET EN DE ANDEREN BEVRIJDEN YWEIN

21828

21832

21836

21840

21844

21848

P/G

Mijn herYwaine dar ter stede.
ende Die knape sochte dar hi want
Wapene ende men wapendene thant.
ende Alse die here van dar binnen wart
Geware datsi maecten hare wart,
Hi bat mettien Lancelote das,
Bider trouwen die hi sculdech was
Allen vrien mannen, dat hi seide
Hem sinen name sonder beide.
ende Lanceloet hadde doe scame
Hem te helne sinen name
Ende noemden hem al oppenbaer.
Dander viel hem te voeten dar naer
Ende badene te blivene te hant
Ende seide:`Haddic u eer gecant,
Alsic u nu kinne, sonder waen,
Ic haddu alle mine huse ontdaen
Ende van minen prisonniere mede
Al uwen wile gedaen ter stede.
want Ic weet dat wel sekerlike
Dat gi sijt man van eertrike
Doer wien men meest sculdech es
Te done; ic ben al seker des.'
ende Hi bat Lancelote daer naer
Soe vele dat hi dien nacht blef daer.
Dies avonts, alsmen hadde geten,

21825

E s9V,c

21835

21840

21845

21826 KOP
Mijn her ywaine
ter stede
COR
dar
21828 KOP
Wapene ende men wapendene thant
<.>
COR
21837 KOP
Ende noemden
al oppenbaer
COR
–phem--■
hem] punt van de corrector na dit woord.
21842 KOP
Ic haddu
mine huse ontdaen
COR
<alle>
21843 KOP
Ende van minen prisone
mede
CORprison<ni>e<re
21848
KOP
Te done
ic ben al seker des
COR
<.>

W 21827 dar hi vant: 'en toen vond hij'. 21833 vrien: `edele'. 21836 helne: `verzwijgen'. 21837 noemden:`noemde hem (de naam)'; oppenbaer: 'cluidelijk' . 21842 Ic
... ontdaen: `dan had ik voor u mijn hele woning opengesteld'. 21843 van minen
prisonniere: 'met min gevangene'. 21847 Doer ... es: `voor wie men het meest
moet doen'. 2185o blef: weinig gebruikelijke variant van`bleef'.
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DE KASTEELHEER IS BLIJ ALS HIJ HUN NAMEN HOORT

21852

21856

2186o

21864

21868

P/G

Woude mijn her Lanceloet weten
War ombe mijn herYwaen was gevaen.
ende Doe seidet die here ende teldet hem saen:
Hoe mijn herYwain neder stac
Des gygants scilt, dar groet ongemac
In al dat lant of gesciede.
want 'Het was al verwoest ende vele liede
Waren dar mede gequetst sere,
al Soe dat selke scade noit ere
En gesciede in lande alst dede van dien.
Ende alsic dit hadde versien,
Woudic wreken al dit lant.
Doe wapendic mi al te hant
EndeVI ridders met mi
Ende wi vingene, bedi
Dat wine leveren wouden ter wart
Den gygant, quame hi hare wart,
Dat hire justicie of dade
Alselke alse hi worde te rade.

21850

21855

2186o

21865

21854

KOP
Doe seide
die here ende telde
saen
COR
ende
seidet
teldet –ahem–,
21858
KOP
Het was al verwoest ende vele liede
COR
want
<.>
21860
selke ] inktstip van de pen van de corrector onder de tweede letter.
KOP
21861
Gesciede in lan–t– alst dede van dien
COR
4–en4-lan<de>
21866 KOP
Ende wi vingene be di
COR
<.>
bedi ] hs be di

W 21856-7 dar L..] at'. `waardoor'. 21856 ongemac: `rampspoed'. 21860 scade: 'ongeluk'. 21861 van dien:`hierdoor' . 21869 justicie af dade: `er zijn oordeel over
zou vellen'. 2187o Alselke ... rade: ‘naar hem zou goeddunken'.
T

21854 In het Ofr. antwoordtY. eerst zelf. Hij vertelt dat hij werd aangevallen
door zes ridders toen hij bij het kasteel kwam, maar dat hij niet weet waarom hi'
zo behandeld werd. Pas daarna let de kasteelheer de situatie uit (vgl. M V,
LXXXV, 23 en S v, 200/15-8). 21855-70 Dit verslag is een samenvatting van vs.
16624-69 en 17302-433, niet alleen ten behoeve van de vijf ridders die nog niet
op de hoogte zijn, maar ook om het publiek deze gebeurtenissen in herinnering
te brengen, aangezien Mandure kort hierna weer een rol gaat spelen in het verhaal. In vs. 21858 is sprake van `overglijding'. 21865 VI ridders met mi: Ofr. `moi
sistes de chevaliers', d.w.z. 'ik en vijf andere ridders' (M v, Lxxxv, 23; S v, 200/24
heeft hien 'entre moi & .vi. cheualiers'). In vs. 17414 was sprake van vijfridders
in totaal.
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21872

21876

2188o

21884

21888

P/G

ende Nu sidi wel te poente gecomen
Te siere baten, te siere vromen,
Want die gygant hordes niemare
Ende soude margen sijn comen hare.'
Lanceloet seide alsoe houde:
dat hi margen hir comen soude,
Ic soude bliven daric nu ben
Om te vechtene jegen hem
Ombe in paise te settene dit lant'
Die Overt antwerde hem al te hant:
`Hi dade aelmosenen mere
Dan enech man Bede noit ere,
Die onder mochte doen desen
Ende het soude scoender ridderscap wesen
Dan in dit lant enech es gesciet,
Want hets man dimen meest ontsiet,
Na mire bester wetentheden,
Die leeft op den dach van heden.'
ende Behort bat Lancelote daer of
al Soe dat hi hem ene bede gaf

21870

21875

2188o

21885

21871 KOP
Nu sidi wel te poente
comen
<ge>comen
COR
ende
21873 KOP
Want die gygant hores
niemare
CUR
hordes
21881-7 mere ... wetentheden een aantal woorden of delen van woorden aan het einde van
deze reels is sterk vervaagd: mere, dede noit (vs. 21882), doen desen (vs. 21883),
ridderscap (vs. 21884), enech es gesciet (vs. 21885), meest (vs. 21886) en wetentheden(vs. 21887).
21890
gaf] punt van de kopiist na dit woord.

W

voor
21871 wel te poente: `precies op het juiste moment'. 21872 vromen: `deel'.
21873 hordes niemare:`hoorde het nieuws daarover' (nl. overYweins aanwezigheid
op het Casteel vanden Trepas). 21879 in ... settene: `vrede te brengen'. 21881
Hi ... mere:'hij zou grotere schenkingen doen'. 21882 noit ere: `ooit voordien'.
21883 Die ... desen: 'die deze (reus) zou verslaan', bep. bij Hi (vs. 21881). 21885
enech: `iemand'. 21886 dimen meest ontsiet: `voor wie men het meest bang is'.
21888 Die ... heden: bep. bij man (vs. 21886). 21890 ene bede gat: `een verzoek inwilligde.'

T

21889-92 B. vraagt bier van L. en de andere ridders (koning Bandemagus, Gaheret, Mordret enYwein) een 'don contraignant', een toezegging met onvoorziene
gevolgen (vgl. Besamusca en Brandsma 1988 en Jefferson 1992). In het Ofr. vraagt B.
aan elk van de ridders afzonderlijk zijn verzoek in te willigen (vgl. M V, LXXXV,
24 en S v, 200/34-5). De directe aanspreking van het publiek in vs. 21892 komt
in het Ofr. niet voor.
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21892

21896

21900

21904

21908

21912

21916

P/G

Bi den orlove der gesellen
Dar gi hir yore of horet tellen.
Des hi was utermaten blide
Ende seide dese wort tien tide,
Hi seide: 'Here, wetti
Wat gi hebt gegeven mi?
Gi hebt mi georloeft to Kant
Te vechtene jegen den gygant
Die bier op morgen comen sal,
Gi ende dit geselscap al,
Dies ic u alien weet groten danc.'
Lanceloet seide eer iet lanc:
`Gi hebt mi bedrogen, Behort.
Haddic van desen eer gehort,
Dit ne haddic u georlovet niet,
Wat soere of ware gesciet,
Ombe dat sere tontsien es di gygant,
Na datmen segt in dit lant.
Ende ic biddu datgi mi
Dese batalie laet doen, bedi
Datic ben al nu ter tijt
Een deel sekerre dan gi sijt.'
here 'Des ne doe ic niet', sprac Behort doe.
lc hope datic doen sal alsoe,
Here, dat gijs blide Belt wesen.'
Lanceloet sprac: `God onne u van desen.'
Si waren dar herde wel ontfaen.

21891

KOP
COR
21894
KOP
COR
21898
KOP
COR
21907 KOP
COR
21910
KOP
COR

21890
F. 6oR,a

21895

21900

21905

21910

Bi dli I en orloue der gesellen
den
Ende seide dese wort tien tide[n]
tide
Te vechtene iegen dlif en gygant
den
Ombe dat sere ontsien[de] es di gygant
<t>ontsien
Dese batalie laet doen bedi
<.>

W

21891 Bi den orlove: `met toestemming'. 21900 Gi ... al: nadere bep. bij Gi (vs.
21897). 21901 weet groten danc: `hartelijk bedank'. 21902 eer iet lanc:`spoedig'.
21904 desen: nl. de B ede (vs. 2189o), eer: `tevoren'. 21906 Wat ... gesciet: `wat er
ook van zou zijn gekomen'. 21907 tontsien: `te vrezen'. 21910 batalie: `geveche. 21911 al ... tijt: 'nu'. 21912 Een deel sekerre: `wat zekerder' (want B. is
nog jong en onervaren). 21916 God ... desen: `moge God u dat vergunnen'.
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BOHORT ZAL PROBEREN DE REUS TE VERSLAAN

Savonts, alsi slapen louden gaen,
Was daer gemaect elkerlike
21920
Een bedde scone ende rike
Ende te Lanceloets behoef te waren
Een scoender dan dandre waren,
Ombe dat sine gesellen begerden
21924 Datment hem dade te werden.
Te linen voeten lach die coninc
Bandemagus, die om gene dinc
Liggen en woude in ander stede,
21928
Wat Lanceloet dar toe dede.
Sanders dages alse si hadden gehort
Messe was gewapent Behort.
ende Bandemagus brachte tier stede
21932
Hem Lanceloets swert bi siere bede
Ende Lanceloet nam dat swert doe
Ende sprat dus Behorde toe:
Tehort, ic geve u dit swert.'
21936 ende Doe dede hi bringen sijn pert
Ende hi gaeft Behorde.
Dar na seidi dese worde:
Tehort, ic hebbe vrese van u
21940
Om dat gi hebt te done nu
Jegen enen machtegen man ende fieren,
Sonder gelijc. Bi dier manieren
Biddic om u ere
21944
Ende om uwe bate sere
PSG

21915

21920

21925

21930

21935

21940

21932

KOP
Lanceloets swert
bi siere bede
COR
i-hem.<.>
21940 nu ] n ongewoon van vorm, verbeterd uit de aanzet van de v door de kopiist.
21941 KOPJegen enen machtegen man ende fieren
COR
<.>
21942 KOP
Sondergelijc
bi dier manieren
COR
<.>
21944
om sterk vervaagd.

W

21919 elkerlike: `voor ieder van hen'. 21921 te Lanceloets behoef: `voor L.'. 21924
Datment ... werden: 'clat men dat deed om hem te eren'. 21925 Te sinen voeten:
`aan zijn voeteneind'. 21932 bi siere bede: 'op zijn (L.'s) verzoek'. 21940-1 hebt
...Jegen: 'nu te maken hebt met'. 21942 Sonder gelijc:`clie zijn gelijke niet kent'.
21944 bate: `welzijn'.

T

21918-20 In het Ofr. worden degebeurtenissen van die avond uitvoeriger beschreven:Vele nuitparlerent de plusors chows tant qu'il fu hore de touchier si
fist li oste fairean .II. chambres .VI. liz' (M V, LXXXV, 25; vgl. S V, 201/6-7).
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LANCELOET GEEFT BOHORT ZIJN PAARD EN ZIJN ZWAARD

21948

21952

21956

2196o

21964

Dat gi mi laet doen di batalie.'
`Here', sprac Behort sonder falie,
Dat en mach altoes niet wesen.'
. Behort sat op sijn part na desen.
ende Die Overt gaf hem dien stilt dar naer
Die mijn herYwayn brachte daer.
Hi namene ende vor ute te hant
Ende beide na dien gygant.
Doe sprac Lanceloet dese worde
Te sinen gesellen van Behorde:
`Ombe dat Behort teter ende jonc es,
Hebbic te merre Borges des
Datten die gygant mach slaen doet,
Die soe start es ende soe groet.
Ic sal mi wapenen dar bi.'
here `Gi hebt wel gepenst', seiden si.
Si gingen ten cartelen liggen saen
Om te siene hoet soude vergaen,
al Soe datsi, dar si alsoe lagen,
Den gygant comen sagen.
Si spraken tote Lancelote dar naer:
`Here, siet den gygant daer.'

P/G
21945
21946
21955

21957
21958
21961-3

2 1 945

21950

F. 6oR,b

21955

21960

gi ] g sterk vervaagd.
sprac ] hs sprac ; afkortingsteken sterk vervaagd.
jonc ] moeilijk leesbaar door een vouw in het perkament; hetzelfde geldt voor resp. des,
mach en groet in vs. 21956-21958.
slaen ] in hs tilde boven de a; ongebruikelijke afkorting, mogelijk door ruimtegebrek.
Die soe ] in hs aaneengeschreven.
cartelen ... lagen ] door deze reels loot een scheur en een vouw in het perkament waar-

doorgeen tekstverlies is ontstaan.
W

21946 sonderfalie: `zonder mankeren'. 21947 Dat ... wesen: ` dat zal beslist niet
gebeuren'. 21949 Wer t: ` `gastheer'. 21955 teter: 'nog teen weinig bestand' (vgl.
MNW 8,137 bi' I I, sub `teder'); volgensVerdam (MNW 8,282) is het of een verkeerde lezing voor teder, of een vorm die ontstaan in door versmelting van teder
en teet (vgl. ook TNTL3,12o). 21956 Hebbic ... des: 'is mijn vrees des te groter';
de vorm sores is ongebruikelijk. 21961 ten cartelen: `bij de borstwering'.
21962 vergaen: `aflopen'.

T

21946-7 In het Ofr. zegt B. bovendien: `oriels voldroie estre occis; si n'aiez mi
paor de moi, car je vos di vraiement qu'il n'avra ja vers moi duree.' (M V, LXXXV,
26; vgl. S v, 201/22-3). 21949-50 Het schild dat B. krijgt, is het schild van de
reus, datYwein had meegenomen uit de tent bi' het Casteel vanden Berge (vgl.
vs. 16624-65). 21964 In het Ofr. wordt over de reus gezegd dat hi' volledig bewapend is en gezeten is `sor .I. grant destrier fort et isnel et avoit unes armes vermeilles.' (M V, LXXXV, 27; vgl. S v, 201/34-5).
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21968

21972

21976

2198o

21984

21988

P/G

ende Hi antwerde: `Mine vrese es al
Dat hi ons drove maken sal.'
ende Hem liepen die trane uten ogen.
. Hi begonste droetheit togen;
mer Si troestene sere van dien.
ende Alse Behort den gygant hadde versien,
Hi gereidde hem ter joesten sonder vorst
Ende hilt den scilt vor sijne borst.
ende Die gygant riep te hem wart
Tierst dat hi sijns geware wart:
`Riddere, in onwerden van mi
Staecti minen scilt af, dar gi
Groet quaet ane daet, ende dar u
Ombe steet te stervene nu.'
Si reden elc op andren ende staken
Dattie gelavien in stucken braken.
ende Elc geraecte andren soe heerde
Datsi beide vielen ter eerde
Ende lagen beide soe ontdaen
Datsi qualike mochten op staen.
Behort spranc op, die dapper was
Ende scaemdem sere das
Dat hi soe lange ter erden lath,
Dar Lanceloet, sijn neve, toe Bach,

21965

21970

21975

21980

21985

Hi gereidde hem ter ioesten sonder I w I orst
KOP
<v>orst
COR
vorst ] de corrector wijzigde de w in een v door de eerste poot van de w te expungeren.
/ors/ borst
Ende hilt den scilt vor sijn
21974
KOP
KOP
sijne`
COR
Staecti minen scilt af dar gi
KOP
21978
<.>
COR
21979 KOP
Groet quaet ane daet ende dar v
<:>
COR
2198o
stervene nu ] in hs aaneengeschreven.
KOP
21981
Si reden elc op andren
ende staken
<.>
COR

21973

W

21973 Hi ... vorst:`maakte h i' zich onmiddellijk klaar voor het tweegevecht met
de lans'. 21977 in ... mi:`om mi' te vernederen'. 2198o steet te:`moee . 21985
ontdaen:`versuft',`verdoofd'. 21986 qualike:`nauwelijks',`moeilijk'.

T

21977-80 Op grond van het schild dat B. draagt, houdt de reus hem voorYwein.
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Dien hi ontsach vor alle man,
Ende hi ginc den gygant an
Die op was begonnen staen
Ende slogene opden helm saen,
Dat Nine dede vallen mettien
21996
Ter erden neder op sine knien.
Dar na verhaeldi noch enen slach
Ende sloech op hem al dat hi mach,
al Soe dat hi efter dar af te handen
22000
Neder viel met beiden handen.
ende Hi richte hem op na desen
Alse die was in groter vresen.
ende Behort wart wel geware das
22004
Dat hi sere te barenteert was.
Hi sloech an den helm die hant
Ende togene hem af al te hant
Ende warpene en wech ter wart.
22008 ende Alse Lanceloet des geware wart,
Was hi des utermaten blide;
ende Die gygant drove an dander side
Alse sijn hoeft was al bloet,
22012
Want hi hadde vrese wander doet,
21992

P/G

21990

21995

22000

22005

21994 KOP
Ende slogene op d I i I en helm saen
COR
den
21997
noch ] hs noech , evidente out van de kopiist.
21998
KOP
Ende sl[aet]
op hem al dat hi mach
sloech
COR
21999 KOP
dar af te handen
Soe dat hi
COR
al
—oefter
efter] punt van de corrector na dit woord, hier opgevat als versscheiding t.o.v. vs. 22060

(kol. c); kan eventueel ook bedoeld zijn als leesaanwijzing bij vs. 22060.
22005
22007
22010

KOP
Hi sloech an dlil en helm die hant
.
COR
den
wech ] laatste twee letters moeilijk leesbaar door slijtage van het perkament.
ende] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 21949 (kol. a).
an dander ] in hs aaneengeschreven.

W

21991 Dien ... vor: `voor wie hij meer ontzag had dan voor'. 21992 ginc: `viel'.
21997 verhaeldi ... slach: 'haalde hi' krachtig uit voor nog een slag'. 21998 al ...
mach: `zo hard als hi' kon,' mach is pres. hist. (vgl. Stoett § 244). 21999 efter: ' opnieuw'. 22000 met beiden handen: bedoeld is dat de reus met beide handen op
grond terecht komt. 22004 te barenteert: 'in
' 22005
de war,toegetakeld.
de'
`
sloech ... hant: `pakte de helm vast'.
' 22006 togene: `trok hem (d.i. de helm)'.
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BOHORT TREKT DE HELM VAN HET HOOFD VAN DE REUS

22016

22020

22024

22028

22032

P/G

Sonder dat hi hem vertroeste doe
Op sine macht ende cracht toe.
ende Hi trac te hant sijn swert
Ende ginc te Behorde Overt
Ende slogene inden helm dar mede,
Dat hijt II vingere in gaen dede.
ende Alse Behort den slach hadde beseven
Die hem die gygant hadde gegeven,
Hi pensde quamer zelker vele mere,
Het soude hem mesvallen sere.
Ende hi wart wel geware das
Dat die gygant vele starcker was
Dan enech man dien hi noit eer want.
ende Doen sloech hi na hem alte hant.
mer Dander wischde tien tiden
Alse die den slach niet dorste ontbiden.
. Si slogen onderlinge slage groet,
al Soe dat niet en hadde gewant Lanceloet
Dat Behoert soe hadde mogen duren
Alsoe Lange alse hi dede tier uren.
Entie gygant dectem soe wel
Datten Behort niwerinc el

22010

F. 6oR,c
22015

22020

22025

22030

22015
swert ] na dit woord schijnen de letters door van de achterzijde van het perkament.
22018
II ] hs ij. ;geen punt voor dit getal.
22021 KOP
vele mere
Hipensde quamer
--■ zelker—,
COR
22024 KOP
Dat die gygant vele starc
was
COR
starc--■ ker--4
Dat ] inktstip van de kopiist na dit woord, waarschijnlijk geen interpunctieteken.
22031 KOP
Dat
soe hadde mogen duren
—obehoert—■
COR
22032
g
Alsoe lane
alse
KOP
dede tier vren
COR
----■ hi—
22034 KOP
Datten /die g/
KOP
- /soe we/
KOP
behort niwerinc el

W 22013 Sonder ... doe: `maar hi' vestigde toen zijn hoop'. 22014 macht ende cracht:
`kracht en moed'. 22018 II vingere: 'twee vingers breed'; de ruimte tussen helm
en hoofd is blijkbaar zo root dat B. hierdoor niet gewond raakt (vgl. vs. 220589). 22019 beseven: `gevoeld'. 22022 hem mesvallen: `slecht met hem aflopen' .
22027 wischde: `deinsde terug'. 22028 ontbiden: `af te wachten'. 22030 gewant:
`gedache. 22031 duren: `volhouden'. 22034 niwerinc el: `nergens anders'.
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HET GEVECHT GAAT IN ALLE HEVIGHEID VERDER

Dan opten scilt mochte geraken,
also Dat Lanceloet seide bi dien saken
Dat meer wiste van scermene di gygant
Dan iman dien hi oit want,
Want hi hadde opten scilt ontfaen
Selke C slage, Bonder waen,
22040
Dar een ander of ware doet.
`Ende en haddi dat hoeft niet bloet,
Hine worde niet gescoffiert nu
Bi enegen man die hier es nu.'
22044
mer Dar na sloech Behort den gygant of
Met enen slage die hi hem gaf
Den nese ende oec die liere,
Datmen mochte sien al bloedech sciere
22048
Sine tande ende in alien steden
Bliken boven ende beneden.
ende Doe warp hi den scilt ter erden.
22052 ende Behort slogene noch metten swerde
22036

P/G

22035

22040

22045

Dan mochte opten scilt geraken
22035 KOP
<o ten scilt mochte>
COR
opten scilt mochte ] de corrector heeft de wijziging van de woordvolgorde aangegeven

d.m.v. verwijsstreepjes.
22036
22041
22045
22046
22049
22050
22052

dien ] door slijtage van het perkament moeilijk leesbaar.
Dar ] na dit woord schijnt een letter door van de achterzijde van het perkament.
of punt van de kopiist na dit woord.
gaf] punt van de kopiist na dit woord.
in alien steden
KOP
Sine tande
<.> ende
COR
Bli I c I ken bouen ende beneden
KOP
Bliken
COR
Behort slogene noch mett I i I en swerde
KOP
metten
COR
Behort ] hs B'h'; ongebruikelijke wijze van a orten, omdat tussen de eerste en de derde

letter eengaatje in het perkament zit.
W

22037 scermene:`vechten' ,`zich dekken teen een aanval'. 22040 Selke C: `een
honderdtal'. 22043 gescoffiert:'verslagen'. 22047 liere: `wa n en'. 22050
Bliken: `zichtbaar worden'. 22051 hi: waarschijnlijk de reus, vgl.T.

T

22051-4 In de Mnl. tekst is niet eh el duidelijk wie met hi (vs. 22051) bedoeld
wort. Uit de lange versie van de Oft. tekst blijkt dat eerst de reus zijn schild en
lans wegwerpt `por prandre Boort aux braz.'Als B. dit ziet, gooit hi' ook zijn schild
op de grond, neemt zijn zwaard in beide handen en `fiert le jaiant a .II. mains a
descouvert si grant cop qu'il (...) li anbat l'espee em parfont jusque vers le nes et cil
chiet a terre an angoisse de mort destraint' (M v, Lxxxv, 30; vgl. S v, 203/ I -5, waar
door een scut-du-meme-au-meme alleen de reus zijn schild op de grond werpt).
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UITEINDELIJK MOET DE REUS HET ONDERSPIT DELVEN

Enen slach dien hi sloech soe wel
Dat hi in vresen vander doet neder vel.
ende Lanceloet quam tote Behorde doe
22056
Ende alle sine gesellen toe
Ende vrachdem oft hi was gewont.
Hi seide dat hi en hadde tier stont
En gene quetsinge noch dere.
22060
Men ontwapendene dar nare.
ende Si bleven savonts dor twerts bede,
Dire herde vele ombe dede
Eer hijs hen gebidden mochte.
22064 ende Hi dede soe dat hi dar brochte
Alle die ridders die waren int lant,
Die blide waren vanden gygant
Alsi sijn mesval vernamen,
22068
al Soe datter wel CCC ridders quamen
Ende vrouwen ende oec jonfrouwen,
Die di bliscap wouden scouwen.
Ende si dreven grote feeste
22072
Met hen lieden, minste ende meeste.
mer Si deden Behorde grote ere
Ende boden hem Karen dienst sere.
Si seiden:'Here, wi sijn u
22076
Alle sculdech to diene nu.

P/G

22050

22055

22060

22065

22070

22053

KOP
Enen slach dien hi sloech soe /groet/
KOP
--wel--^
COR
<.>
22054 KOP
Dat hi in vresen vander doet
vel
KOP
–,neder----■
22056
sine ] streepje boven de laatste letter schijnt door van de andere zijde van het blad.
22061
KOP
Si bleuen sauonts dor twert bede
COR
ende
twert<s>
22064 KOP
Hi dede soe dat hi
brochte
COR
ende
--odar---*
22066gygant ] sterk vervaagd.
22067
mesval ] hs meual; evidente verschrijving van de kopiist.
22068
wel CCC ] depunten die het getal omringen, stag n voor wel en na CCC.

W

22054 in ... doet: doodsnood'. 22059 En ... dere:`geen enkele wond noch
enige last'. 22061 dor twerts bede: `omdat de gastheer het vroeg'. 22062 Dire ...
dede: die heel lang moest aanhouden'. 22063 hen gebidden mochte: 'van hen gedaan kreeg'. 22064 Hi ... brochte: `hi' bracht daar bijeen'. 22067 mesval:'nederlaag' . 22070 bliscap:lieuglijke feit' (niet in MNW). 22074 boden ... dienst: `boden hem hun diensten aan'.
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'S AVONDS IS ER FEEST TER ERE VAN BOHORT

22080

22084

22088

22092

22096

P/G

want Gi hebt ons vander meester scalchede
Ende vander meester pinen mede
Geloest, daer liede in waren noit eere,
Ende wi ne hadden nembermere
Pais gehadt vanden quaden keytijf,
Mar dat ghi hem heeft genomen dlijf.
Gi selt van alien lieden bi dien
Dire of horen spreken, sijn ontsien.'
al Dar waren si wel ontfaen doe.
ende Des anders dages margens porden si vroe
Bi dien orlove van haren wart,
al Soe dat herYwayn vragende wart
Lancelote war hi hem soude bewinden.
ende Hi seide dame soude sinden
Die aventure. `Wat soecti dan?'
lc soeke', seide die goede man,
`Hestore, minen broder, ende Lionele,
Minen neve, ende andre vele
Vanden gesellen die al nu
Hir niet en sijn, dat seggic u.'
Ende hi teeldem mede doe

22079

F. 6oV,a
22075

22080

22085

22090

eere ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 2213 9 (kol. b).
keytijf] punt van de kopiist na dit woord.

22081
22082 KOP
Mar dat
hi hem heeftgenomen dlijf
COR-■ g-■ hi
ghi j punt van de corrector na de g als versscheiding t.o.v. vs. 22142 (kol. b).
dlijf] punt van de kopiist na dit woord.
22084
Direafhoren spreken sijn ontsien
KOP
<.>
COR
Dire of horen ] in hs aaneengeschreven.
22091
Die auenture wat soecti dan
KOP
KOP,COR
<.>
22094 KOP
Minen neue ende andre vele
<.>
COR
W

22077 meester scalchede: `ergste onderhorigheid' (zie MNW 7, 270 bij I). 22078
pinen: 'flood'. 22081 keytiff: `ellendeling'. 22082 Mar ... dliff: `als u hem niet
hadgedood'. 22084 sijn ontsien:`geeerd worden'. 22089 war ... bewinden:
`waarheen hi' wilde gaan'. 22091 aventure:loe,`toeval'. 22097 teeldem: `vertelde hem'.

T 22097 In het Ofr. gaat aan deze mededeling van L. een vraag vanY. aan koning
Bandemagus vooraf: 'Sire, des quant estes vos chevaliers erranz?' (M V, LXXXV,
32; vgl. S v, 203/36).

289

LANCELOET VERTELT YWEIN WIE ZIJ ZOEKEN

22100

22104

22108

22112

22116

22120

P/G

Vanden coninc Bandemagus hoe
Hi har geselle worden was.
Ywain wart herde blide das,
al Soe dat hi oec in rade wart
Dat hi hem mede warp an di vart.
ende Doe begonste Lanceloet vertellen:
`Wi sijn hir VII gesellen,
Dar elc van ons es in menech lant
Over goet riddere becant.
Laet ons sceden nu ten tiden
Ende elc sal sinen wech riden.
want Ware dat wi te gadre bleven,
Men Bouts ons genen prijs geven.
Ende op Alreheilegen dach
Laet ons hir kiren, dijt doen mach,
In desen casteel ende tien stonden
Zel elc seggen wat hi heft vonden,
Ende dit sal elc vertellen,
Vint hi enegen vanden gesellen,
Dat si hir comen ter ure.
Ende gave ons God aventure
Dat wi mochten vergadren dar,
Wi mochten varen te gadre dar naer
Te hove te Arture den coninc.'

22098 KOP
COR
22099 KOP
COR
22105
KOP
COR
22113
KOP
COR
22114 KOP
COR

22095

22100

22105

22110

22115

Vanden coninc bandemagus hoe
<.>
Har geselle worden was
4---hi–

4–ze14–

Da I t I elc van ons es in menech lant
Dar
In desen castee/n/ ende tien stonden
castee<l>
Elc segge wat hi heftvonden
segge<n>

W

22101 in rade wart: 'het besluit nam'. 22102 hem ... vart: 'ook uittrok'(vgl. MNW
9, 2296 bij II, 3). 22104 VII: leesVI, vgl.T. 22107 sceden: `Lift elkaar gaan'.
22110 prijs:'eer' . 22111 Alreheilegen dach: `Allerheiligen (1 november)'. 22112
kiren:`terugkererf . 22118 a venture: `het geluk'.

T

22104 In het Mnl. is er sprake van zeven Tafelronderidders. Mogelijk is dit een
kopiistenfout, want het zijn er slechts zes, zoals ook de meeste Ofr. handschriften
vermelden(vgl. M V, LXXXV, 33 en S v 204/1-2): Lanceloet, Gaheret, koning
Bandemagus, Bohort, Mordret enYwein. De fout is waarschijnlijk al in het Ofr.
gemaakt, want enkele verwante handschriften lezen hier ookVII.

290

DE ZES 'UDDERS BELOVEN BIJ TREPAS TERUG TE KOMEN

22124

22128

22132

22136

P/G

Si geloveden alle die dint.
lse die gesellen alsoe scieden
Nam elc sinen wech van hen lieden.
Ende Lanceloet reet, al Bonder sage,
Sonder aventure XV dage,
al Soe dat hi doe pensende wart
Dat hi soude maken sine wart
Ten foreeste wart dar hi te voren
Lionele hadde verloren.
ende Hi reet soe lange dat hire quam,
Dar hi de selve stat vernam
Dar Nine lest hadde gesien.
ende Hi seide:`Helpt God, Here' mettien,
`Hier sciet hi van mi; nu biddic u
Dat gi mi doet verstaen nu
Enege nimare van desen
Daric verhoget bi moge wesen.'
ende Alse hi dus sprat, hi vernam

22120

22125

22130

F. 6oV,b
22135

22123
Alse ] initiaal A, 3 r. hoog, rood met blauw penwerk.
22124
Nam ... lieden ] vs. verdeeld over twee regels, na wech de versscheiding.
22125
al sonder ] in hs aaneengeschreven.
22126
XV ] hs xv.; een punt voor het getal.
22129 KOP
Ten foreeste wart dar hi te voren
22135
22137
22139

KOP ,COR
<.>
KOP
Hier sciet hi van mi
nv biddic v
COR
<.>
Enege ] tekst gedeeltelijk verdwenen door vouw in het perkament; hetzelfde geldt voor
Daric (vs. 22138), Alse (vs. 22139), Dat ene (vs. 2214o) en groettise (vs. 22144
KOP
Alse hi dus sprac hi vernam
COR
ende
<.>

W

22122 geloveden: `stemden in'. 22127 pensende wart: `bedache. 22128 soude ...
vart: 'op we zou gaan'. 22132 stat: `plek'. 22138 verhoget: `verheugd'.

T

22123 Evenals in de lange versie van de Ofr. tekst wordt in het Mnl. bij deze `afsplitsing' van een verhaaldraad (vgl. Brandsma 1992, p. 6o-2) geen overgangsformulegebruikt. De korte versie heeft hier wel een dergelijke formule: 'Si se taist
ore li contes aparler deuls . & retorne premierement a parler de Lancelot del lac .
Or dist li contesque ... 9 (S V, 204/13-5; Vgl. M V, LXXXV, 34). 22129-3o Na het
gevecht teen hertog Cales waren Lanceloet en Lioneel samen verder getrokken.Terwij1 Lanceloet lag te slapen onder een boom, zag Lioneel hoe een redder
(Tarquijn) een jonkvrouwe ontvoerde. Hi streed to en hem, maar hi werd verslagen en gevangengezet op Tarquijns kasteel (vgl. Dl. vi, vs. 13353-442). Zelf
werd L. slapend door drie tovenaressen meegevoerd en op het kasteel van Charettegevangengehouden (vgl. Dl. vi, vs. 13637-788). 22132-3 In het Ofr. wordt
ook de tijd vermeld:`a ore de prime' (M V, LXXXV, 34; vgl. S V, 204/22-3).
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LANCELOET GAAT OP ZOEK NAAR LIONEEL

Dat ene jonfrouwe te hem wart quam.
Doe groettise vriendelike
Ende si hem weder dier gelike.
Si seide:`Here, wat soecti?'
lonfrouwe, ic soeke,' seide hi,
22144
`Enen ridere embertoe.'
`Hoe es sijn name?' seide si doe.
. Hi seide dat hi hiete Lyoneel.
22148 ende Doe besagene die joncfrouwe bat een deel
Ende besworne dat hi hare
Seide hoe dat sijn name ware.
. lc hete Lanceloet, jonfrouwe.'
22152
. Si seide:Tanceloet? Bi mire trowe,
Ic hebbe, here, van u
Dicke horen spreken vor nu.
Gi sijt die beste riddere die leeft,
Na datmen dicke geseit heeft.
22156
Ic sal u den riddere wisen, wildi,
Dien gi soect, in dien dat gi
Wilt geloven met mi te Bane
In Welker tijt ics u vermane,
22160
Ende dat gi mi Belt doen al
In lone datic u eischen sal.'
ende Lanceloet antwerde dar toe

22140

P/G

22140

22145

22150

22155

22160

Si ] vouw door dit woord, waardoor het moeilijk leesbaar is; hetzelfde geldt voor Jonfrouwe
ic (VS. 22144).
ridere ] door de laatste letter scheur in het perkament.
22145
hi hiete lyoneel
Hi seide
KOP
22147
—■ dat---■
COR
bat een deel
Doe besagene
22148 KOP
-4 die joncfrouwe–,
ende
COR

22143

joncfrouwe] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs.

22209

(kol. c).

Ende besworne dat hi hare
22
22149
KOP
<.>
COR
in dien dat gi
Dien gi soect
22158
KOP
<.>
COR
W

22142 dier gelike:`evenzo' . 22145 embertoe:`de hele tijd'. 22148 bat een deel:
beter'. 22156 Na datmen:`zoals men'. 2216o In ... vermane: `wanneer ik het u
verzoek'.

T

22158-66 Lanceloet doet de jonkvrouwe een belofte waarvan hi' de gevolgen
niet kan voorzien, een doncontraignant. Een dergelijke belofte, die vaak voorkomt
in de Lancelot en prose/ Lanceloet brengt degene die hem uitspreekt vrijwel altijd
in deproblemen.Vgl. Besamusca en Brandsma 1988.
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HIJ VRAAGT EEN JONKVROUWE OF ZIJ LIONEEL ZAG

Dat hi Berne soude doen alsoe,
Behouden siere macht ende sire ere.
ende Si seide: lc en eisce nemmere.'
Die jonfrouwe seide dar nare,
Dat in dat foreest een riddere ware,
22168
Die vreselijcste die hi vor dien
Met ogen noit hadde gesien,
Die in prisone helde Lionele
Ende van Arturs riddren vele.
22172
Si wisde hem die stede
Ende si seide hem doe mede
Datten hieten minste ende meeste
Tarquijn vanden Ontwegeden Foreeste.
22176
`Nieman es felre, noch verwoeder
Dan hi. Karodos was sijn broder,
Die soe fel was ende soe groet,
Die gi dor Walewayns wille sloget doet.'
2218o
`Des selfs datic linen broder dede,'
Sprac hi, `salic hem doen mede,
Op datickene mach begaen.'
22184 ende Si leidene ter stat saen,
Dar si vonden lopende uit

22164

P/G

22165

22170

22175

22180

foreest ] hs foeest; mogelijk valt de r met de rechterzijde van de o samen.
22168
Ende si seide hem doe[n] mede
22174 KOP
doe
COR
Dan
hi
karodos
was
sijn broder
KOP
22178
<.>
COR

W 22165 Behouden ... ere: 'als hi het zou kunnen en hi zijn eer niet zou verliezen'.
22170 noit:'ooie . 22175 minste ende meeste: `iedereen'. 22176 Ontwegeden: 'ontoegankelijke'. 22177 felre: `wreder',`gemener'; verwoeden`slechter' ,`onberekenbaarder' . 22183 Op ... begaen: `als ik hem in handen kan krijgen'. 22185 lopen-

de: `stromend'.
T

22176 Tarquijn vanden Ontwegeden Foreeste beet in het Ofr.Teriquam de la
Forest Desvoiable. In Dl. vi, vs. 13471 en 13525 wordt hij resp.Terquijn en Teriquin vanden Foreeste genoemd. 22178-80 Zie voor Lanceloets gevecht tegen
Karados: M I, XXVIII, 1-17, M III, XXVIII, 1-21 en S IV, 132/1 - 137/17. Karados
hieldWalewein gevangen in de Doloreuse Tor. Zodra Lanceloet Karados gedood
had, bevrijdde hij Walewein. Deze episode moet in het verloren gegane eerste
deel van de compilatie gestaan hebben. 22184-92 Deze bron met pijnbomen,
waaraan de schilden van de overwonnen ridders, hun helmen en hun zwaarden
hangen, kwam reeds ter sprake (Dl. vi, vs. 13498-509). Hij bevindt zich vlak bij
het kasteel van Tarquijn.Vgl. ook Brandsma 1992, p. 65-67. De beschrijving is in
het Ofr. veel uitvoeriger: het gesprek tussen L. en de jonkvrouwe loot langer
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LIONEEL ZIT GEVANGEN BIJ KARADOS ' BROER TARQUIJN

22188

22192

22196

22200

P/G

Die fontaine dor enen selverinen conduit
Vallende in een marberijn vat wort,
Alse gi hir voren hebt gehort.
Si dochtem scone ende wel berect
Ende met bladren van pinnebomen gedect.
Ende si toende hem dar naer
Wel LX scilde hangede daer.
Hi Bach Aglovels scilt tier stede
Ende Zagramors ende Keys mede
Ende Gesenonis van Strangloet
Ende Brandelijs scilt al bloet
Ende Lioneels, die nochtan dar
Genen scilt ne brachte, maer
Hi hadde enen scilt doen maken
Na Lioneels scilt, bi dien saken

22185

22190

F. 6oV,c

conduit
dor ene seluerine
Die fontaine
22186 KOP
<.>
enen seluerine<n>
COR
conduit] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22247 (kol. c).
Si dochtem scone ende wel beret IhIt
22189
KOP
berect
COR
22190 KOP Ende met bladren van pinnebomengedec IhIt
CORpinnebome<n>gedect
pinnebomen gedect ] in hs aaneengeschreven.

W

22186 fontaine: 'bronwater'; conduit: `buis',`leiding'. 22187 marberijn: `marmeren'.
22189 berect: `verzorgd'. 22I90 pinnebomen: `pijnbomen'. 22199 Hi: nl.Tarquijn. 22200 Na: `naar het model van', `gelijkend op'.

T

door en deplek waar Tarquijn woont, wordt nader beschreven (vgl. M V, LXXXV,
36-7 en S v, 205/6-11). De auctoriale opmerking van de verteller tot zijn publiek
Alsegi hir voren hebt gehort (vs. 22188) komt in deze vorm in het Ofr. niet voor.
Het is de vertaling van `si com li contes a ja devise autre foiz' (M V, LXXXV, 37;
vgl. S V, 205/13). Zie ook Brandsma 1992, p. 80-82. 22193-7 De genoemde ridders maken deel uit van degroep die op zoek is naar Lanceloet. Gesenonis, die
in Dl. vi, vs. 13514 Gosenonis genoemd wordt en in Dl. v, vs. 9117 en 9122 na
een ingreep van de corrector Gosengo(e)s (Ofr. Gosenain d'Estragot), en Brandeli's (Ofr. Brandeliz) werden in het Mnl. niet met name genoemd toen Walewein ne en ridders uitkoos om met hem op queeste to gaan (vgl. Dl. Iv, vs.
1665-1746). Uit het Ofr. (M II, LX, 12 en S IV, 321/5-13) en uit Dl. v, VS. 9114.-67
(met name vs.9148-51) blijkt hun deelname aan de zoektocht.Van de zes genoemde Tafelronderidders werd alleen degevangenneming van Lioneel en van
Hestor door Tarquijn in de roman beschreven (in Dl. vi, vs. 13418-594; vgl. M IV,
LXXVI, 51 en LXXVII, 2-6 en S V, 88/12 — 89/11 en 89/35 – 91/20). 22197-200
T. heeft Lioneels schild blijkbaar niet meegenomen, zodat hi' een nieuw schild
moest laten maken. Hoewel T. ook Hestor overwonnen heeft (vgl. Dl. vi,vs.
13547-94), hangt er van hem geen schild.

2 94

LANCELOET ZIET DE SCHILDEN VAN VERSLAGEN RIDDERS

22204

22208

22212

22216

22220

22224

P/G

Dat dine sage vroet waren das,
Dat Lioneel dar gevaen was.
ende Die jonfrouwe wide: `En siedi niet
Alle die scilde? Die gi hir siet
Heeft die riddere onder gedaen
Ende houtse hir binnen gevaen.'
ende Lanceloet antwerde te desen:
lonfrouwe, dan mochte niet wesen:
Het moeste den riddere wel gevallen
Die den dulsten van hen alien
Onder soude doen tenegen male.'
ende Binnen datsi waren in dese tale
Quam die riddere gereden te hen wart
Ende brachte vor hem op sijn part
Enen riddere sere gewont,
Dien hi hadde verwonnen tier stont.
Ende alsen die jonfrouwe wart geware,
Si sprac tote Lancelote dar nare:
`Sietene dar ende merct des
Wat duvelscer man dat es,
Hoe hi die ridders left gevaen.'
`Laettene comen,' sprac Lanceloet saen,
`Want die riddere en comt trameer niet
In vancnessen, wats gesciet,
Van hem.' Ende hi dede binnen dien
Dat linen perde niet gebrake besien.

22200

22205

22210

22215

22220

22204
KOP
Alle die scilde . die gi hir siet
22219 KOP
Sietene dar ende merct des
KOP, COR
<.>
22221gevaen inktvlekje onder de tweede letter.
22223
KOP
Want die riddere
comt trameer niet
COR
22225 KOP
Van hem ende hi dede binnen dien
COR
<.>

W

22201 dine ... das: `degenen die het zagen, wisten', sage: lees met] sagen. 22204
Die: nl. degenen wier schilden. 22208 dan wesen: 'clat kan niet'. 22209 Het
gevallen: 'het geluk moest de ridder wel gunstig gezind zijn'. 22210 dulsten:
`minste'. 22211 tenegen male:`ooit'. 22212 Binnen tale:`terwij1 zij zo spraken'. 22221 leitgevaen: `naar de gevangenis brengt'. 22223 trameer: `vandaag'.
22225-6 dede besien: `bekeek intussen of zijn paard goed toegerust was'.

T

22215 In het Ofr. wordt verteld dat de ridder zozeer gewond was `qu'il ne se
pooit droit tenir en sele, ainz se gisoit sor l'arcon de la sele devant, ausi com s'il
fust morz.' (M v, Lxxxv , 3-; vg..
1 c 205/-2.
31)
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TARQUIJN HEEFT HEN OVERWONNEN EN GEVANGENGEZET

22228

22232

22236

22240

22244

22248

22252

P/G

Ende hi sprac dus den riddere toe,
Dat hi den riddere neder leide doe,
Want hine woude gedogen niet
Dat hine vorder vorde iet.
ende Alse hi sine wort hadde verstaen,
Hi leide den riddere neder saen
Ende sat te hant op sijn part
Ende liet lopen te Lancelote wart
Ende Lanceloet weder op dien,
Alse die noit eer hadde ontsien
Enechs ridders hoverdechede.
Si vielen te gadre tier stede,
Soe dat hen niet te staden mochten staen
Halsberch no scilt Bonder waen,
Sine waren beide gader gewont
Ende waren beide doet bleven tier stont
Met dat si hen soe onderstaken,
Mar dat har glavien braken
Ende si vielen beide te samen
Met scilde ende met lichamen,
Datsi beide van haren perden
Vallen moesten neder ter erden,
al Soe datsi noet hadden ersaters tier stont,
Bedie die ridder was gewont
In sine borst tien tide
Ende Lanceloet in die slinke side,
Ende si bloeden beide sere,
Mar sine gevoelden gene dere
Ende si sprongen weder op doe.

22225

22230

22235

22240

22245

22250

staen
Soe dat hen niet te staden mochte
22239 KOP
mochte< n>
(KOP),COR
stont ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven tier geschreven.
22249
si bloeden beide sere
En
KOP
22253
En<de>
KOP,COR

W

22229 gedogen: `toestaan'. 22230 vorder vorde let: `op enigerlei wijze verder ging'.
22236 hadde ontsien: 'bang was geweest voor'. 22237 hoverdechede: `overmoed'.
22238 vielen te gadre: `botsten'. 22240 Halsberch:`malienkolder' . 22241 Sine ...
gewont: `zodat zij beide gewond zouden zijn'. 22243 Met dat: `doordae. 22244
Mar ... braken: `als hun lansen nietgebroken waren'. 22249 noet hadden ersaters:
`een arts nodig hadden'. 22252 slinke: `linker'. 22254 dere: `pijn'. 22254-8
Mar ...gramscepen:Waarom de ridders geen pijn voelen wordt in het Ofr. direct na
deze mededeling verklaard, in het Mnl. vindt men de verldaring in vs. 22257-8.
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LANCELOET ZIET TARQUIJN EN STRIJDT TEGEN HEM

22256

22260

22264

22268

22272

P/G

Si onderslogen hen embertoe
(Si waren beide soe begrepen
Met erren moede ende met gramscepen)
Mettien swerden, dat al in een
Dat vier ute den helmen springen sceen.
ende Doe begonste die strijt te verwreden
Ende vreselijc te werden onder hen beden,
al Soe dat hare scilde faelgierden daer
Ende dbloet spranc ute haren wonden dar nar
Ende gaven elc andren te dien stonden
Vele grote ende cleine wonden,
al Soe dat die grote riddere doe
Soe sere bloetde embertoe
Dat hire of hadde gestorven saen
En hadde sine grote lichtheit gedaen.
Lanceloet moyedene soe sere
Ende dander was soe in die were
Datsi beide soe moede waren
Datsi des strijds moesten ontbaren

22255
F. 6iR,a

22260

22265

22270

22259 KOP
Mettien swerden dat al in een
KOP,COR
<.>
22260
KOP
Dat vier vte d 1 i 1 en helmen springen sceen
COR
den
22261
KOP
Doe begonste die strijt
I w I erwreden
COR
ende
te <v>erwreden
verwreden ] het lijkt of de kopiist aanvankelijk een dun streepje zette door de eerste w of
door wer; de corrector expungeerde de eerste poot van de eerste letter.
22262 KOP
Ende vreselijc
werden onder hen beden
COR
te>
werden ] onder de w een inktstipje.
22264
spranc ] rgevlekt.
22270
KOP
En/de/ hadde sine grote lichtheit gedaen
COR
En

W

Ookgezien de context (vs. 22256 sluit direct aan op vs. 22259) liken de verzen
22257-8 door een kopiistenfout op de verkeerde plaats terechtgekomen te zijn.
Bovendien zouden er na vs. 22258 twee verzen kunnen ontbreken: na soe (vs.
22257) verwacht men een vers dat met dat begint. De inhoud van deze verzen
zou dan overeen zijn gekomen met `qu'il ne beent a riens fors a vengier ce dont
chascuns est correciez' (M V, LXXXV, 39; vgl. S V, 206/9-To). 22256 onderslogen
hen:`sloegen elkaar'. 22257 begrepen: `vervuld'. 22258 Met ... gramscepen: 'van
toorn en woede'. 22259 dat ... een: `zodat telkens weer'. 22261 te verwreden:
`harder te worden'. 22263 faelgierden: lapot in en'. 22265 gaven: het ond. si
isgeimpliceerd., vgl. Stoett,§ sh. 22270 En ... gedaen: `als hij niet zo beweeglijk
wasgeweest'. 22271 moyedene soe sere:`maakte het hem zo lastig'. 22272 were:
`verdediging'. 22274 ontbaren: `staken'.
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NA EEN FEL GEVECHT ZIJN BEIDEN ZEER VERMOEID

Ende rusten moesten, wilde elc oft ne wilde.
22276 ende Daer si leenden op hare scilde,
Die sere waren gefaelgiert doe,
Sprac die riddere Lancelote toe:
`Her riddere, ic biddu nu ter tijt
Dat gi mi segt wie gi sijt.
22280
want Ic soude gerne kinnen u
Ende uwen name weten nu.
Gi sijt die beste riddere heden den dach
Die ic noit met ogen sach
22284
Sint ic wapine dragen began.
Ic hebbe verwonnen nochtan
Wel M ridders ende mere,
Mar u gevic den prijs ende die ere
22288
Dat gi meester ende blome sijt
Van alien ridderen nu ter tijt.
Ende hir ombe soudic nu
Gerne uwen name weten, bequaemt u.
22292
Gi mocht selc sijn, sonder waen,
Ic maecte pays jegen u saen
Ende gi mocht oec selc wesen mede,
Ic ne name pays noch vrede.'
22296
`Vintmen man dan,' sprac Lanceloet,
Daer gi nijt op hebt soe groet,
Dar gi genen pais jegen en wilt?'
Dander, die leende op sinen scilt,
22300
Seide: jaet, allene enen man.'
ende Lanceloet seide: Wie es hi dan?'
`Het es Lanceloet van Lac,
Die mi heft gedaen selc ongemac,
22304
P/G

22275

22275

22280

22285

22290

22295

22300

elc ] e verbeterd uit o door de kopiist.
ne wilde ] in hs aaneengeschreven; punt van de kopiist na wilde als versscheiding t.o.v.

vs. 22336 (kol. b).
biddu ] inktstipje onder de derde letter.
22279
bequaemt ] a door de kopiist verbeterd uit e
22292
Seide iaet allene enen man
22301 KOP
<.>
COR
W

22276 leenden:leunden'. 22277 gefaelgiert: `gehavend'. 22285 wapine dragen began:`ridder werd'. 22292 bequaemt u:`als het u zou behagen'. 22293 selc: `zo'n
ridder'. 22294 Ic ... saen:`clat ik direct vrede met u zou sluiten'. 22298 Daer
...groet:' die u zozeer haat'. 22304 selc ongemac:`zoveel verdriet'.

T

22303-ioVgl.T bij vs. 22178-80.
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TARQUIJN VRAAGT LANCELOET NAAR ZIJN NAAM

22308

22312

22316

22320

22324

22328

P/G

Daric noch soe drove ave ben
Ic en name en genen pais jegen hen.
want Hi sloech Karodos, minen broder, doet,
Daric minne an hadde soe groet
Datic noit in eertrike
En minde man dier gelike.
Ic wouder ombe hebben gegeven nu
Al tgoet datic hebbe, seggic u,
Dat Lanceloet ware hir nu ter tijt
In dien poente dar gi in sijt.
Ic soude mi dan wanen wreken
Vanden rouwen die mi int herte steken.'
ende Lanceloet sprac tote hem dar nare
Dat hi wel te poente comen ware
Hem te wrekene, haddi gemogen,
Want hine dar sach metten ogen
Ende hadde geproeft al ytowert
Hoe dat sniden conste sijn swert.
`Sidi dan dit, Lanceloet?' seidi.
`Jaic; sprac Lanceloet, 'wet wel dat gi
Man sijt dien is meest hate nu.
Dat salic te Kant tonen u.'
Mettien hief Lanceloet dat swart
Ende ginc waste te hem wart
Ende hi gaf hem enen slach,
Dat hi vor hem ter erden lath.
22310 KOP
COR
22316 KOP

KOP,COR
22319 KOP
KOP,COR
22320

22324

KOP

22305

22310

22315

F. 6iR,b

22320

22325

Minde man dier gelike
+- ens

Vanden rouwe
die mi int herte steken
rouwe<n>
Hem te wrekene haddi gemogen
<.>
Want hine dar sach mett I i I en ogen
metten
Jc
ai /lanceloet/ sprac lanceloet wet wel dat gi
-

COR
KOP
KOP
COR
Lanceloet ] hs lanc'.; depunt na dit woo is mogelijk behalve deel van de afkorting ook
interpunctieteken.

W

22306 hen: 'hem', vgl. VL I, § 28d. 22310 dier gelike: `evenzeer'. 22311 wouder
ombe: ` ZOu ervoor'. 22313 Dat: `o dat'. 22314 poente: `situatie'. 22315 mi ...
wreken: 'er dan hoop op hebben mij te wreken'. 22318 wel te poente: 'precies op
tijd'. 22319 haddi gemogen: 'als hij zou kunnen'. 22321 geproeft al ytowert:'in elk
geval reeds ervaren'.
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ALLEEN MET LANCELOET WIL HIJ GEEN VREDE SLUITEN

22332

22336

22340

22344

22 3 4 8

22352

22356

P/G

mer Die ander spranc op verdelike.
Nochtan was hi gequetst vreselike
Ende gecrinct utermaten
Vanden bloede dat hi hadde gelaten.
Hadde een ander gehadt sine wonden,
Hi ware of doet lange stonden,
Mar hi was van soe groter herten embertoe
Ende sloech op Lancelote doe
Grote slage alsi mochte
Ende Lanceloet op hem onsochte.
Die strijt gedurde soe lange
Onder hen tween onderlange
Dat hen alien wonderde vandien
Die har striden hadden gesien,
Hoe si soe lange gestonden,
Want elc hadde selke X wonden
Dar een ander wel sterven mochte
Vander minster: si was soe onsochte.
Mar sine gevoeldens min noch mere:
Si onder haetten hen soe sere.
Ende elc sloech op andren dare
Gelijc oft hi yserijn ware.
Si hadden beidegader doe
Hare halsberge gescort soe:
Elc hadde andren geslagen doet,
Hadden si die slage alsoe groet
Elc andren gegeven tien tide

22330

22335

22340

22345

22350

22331
22332

Die ] ie verbeterd uit a door de kopiist.
vreselike ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. (de leesaanwijzing

22348

KOP
COR

voor) vs. 22393 (kol. c).
Vander minster si was soe onsochte
<.>

W

oren .
aten:
22331 verdelike:'sner . 22333 gecrinct: ` verzwake . 22334 gel`verl'
22336 ware af doet: `zou daardoor (...) gestorven zijn'. 22337 van ... herten: `zo
bijzonder dapper'. 22340 onsochte: 'hard'. 22345 gestonden:`het (...) uithielden'. 22346 selke X wonden: 'den dermate vreselike wonden' 22347 Dar: 'terwiF. 22348 onsochte: `ernstig'. 22349 min noch mere: `helemaal niet'. 22352
yserijn: 'van ijzer'. 22354 gescort:`gehavend'.

T

22339 Het Ofr. deelt mee dat T. L. niet vaak raakt,`car Lanceloz le fet maintes
foiz faillir' (M V, LXXXV,
43 ;• vgl. S v, 207/6-7). 22343-4 Tot de toeschouwers
die naar hetgevecht kijken behoort in ieder geval de jonkvrouwe die L. naar het
kasteel bracht en vermoedelijk ook de door T. gevangen ridder (vgl. vs. 2218 4225).
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DE STRIJD ONTBRANDT WEER IN ALLE HEVIGHEID

22360

22364

22368

22 3 72

22 37 6

223 80

22384

P/G

Alsi Baden int begin vanden stride.
Si waren soe vermoyt tien stonden
Dat hen die swerde ontwonden
Uten handen alsi souden slaen.
Entie grote riddere, Bonder waen,
Was soe mesmaect ende soe moede
Beide van wonden ende van bloede
Dat hi met pinen staen mochte.
Lanceloet, dine sere versochte,
Hine was niet soe moede doe,
Hine sloech opten riddere embertoe,
Die soe sere wart onder saen
Dat Nine niet ne mochte weder staen.
Hi moeste wischen harentare
Ende Lanceloet volgede hem ember nare,
Die en gene were mochte togen
Anders Ban embertoe gedogen.
Ende Lanceloet liep hem op metter wart
Ende drevene al achter wart
Bider fontainen op ene gracht,
Dar hi alsoe op hem yacht
Dat hi achter wart in die gracht vel,
Dar hi niet ute ne mochte wel.
ende Lanceloet trac hem den helm af.
Hi warpene en wech ende gaf
Hem enen slaech opt hoeft to handen,
Dat hijt hem cloefde toten tanden.
Doe viel hi doet Bar ter neder
Ende Lanceloet stac sijn Swart in weder.

22360
22368

22382
22383

22360

22365

22370

2 23 75

F. 6IR,c
223 80

die swerde 1 in hs aaneengeschreven.
Hine sloech opt I i I en riddere embertoe
COR
opten
gaf] punt van de kopiist na dit woord.
Hem ] door de kopiist over een ander woord (mogelijk Een) heen geschreven.
KOP

22384 KOP
COR

W

22355

Dat hijt hem cloef
toten tanden
cloef<de>

2236o ontwonden: `vielen'. 22363 Was soe mesmaect: 'was er zo slecht aan toe'.
22364 Beide ... bloede: `zowel door verwondingen als door bloed(verlies)'. 22365

metpinen: `ternauwernood'. 22366 versochte: `aanviel'. 22369 soe ... onder: `zo
uitgeput was'. 22370 niet ... staen: `geen weerstand kon bieden'. 22371 wischen
harentare: `naar alle kanten uitwijken'. 22373-4 Die ... gedogen: bep. bij hem (vs.
22372). 22373 were mochte togen: `tegenweer kon bieden'. 22374 gedogen: `zich
verdedigen'. 22377 Bider: langs de'; op: 'tot bij'. 22386 in: 'in de schede'.
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UITEINDELIJK DOODT LANCELOET TARQUIJN

¶ Die jonfrouwe seide daer nare
Tote Lancelote dat hi volgede hare.
Ende Lanceloet bat hare tien tiden
Dat si soe Lange soude ontbiden
Dat die ridders ute waren gedaen
Die dar binnen lagen gevaen.
Die jonfrouwe antwerde alsoe houde
Datse die riddere wel uut doen soude
Dien hi verloest hadde. Dar nare
Wert Lanceloet wel an hem geware
Dat hi Walewayns broder was,
Gaheret, darmen eer of Las.
Ende Gaheret tien selven stonden
Richtem op met al sinen wonden
Ende hietene wel comen wesen.
Lanceloet sprac: 'Seldi mogen genesen?'
`Jaic wel, here,' antwerde hi,
`Op datic iwerinc in rasten si.'
Lanceloet sprac: `Gi selt hir binnen varen
Ende delivereren Bonder sparen
Uten prisone onse gesellen
Dire in gevaen sijn, horic tellen,
Ende andre ridders menegerhande,
Die met hen sijn ute vremden lande.
Ic moet varen met derre jonfrouwen
Dierict geloefde bi trouwen
Te varne dar si mi wile leden.'
Ende hi dede verbinden tier steden

22388

22392

22396

22400

22404

22408

22412

P/G

22387
22395
22413

22385

22390

22395

22400

22405

22410

Die ] voor dit woord rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
Dien hi verloest hadde dar nare
KOP
<.>
COR
varne ] inktstipje na dit woord, waarschijnlijk een interpunctie.

W 22390 ontbiden: `wachten'. 22404 Op ... si: `als ik ergens kan rusten'. 22406 delivereren: `bevrijden'. 22409 menegerhande: `velerlei'. 22412 bi trouwen:` op mijn
woord van eer'. 22414 dede verbinden: `verbond'.
T

22398 Gaheret was een van de vier ridders die na het door Artur uitgeschreven
toernooi op zoek in en naar de ridders die niet van de queeste waren teruggekeerd. Lanceloet had Gaheret voor het laatstgezien toen zij (in vs. 22123-4) elk
een andere kant op gingen.Wat Gaheret gedaan heeft voor hi' door Tarquijn
werd verslagen, wordt in de roman niet beschreven. De auctoriale opmerking
van de verteller darmen eer af las komt in het Ofr. niet voor(vgl. M V, LXXXV, 46
en S v, 207/31-2).
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LANCELOET VRAAGT GAHERET DE RIDDERS TE BEVRIJDEN

22421

22416

22420

22424

22428

22432

P/G

Sine wonden ombe hoeden
Dat si niet vele en louden bloeden.
Ende hi volgede dar nare
Der jonfrouwe ende vor met hare.
Gaheret vor inden casteel thant,
Dar hi die slotele hebbende vant
Enen knape.Alsi tot hem quam
Ende den die knape gewapent vernam,
Hi wart sere to mayeert vandien
Ende woude alte hant vlien.
mer Gaheret gegrepene saen
Ende seide: 'Gine selt mi niet ontgaen,
Gine selt mi Leiden, seggic u,
Dar die gevangene liggen nu.'
Dat hi herde node dede doe,
Mar datten Gaheret dwanc dar toe.
Die knape leidene thant
Dar hi ene zale staende vant
Ende alse die dure was ontdaen,
Gaheret ginc dar binnen saen.

22415

22420

22425

22430

Dar hi die /ste/ slotele hebbende vant
22420 KOP
KOP
Dar ] inktstip voor dit woord waarschijnlijk niet bedoeld als leesaanwijzing van de correc-

tor (de kleur wijkt at).
Enen knape alsi tot hem quam
KOP
<.>
COR
22422 KOP
Ende
die knape gewapent vernam
COR
--,den--+
22424
vlien ] inktstip onder de eerste letter, geen expungeringspunt.
W

22415 ombe hoeden: `ervoor to zorgen'. 22422 den: vergissing van de corrector
(vgl. P/G), die duidelijk wilde maken dat die knape subject is en niet het mogelijk samengetrokken 'hi' uit Alsi (vs. 22421); lees hem. 22423 te mayeert: 'beouw
vreesd'. 2243o Mar datten: 'ware het niet dat (...) hem'. 22432 zale:` geb'.
22433 ontdaen: `opengedaan'.

T

22418 In het Ofr. wordt aangegeven in welke richting L. en de jonkvrouwe vertrekken: 'ele l'anmoinne tote la voiequ'ele estoit venue.' (M V, LXXXV, 46; vgl. S
V, 207/39-40). 22421 In het Ofr. wordt over deze knape verteld, dat hi' `seoit en
une chaiere delez .I.piler de marbre' (M V, LXXXV, 47; vgl. S v, 207/41 — 208/I).
22429-30 In het Ofr. antwoordt de knape dat hij dat niet zal doen. Daarom gooit
G. hem op de grond en dreigt hij hem to doden als hij niet doet wat hem gevraagd wordt. Omdat hi' bang is to sterven, geeft de knape toe (vgl. M V, LXXXV,
47 en S v, 208/5-7). 22432 Het Ofr. geeft meer bijzonderheden over het gebouw: 'il avoitplus de .LX. fenestres de fer qui toutes ouvroient en un grant
jardin et l'an i veoit moult cler.' (M V, LXXXV,
47;• vgl. S V9208/10-2).
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LANCELOET VOLGT ZOALS BELOOFD DE JONKVROUWE

22436

22440

22444

22448

22452

22456

22460

P/G

Si stonden alle op, nochtan
En kinden si niet den goeden man.
Gaheret vrachde tien stonden
Ombe die gesellen vander Tafelronden.
Doe sprongen op Hestor ende Lioneel
Ende ander gesellen een groet deel.
ende Alsi Gaherette hadden gesien,
Si deden hen te kinnen na dien.
Si liepen sere te hem waert
Ende helsedene metter wart.
Dar na Gaheret dese wort sprac:
`Gi heren, mijn her Lanceloet van Lac
Groet u alien gemeinlike,
Beide vremde ende heimelike,
Ende ontbiet u bi mi, al sonder waen,
Dat gi, alse gi wilt, moget utegaen.
U en sal over uwen wile
Nieman houden, Jude no stille,
Want wet wel dat Lanceloet
Den groten riddere sloech doet
Bi der fontaynen.' Alsi dit horden,
Wet wel datsi soe blide worden,
Ic en mocht u niet vertellen.
Doe gingen ute die gesellen,
Blide van dier aventure
Die hen gesciet was ter ure.
Ende alsi ute waren gegaen,

22435

F. 6iV,a
22440

22445

22450

22455

22442 KOP
Si deden hen te kinne na dien
COR
kinne<n>
22451 KOP
V en sal [v] ouer vwen wile
COR
KOP
22455
Bi der fontayn en alsi dit hor±t±
KOP
hor<den>
<.>
COR
fontaynen ] hs fontayn en

W 22436 kinden:`herkenden' . 2244o ander ... deel: `eengroot aantal van de andere
ridders'. 22443 sere: `sner. 22442 deden . kinnen:lieten zich zien'. 22448
Beide ... heimelike: `zowel vreemden als bekenden'. 22449 ontbiet ... mi: 'hat u
via mi' weten'. 22451 over.`tegen'.
T

22441-2 In het Ofr. maakt Gaheret zich bekend zodra hi j de gevangen Tafelronderidders heeftgezien (vgl. M V, LXXXV, 48 en S V, 208/15-6).
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GAHERET BEVRIJDT DE GEVANGENEN NAMENS LANCELOET

22480

Doe telletse Gaheret saen
Ende hi want datter waren wale
LVIII ridders bi getale
Van Arturs hove ende van andren,
Alsoe alsi voren wandren
Aventuren soeken weder ende wort.
Doe sprac Keye dese wort:
lc seide waer wilen ere,
Alsic seide dat wi nembermere
Uter vancnessen worden genomen
Lanceloet en moeste eer hier comen.'
ende Dandre widen: `Des sijt gewes,
In wat steden dat die goede man es,
Hi doet hem te kinnen wale.'
Doe seide Hestor dese tale:
`Live here, wetti war wart
Dat mijn her Lanceloet vart?'
Gaheret seideIc segge u
Dat hi ten lande wart vart nu

P/G

22462

22464

22468

22472

22476

22464

22465
22475
22479

22460

22465

22470

22475

KOP
Doe tellesegaheret saen
COR
tellese
KOP
Lviii. ridden [wal] bigetale
KOP, COR
LVIII ] hs Lviij. ; geen punt voor het getal.
KOP
Van arturs houe ende van andren
COR
<>
KOP
Hi doet hem te kinne
wale
COR
kinne<n>
u ] hs v; punt van de kopiist na dit woord, mogelijk onder invloed van het getal vi

W

22466 voren wandren:`rondzwierven' ,`eropuit trokken'. 22467 weder ende vort:
`in alle richtingen'. 22469 wilen ere: 'clestijds'. 22471 genomen:`bevrijd' .
22475 doet ... wale: `toont goed wie hij is'.

T

22464 In het Ofr. is er sprake van 64 ridders (vgl. M V, LXXXV, 49 en S V, 208/25
en zie vs. 23179). Dit is een betere lezing, want in Dl. vi, vs. 13508-9 zijn er al 6o
riddersgevangen (excl. Hestor en Lioneel).Van deze gevangen ridders zijn er
minstens31 van Arturs hof (de dertig ridders genoemd in Dl. vi, vs. 13532-9 en
Hestor). 22468-72 In Dl. vi, vs. 13600-19 is het niet Keye maar Sagrimor die
zegt dat de ridders slechts bevrijd kunnen worden door Lanceloet. 22479-81
Onvermeld blijft hoe G. te weten is gekomen dat L. is vertrokken naar Terre Forefine, het land van koning Pelles (vgl. Dl. vi, vs. 15006-8). L. kent zelf zijn bestemming niet: hi' volgt de jonkvrouwe en verneemtpas in vs. 22615-9 het doel
van de tocht. Gaheret kan Us bestemming hebben afgeleid uit de richting waarin hij vertrokken is.Vgl.T bij vs. 22418.
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KEYE EN DE ANDERE RIDDERS PRIJZEN LANCELOET

22484

22488

22492

22496

22500

P/G

Datmen Terre Foreine heet.'
`Ay God, oftic hadde part gereet,'
Sprac Hestor, 'in genen manieren
Ne soudic willen finieren,
Ic en soude willen varen dar hi es.'
ende Gaheret seide: 'Sijt seker des,
Gi moet bliven nu ten tiden,
Want gine hebt war op riden.'
ende Binnen dat si hen berieden
Wat si doen souden onder hen lieden,
Sagen si ute ende vernamen
Waer IV Somers geladen quamen
Met venisoene. Doe sprac Gaheret:
`Wi mogen hir bliven te bet:
Men brinct ons gnoech teten toe.'
ende Brandelijs sprac te hen doe:
here `Wi sijn moede ende vermoyt van langen
Ende hebben Lange gewest gevangen,
Gaheret, ende gi sijt nu ter stont
Ende andre gesellen, gewont.
Hir bi doet bier goet wesen
Tes die gesellen sijn genesen

22480

22485

22490

22495

Gi ] inktstipje voor dit woord.
22487
Binnen dat si hen be[d]rieden
22489 KOP
berieden
KOP
ende
COR
doe sprac gaheret
Met venisoene
KOP
22493
<.>
COR
Men brinct ons gnoech teten I e I toe
KOP
22495
teten
COR
sprac te hen doe
BPI adelijs
22496 KOP
B<r>a<n>delijs
ende
COR

W 22482 oftic ... gereet: `als ik een paard tot mijn beschikking had'. 22484finieren:
`talmen'. 22488 gine ... op: `u hebt niets waarop u kunt'. 22489 hen berieden:
`overlegden'. 22492 Waer: 'hoe', somers: lastdieren',`pakpaarden'. 22493 venisoene: 'wild'. 22494 te bet: `beter'. 22497 van langen: `sinds lane tijd' (vgl.
is het hier goed toeven'.
MNW 4, 104). 22501 Hir ... wesen:
T

22492 In het Ofr. zien de ridders drie knechten met drie lastdieren (M V, LXXXV,
S o o drie knechten met twee lastdieren (S V, 208/41). 22502 In het Ofr. wil
Brandelijs `toute ceste semainne' bliven (vgl. M V, LXXXV, 50 en S V, 209/5).
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DE RIDDERS KUNNEN EN WILLEN NIET WEG

22504

22508

22512

22516

22520

22524

P/G

Ende hir binnen sal God geweerden
Ons lieden te versiene van peerden.'
Dus bleven si alle dare.
Doe vrachden si ombe niemare
Vanden hove Gaherette,
Die hen seide Bonder lette
Vanden rijchsten tornoye die was,
Alsmen hir te voren las,
Te Locgres, sider dat ontfinc
Ierst crone Artur die coninc
Ende hoe datter was ridderscap so groet
Ende hoe dat scoffierde Lanceloet
Die gesellen vander Tafelronden,
Alse die met Bandemagus was den stonden.
ende Doe seide elkerlijc besonder
Van Lancelote groet wonder.
Keye sprac ten gesellen dan:
`Lanceloet heeft wel getoent hir an
Dat die Tafelronde mere
Bi hem plach te hebbene prijs ende ere
Dan bider helecht van alder scaren
Die vander Tafelronden waren.'
¶ Na desen sprac Gaheret wort

22505
22509
22511
22516
22525

E 6IV,b

22505

22510

22515

22520

KOP
D I e s bleuen si alle dare
COR
Dus
rijc hsten ] de kopiist schreef de h over een s heen.
tornoye die ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Te lot re
sider dat ontfinc
COR
locgres
stonden ] we ens plaatsgebrek boven tien afgeschreven.
Na ] voor dit woord een blauw paragraafteken; de representant onder het teken is nog

zichtbaar.
W 22503 geweerden: `zo goed zijn'. 22504 versiene: `voorzien'. 22511-2 sider ... crone: `sinds ...gekroond werd'. 22513 ridderscap so groet: `zo veel ridders'. 22517-8
seide ... wonder `sprak ieder zijn verbazing over L. uit'.
T

22503-4 Het Ofr. is veel uitvoeriger:`Et ou prandrions nos a mengier tant corn
nos sejornerions ceanz? — En ceste tor, fait Brandeliz, a plante de touz biens et ci
pres est la forez ou nos panrons venoison tant corn nos plaira: si vos di vraiement
que or demorer II. mois antiers ne vos faudra viande.' (M v LXXXV, 50; vgl. S
v, 209/7-12). 22507 In het Ofr. vertelt Gaheret eerst dat hij nog niet lang geleden aan het hof was(vgl. M V, LXXXV, 51 en S v, 209/14-5). 22509-16 Zie voor
de beschrijving van het toernooi vs. 19862-20942. De terugverwijzing Alsmen
hir te voren las komt in het Ofr. niet voor(vgl. M V, LXXXV, 51 en S V, 209/15-6).
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GAHERET VERTELT OVER HET TOERNOOI BIJ KAMELOET

22528

22532

22536

22540

22544

22548

P/G

W

Te Restore van Mares dese wort:
`Mijn her Lanceloet, dat seggic u,
Belcht hem sere op u nu,
Dat gi wel wist dat hi u broder was
Ende gi hem noit gewoget das,
Mar gi swecht vor hem van desen
Ofti u viant hadde gewesen:
here 'Hi es soe groet here ende soe wart man,
Hine hadde mi niet geloeft dan
Ende ic hadde mi moten scofieren
Ne hadde hijt niet willen otroyteren.
mer Na dat dar toe comen es dat hi
Dit bi andren weet dan bi mi,
Ic same wel acquinteren mogen,
Wile mi Onse Here gedogen
Datickene vinde ende dat sal
Cortelinge sijn, hebbics geval,
Want ic same soeken metter wart
Tierst datic mach gecrigen part.
Ende donct hem datic hebbe mesdaen,
Ic saelt hem betren Bonder waen.'
Alse Lioneel dat horde,
Hi was blide om die worde.
`Ay Hestor: sprac hi, `vor nu
Haddic enen quaden neve an u,

22525

22530

225 35

22540

22545

u 1 hs v; punt van de kopiist na dit woord (vgl. vs. 22479).
gi ] g over een stole (waarschijnlijk van een h) heen geschreven.
ende dat sal
Datickene vinde
KOP
<>
KOP ,COR
vor nv
Ay hestor
22549 KOP
—osprac hi–*
COR
hi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de penwerkversiering voor
vs. 22610 (kol. c).

22528
2253o
22541

' 22530 gewoget:'ver22528 Belcht hem sere: 'is zeer kwaad'. 22529 Dat:` omdat.
gen hem'. 22533 wart:`dappere,'
telde'. 22531 swecht ... desen: `twee erover teen
`edele'. 22535 scofieren: `schamen'. 22536 otroyteren:`erkennen'. 22539 Ic ...
mogen: `zal ik wel vriendschappelijk met hem kunnen omgaan'. 22542 Cortelinge: `binnenkort'. 22545 donct hem: `meent hij'. 22546 saelt hem betren: `zal hem
ergenoegdoening voor even'. 2255o quaden: `slechte'.

T 22527-3Vgl.T bijv s. 21193-6. 22533 In het Ofr. wordt vermeld dat Hector rood
wordt van schaamte voor hi' L. antwoordt (vgl. M v, LXXXV, 52 en S v, 209/27-8).
22549-5o Aangezien Lioneel een neefis van Lanceloet (koningBohort en koning
Ban, hun vaders, waren broers), is hi'j ook een neefvan L.'s halfbroer Hestor.

308

LANCELOET WEET DAT HESTOR ZIJN BROER IS

Die u dus hebt bedect jegen mi.'
22552 ende Hestor wide: `Here, dat was bedi
Dat gi sijt soe hoge, soe edel man,
Geboren van coningen ende van
Coninginnen van groter machte
22556
Ende ic ben van nedren geslechte
Van mire moder side geboren
Ende ic en waende niet te voren
Dat gi mi over maech houden wout,
2256o
Mar dat gire mede spelen sout.'
ende Lyoneel Hestore antworde gaf:
`Hestor, spracti meer hir af,
Ic soude wanen dat gift seit te hant
22564
Ombe datic en hadde en geen lant
Mar wille God die ons geboet
Ende mijn neve Lanceloet,
Den coninc Claudas sal noch berowen
22568
Des onrechts ende der ontrowen
Die hi ons lieden heft gedaen,
Ende salre selken loen af ontfaen
Alse verradere verdient dar an
22572
Dat hi onteerft even edelen man.'

P/G

22554 KOP
KOP, (COR)

2255o

22555

2256o
F. 6IV,c

22565

Geboren van coningen ende van
<.>

de kopiist verbeterde wout uit sout door van so een w te maken; de u werd een
o, de t werd door toevoeging van een verticaal streepje een u en de slot-t werd erachter geplaatst.

22559 wout ]

W

22551 u ... mi: `uw identiteit zo hebt geheimgehouden voor mij'. 22556 nedren
geslechte: lage afkomst'. 22558 waende: `verwachtte'. 22559 over ... wout: `als
bloedverwant zou willen beschouwen'. 22560 gire ... sout: `u er gekheid over
zou maken'. 22563 seit: `zei'. 22565 geboet: `schiep'. 22568 ontrowen: `trouweloosheid',`verraad'. 22570 loen: `vergelding'. 22572 ontee0 ... man: `een edele
man van zijn land berooft'; het is niet geheel duidelijk wie Lioneel met de edele
man bedoelt: vermoedelijk Lanceloet.

T 22562-72 Koning Claudas had op verraderlijke wijze het rijk van koning Ban en
koning Bohort veroverd en zo Lanceloet, Lioneel en Bohort hun erflanden ontnomen. Koning Ban stierf toen hi' zijn hoofdstadTrebes in vlammen zag opgaan
en koning Bohort stierfkort daarna uit verdriet om de dood van zijn broer (zie
S iii, 8/18 – 16/36). De verzen 22566-72 kondigen indirect de oorlog van Lanceloet,Artur en vele Tafelronderidders teen koning Claudas aan. Na een langdurige, felle strijd vlucht Claudas. Hestor wordt dan koning van Benoyc en Lioneel van Gaule. Lanceloet en Lioneels broer Bohort willen Tafelronderidder blijven(vgl. M vi, CII, I - CV, 28, S V, 336/38 – 377/32 en j vs. 32782-35458).
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LIONEEL VERWIJT HESTOR ZIJN STILZWIJGEN DAAROVER

22585

22576

22580

22584

22588

22592

P/G

Dus bleven si al die weke daer.
¶ Die grave vanden Pale quam daer dar naer,
Die van Terquins doet was blide.
Hi want dar ten selven tide
Enen sinen neve, dien hi vor dien
In langen tiden niet hadde gesien.
Ende alse hi wiste dat die ridders dar
Van fauten van perden bleven over waer,
Hi gaf elken riddere van Arturs hove
Een stare pert van dieren love,
Ende hem blef Terinquins casteel ende al die dinge
Diere toe horden metter woninge.
Ende si voren van danen gereet
Den selven wech die Lanceloet leet,
al So dat si in een bosch quamen
Dar si enen geslagenen wech vernamen.
ende Gaheret seide: `Hets goet dat elc bestaet
Sinen wech ende allene gaet
Ende ombe dat wi onseker sijn nu
Lancelote to vindene, so seggic u,
Dat elc van ons alien si

22570

22575

22580

22585

22590

22574 KOP
Die graue vanden pale quam daer
naer
COR
<dar,
Die ] voor dit woord een roodparagraafteken; de representant onder het teken is nog

zichtbaar.
22583

KOP
Terinquins casteel ende al die dinge
COR
ende hem blef-+
blef we ens plaatsgebrek omlijnd onder ende hem afgeschreven.
Terinquins Termquins ook mogelijk.
KOP
Ende
voren van danen gereet
COR
22591
onseker hs on seker
22592 KOP
Lancelote to vindene
se is v
KOP,COR
22579 wiste:`vernam'. 22580 Van fauten van:`bij ontstentenis van'. 22582 Een
... love: `een sterk en zeer voortreffelijk paard'. 22583 hem blef`hij ontving'.
22588 geslagenen: `gebaande'. 22589 bestaet: `inslaat',`gaae.
T

22574 De grave vanden Pale (Oft. quens del Parc, del pre, del pais) is niet eerder
in het verhaal voorgekomen en speelt na deze episode een rol meer. 22578 In
het Ofr. is de tijdsaanduiding preciezer: de graafheeft zijn neef al een halfjaar
niet meergezien (M V, LXXXV,
54;• vgl. S v, 210/ II). 22581-2 In het Ofr. krijgen ook de andere ridders een acrd `me n'estoient mie si bons' (M V, LXXXV,
54; vgl. S v 210/14-5). 22585 De ridders vertrekken in het Ofr. pas als Gaheret
genezen is (vgl. M V, LXXXV, 54 en S V, 210/17-8).

3I0

DE GRAAF VANDEN PALE BRENGT HUN PAARDEN

22596

22600

22604

22608

22612

P/G

En Alderheilegen dage, moge wi,
Ten castele vanden Trepasse, die staet
Alsoe alsmen te Gorre wart gaet.
want Lanceloet heft gesegt over waer
Op lien dach te sine daer.'
ende Elc geloefde van hen lieden
Dar te sine ende si scieden
Ende elc vor sinen wech tier ure.
Nu meer swiget die aventure
Van hen te sprekene int gemene
Ende sprect van Lancelote allene.
u gewacht daventure das,
Alse Lanceloet gesceden was
Vanden castele dar hi sloech doet
Terquine, die was soe groet,
Die jonfrouwe reet yore ende hi
Volgede ende was hare ember bi,
al Soe dat si quamen gereden
In enen smalen pat onder hen beden.
ende Die jonfrouwe seide: 'Here, wetti
Waric u leide?' Hi seide neen hi.
Si wide: `Here, is leide u

N

22600
22605

22595

22600

22605

22610

Dar te si I e I ne ende si scieden
KOP
sine
COR
Nu ] initiaal N, vier reels hoog, blauw met rood penwerk; representant links van de letter

in de mare.
22610

22614

KOP
KOP
COR
KOP
COR
W

Was hare ember bi
--,volgede-*

4–ende4-Waric vleide hi seide neen hi
<.>

bi: `steeds
22594 En: 'op'. 22600 scieden: 'gingen uiteen'. 22610 hare ember
dichtbij haar'.

T 22594-8 Bij het kasteel van de Trepasse (Ofr. chastel del Tres as werdYwein gevangengenomen, omdat door zijn toedoen de reus Mandure was vrijgekomen
(vgl. vs. 17410-33). Later werdY. bevrijd door Lanceloet, Bohort, Gaheret, Ban.demagus en Mordret, waarna Bohort voor het kasteel de ontketende reus verdie het land verwoest en veel mensen gedood had (vgl. vs. 21745-22054).
sloe die
Gorre is het land van kin Bandemagus. In vs. 22112-22 beloven de zes bovengenoemde ridders elkaar op Allerheiligen in het kasteel van de Trepasse te
treffen. 226o9Volgens het Ofr. is L.`las et travilliez a merveilles conme cil qui
moult avoit eu painne et travail en la bataille qu'il of faite.' (M V, LXXXVI, I; vgl.
S V, 210/31-2).

3II

DE RIDDERS BELOVEN BIJ TREPAS TERUG TE KOMEN

22616

22620

22624

22628

22632

22636

P/G

W

Om te vechten jegen enen riddere nu
Die ere quader costumen plecht,
Want hi al die liede ontwecht
Dar hi boven comen mach,
Dat sceen mi wel heden den dach.
Hi nam mi een dat scoenste pert
Dat in langen gesien Overt
Ende woude mi doden tier stede,
Ombe daticker of sprac dorperhede.'
Doen drogen si onder hen tween,
Lanceloet entie jonfrouwe, over een
Dat si allene voere voer daer
Ende Lanceloet volgede naer.
ende Alser die riddere wart geware,
Hi gegreep bidien arme hare
Ende stacse te hant ter neder.
Die jonfrouwe stont op weder
Ende hilt bi dien breidele tpart
Ende sprac dus ten riddere wart:
`Gine leidet mi niwerinc.' Ende Lanceloet
Hadde gesien des ridders stoet.
Hi noepte mettien sporen sijn part

22615

22620

F. 62R,a

22625

22630

vechten iegen enen riddere nv
Om
22616 KOP
<te>
COR
volgede ] de eerste letter lijkt over een andere, geradeerde letter heen geschreven te zijn.
22628
ende lanceloet
niwerinc
Gine leidet
KOP
22635
<.>
<rni>
COR
22617 ere ... plecht:` er een slechte gewoonte op nahoudt'. 22618 ontwecht: `stort
(...) in het ongeluk'. 22619 Dar ... mach: 'die hi' kan overvvinnen'. 22620 Dat
... wel:`dat bleek mij duidelijk'. 22624 dorperhede: `schande'. 22625-6 drogen
[ .. .1 over een: `spraken (...) af'. 22627 voere voer: `vooruit zou rijden'. 22631
stacse ... neder `gooide haar onmiddellijk op de grond'. 22633 breidele: `teugel'.
22635 niwerinc:'nergens heen'. 22636 stoet: `duw',`aanval'.

T 22620 In het Ofr. is de dialoog uitgebreider (vgl. M V, LXXXVI, I en S v, 210/40).
Bovendien vond het avontuur van de jonkvrouwe een dag eerder plaats: `ier' (M
V, LXXXVI, I; S v, 211/1: 'flier au matin'). 22629 Zowel over de plaats als over
de redder geeft het Ofr. meer bijzonderheden: `ele chevauche tant que ele vint a
une tor fort et haute qui seoit an une mareschiere. Et li chevaliers estoit devant la
porte touz armez sor son cheval' (M V, LXXXVI, 2; vgl. S V, 211/8-1o). 22632 In
het Ofr. roept de jonkvrouwe eerst om hulp (vgl. M V, LXXXVI, 2 en S V, 211/13).

3 I2

EEN RIDDER EIST DE PAARDEN VAN PASSANTEN OP

Ende reet waste te hem wart.
Die riddere wart geware das
22640 Dat Lanceloet sere bebloet was
Ende wart gescoffiert van dien
Ende gereidem jegen vlien,
Dat hem Lanceloet al benam,
22644
Die met soe groter haesten quam
Dat Nine dor den lichame stac.
Ende alse hi tspere weder ute trac
Viel hi in onmachte, ende Lanceloet
22648
Slogene noch eens, dat hi bleef doet.
Si saten op ende dar nare
Vordene die jonfrouwe met hare,
Die dar ombe grote bede
22652
Eer hijt doen woude, dede.
Si ontfingene wel ende tote dien
Dede si sine wonden wel besien
Ere jonfrouwen diere vroet ane was,
22656
al Soe dat hi binnenVIII dagen genas.
Doe voer hi danen ende sochte

P/G

22647

KOP
COR

22648
22653

22635

22640

22645

22650

Viel hi in onmacht
ende lanceloet
onmachte <.>

Slogene ] inktstip voor dit woord, waarschijnlijk geen leesaanwijzing van de corrector.
Si ontfingene wel ende tote dien

KOP

COR

<.>

W

22641 gescoffiert:`bevreesd' . 22642 gereidem 'een vlien: `maakte zich op om te
vluchten'. 22643 benam:`belette' . 22647 Viel ... onmachte: `verloor hij het bewustzijn'. 22653 tote dien: `daarbil. 22654 besien: 'verzorgen'. 22655 diere ...
was: 'die wist wat zij eraan moest doen'.

T

22638 In het Ofr. bedreigt L. de ridder tevens met woorden: 'et dist au chevalier
qu'il est morn' (M V, LXXXVI, 2; vgl. S v, 211/17). 22647-8 L. lijkt tamelijk onridderlijk te handelen door een bewusteloze ridder dood te slaan (al betreft het
dan ook een schurk). In het Ofr. toont hi' iets meer zelfbeheersing: 'Et Lanceloz
descent del cheval et li arrache le hiaume de la teste et distqu'il l'ocirra, s'il ne se
tientpour outré. Et cil est si angoisseux qu'il ne li puet repondre et Lanceloz qui
n'a talant deplus demorer ...' (M V, LXXXVI,3;• vgl. S V, 211/23-5). 22650-2 In
het Ofr. wordt hetpleidooi van de jonkvrouwe uitvoerig beschreven. Bovendien
wordtprecies verteld waarheen zij L. brengt: `si le mainne par mi la forest bien la
montance d'unne hue et tantque it vindrent a .I. recet qui estoit a l'issue de la
forest' (M V, LXXXVI,3; vgl. S V, 211/28-33). 22655 In het Ofr. worden L.'s
wonden verzorgd door 'une vielle dame' (M V, LXXXVI, 4; vgl. S V, 211/34-5).

3I3

ALS DE BIDDER VLUCHT, DOODT LANCELOET HEM

22669

22660

22664

22668

22672

P/G

Hestore al dat hi mochte
Ende sochtene ene maent aldure
Sonder te vindene aventure
Die te vertelne wart ware,
al Soe dat hi quam gereden dar nare
Tenen huse op enen dach
Van religioene, dar hi sach
Enen man met Witten clederen staen,
Dien hi vrachgde ombe Hestore saen.
ende Die goede man seideAc sach
Dien riddere hier gisteren den dach.
Hi sloech hier enen riddere doet, sonder waen,
Die ene jonfrouwe doet woude slaen.
Doe vor hi henen metter vart.'
Ende hi wisde Lanceloet war waert.

22655

22660

22665

Van religioene dar hi sach
22664 KOP
<.>
COR
Die
goede
man
seide is sach
22667 KOP
<.>
ende
COR
Dien riddere hier gisteren di en dach
KOP
22668
den
COR
riddere ] hs riddere. ; als de punt na dit woord van de kopiist is, maakt hi' deel uit van

de afkorting, als hi van de corrector is, moet hi als interpunctie beschouwd worden.
Hier sloech hi enen riddere doet sonder waen
KOP
<hi sloech Hier>
COR
Hi sloech hier ] de corrector wijzigde de woordvolgorde d.m.v. verwijsstreepjes.
wis ft I e lanceloet war waert
Ende
KOP
22672
-ohi---• wisde
COR
W

22663-4 huse [...] Van religioene:ldooster'.

T

22657-9 Zie voor het gegeven dat L. Hestor zoekt Dl. vi, vs. 15721-16003 (M IV,
LXXIX, 17-27 en S v, 117/9 – 120/38). L. wee niet dat hij H. bevrijd heeft, omdat hij na zijn gevecht to en Terquijn direct met de jonkvrouwe meegegaan is en
H.'s schild niet bij de schilden van de overwonnen ridders hing (vgl. vs. 22191
e.v. envgl. Dl. vi, vs. 13547-71 voor de gevangenneming van H.). In het Oft.
wordt het tijdstip genoemd waarop L. vertrekt: 'au ma in si tost corn it vit le 'or'
M V LXXXVI, 4; Vgl. S V, 211/36-7). 22659 Het Ofr. vermeldt dat L. zoekt
`conme cil qui ne cuidoit mie que Hestor son frere lust en la forteresce Teriquan' (M v, Lxxxvi, 4; vgl. S v, 211/39-40). 22662 In het Mnl. is een bijfiguur
weggewerkt: `Mais .I. or li avint qu'il estoit mate n levez de chies .I. forestier ou it
out la nuit geu' (M v, Lxxxvi,4;• vgl. S V, 212/1-2). Zie Besamusca 1991, p. 104-5.
22665 Een wit ordekleed wijst waarschijnlijk op een cistercienzer klooster (vgl.
LTK 7, 1207-8 en 9, 1385). 22667-71 Dit avontuur werd in het verslag van H.'s
belevenissen niet beschreven.
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LANCELOETVRAAGT EEN KLUIZENAAR. NAAR HESTOR

Dartoe seide hem die goede man
Dat hi Witte wapine hadde an
Ende dat hi op een swert part reet.
22676
Lanceloet reet dar wart gereet
Ende reet soe verre dat hi quam
Dar hi enen starken casteel vernam,
Hoge ende wel staende, ende dar liep
22 6 8 o
Een wijt water omme ende diep.
ende Mettien dat hi reet dar wart
Ontmoete hi in sine wart
Ene jonfrouwe, die op hare
226 8 4
Hant vorde enen sporeware.
Hi groettese hoveschelike
Ende si hem des gelike.
Si seide: 'Here, war vardi?'
22 6 88
lc vare herbergen,' seide hi,
`In desen casteel, die gi hir siet.'
Si seide: 'Here, en doet des niet:
want Gine Belt niet sonder gram to sine
22692
Vandar sceden, noch sonder pine.'
Hine wouts niet laten. Si seide doe:
`God gever u beter geluc toe
Dan den andren dire gaen,
22696
Want is ne Bach noit, sonder waen,
Riddere weder keren dire ginc.'
ende Si scieden na dese dinc.

P/G

22679 KOP
COR
22693
KOP
COR

22670

22675

226 8 0

F. 62R,b
22685

22690

22695

Hoge ende wel staende ende dar liep
<>
Hine wouts niet laten
si seide doe
<.>

W

22679 Hoge ... staende: `mooi en hooggelegen'. 22681 Mettien dat: `terwijr .
22684 vorde enen sporeware: `een sperwer droeg'. 22691 gram te sine: `spijt te hebben'. 22694 beter: `meer'.

T

22672-5 In het Ofr. wordt het corresponderende gedeelte van het gesprek in
dialoogvorm weergegeven. De informatie die de geestelijke geeft, wordt steeds
voorafgegaan door een vraag van L. (vgl. M V, LXXXVI, 5 en S V, 212/13-7).Vgl.

Besamusca 1991, p. 85-9 voor de versobering van dialogen. 22680 Het Ofr. deelt
mee dat er een sterke, brede brug over het water ligt (vgl. M V, LXXXVI, 6 en S V,
212/21).

3I5

LANCELOET ONTMOET EEN JONKVROUWE MET EEN SPERWER

Alse hi quam ter porten, dar quam
Een starc dorpere, dine nam
Bi den breidele ende seide:
`Beet vanden perde sonder beide.
Het es mine bi deser reden
Dat gi over die brugge quaemt gereden.'
22704
ende Lanceloet antwerde dar nare
Dat hi genen tol sculdech en ware,
Want hi ware vri man
Ende alsoe waren nochtan
22708
Alle die ridders van eertrike.
Die dorpere seide: `Sekerlike,
Hier en seldi niet sijn soe vri,
IC en sal hebben u part, wildi.
22712
ja Al ne wildijs niet, nochtan saelt sijn,
Want het es van rechte mijn,
Nadien dat gi hir wilt liden.'
22716 ende Hi hilt den breidel vaste tien tiden.
Doe staken Lanceloet metten spere
Dor den lichame soe sere

22700

P/G

22700

22705

22710

22715

Alse hi quam ter porten dar quam
22699 KOP
<.>
.
COR
nam ] punt van de corrector na it woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
2270c)

vs. 22761 (kol. c).
ende seide
Bi dIiI en breidele
KOP
<.>
den
COR
Het es mine bi deser reden
22703 KOP
<.>
COR
gereden ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. (de leesaanwijzing
22704
voor) vs. 22765 (kol. c).
ware ] we en s ruimtegebrek omlijnd schuin boven en geschreven.
22706
sijn ] we ens ruimtegebrek omlijnd boven saelt geschreven.
22713
Hi hilt dIiI en breidel vaste tien tiden
KOP
22716
den
ende
COR
Doe staken lanceloet mett I i I en spere
KOP
22717
metten
COR
22701

W

22700 dorpere: `kerel'. 22706 sculdech en ware: `verschuldigd was'. 22713 saelt
sijn: `zal het gebeuren'. 22714 het ... mijn: `ik heb er recht op'. 22715 liden:
`passeren'.

T

22705-9 In ruil voor de bescherming van geestelijkheid en burgerij waren ridders vrijgesteld van allerlei verplichtingen, o.a. van de verplichting om tol to bep. 149. 22717-9 In het Ofr. waarschuwt L. de man eerst
talen. Zie Caples 197o,
en steekt hem neer wanneer zijn waarschuwing geen effect heeft (vgl. M V,
LXXXVI, 7 en S V, 212/40-1).
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EEN POORTWACHTER WIL LANCELOETS PAARD AFNEMEN

22720

22724

22728

22732

22736

22740
P/G

Dat hi viel ter erden al doet.
Doe trac to hant Lanceloet
Sijn spere uut, want hijs dar naer
Te doene waende hebben daer.
ende Hi vor in den casteel. Doe horde hi
Enen Koren sere blasen dar bi.
ende Doe quam dar een out man gegaen,
Die seide: `Gi hebt quaet gedaen,
Dat gi doet hebt onsen portier.
mer Dat seldi wel ontgelden Kier.'
Alse Lanceloet dat hadde gehort,
Hine achtes niet. Hi reet vort
Ende dar hi dor di straten leet,
Hordi die Tiede roepen gereet:
`Her riddere, dapperlike, haest u:
want Gi vart tuwer doet wart nu.'
Hine achte niet op har wort,
Mar hi reet ember vort.
ende Alse hi ten meester torre quam
Beette hi ende nam
Sijn part selve ende bant
Vor die porte alte hant.

22720

22725

22730

22735

Hi vor in dIii en casteel doe horde hi
KOP
<.>
den
ende
COR
hi reet vort
Hine achtes niet
KOP
22730
<.>
COR
22731
dor di ] in hs aaneengeschreven.
vvver doet wart nv
Gi vart
22734 KOP
<t>vwer
want
COR
want ] punt van de corrector voor di woord als versscheiding t.o.v. vs. 22673 (kol. a).
Beette hi ende nam
KOP
22738
<.>
COR
Vor die 1 in hs aaneengeschreven.
22740
22723

W

22721-2 hijs ... hebben:`hij meende hem daarna nog nodig to hebben'. 22724
Enen ... hi: 'clat daar in de buurt hard op een hoorn geblazen werd'. 22727 porb
tier: `poortwachter'. 22728 ontgelden:`bezuren' . 22730 Hine achtes niet: 'ekomrnerde hij er zich niet om'. 22731 dar. `terwij1'. 22732 gereet:`duidelijk'.
hhet
vast'.
bon
22737 meester: ' grootste' ,`belangrijkste' . 22739 bant: 'd

T

22738-40 Wanneer een ridder bi een kasteel aankomt, wordt hij meestal welkomgeheten door de kasteelheer of -vrouwe.Vervolgens worden een of meer
knechtengeroepen om het paard van de bezoekende ridder to verzorgen en
hem uit zijn wapenrusting to helpen. Dat L. hier zelf zijn paard vastbindt, benadrukt de ongastvrijheid van de heer van het kasteel.Vgl. Bruckner 1974, Hfst. 1 en
Appendix I.
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LANCELOET DOODT HEM EN RIJDT NAAR HET KASTEEL

22762

22744

22748

22752

22756

22760

Hi ginc ten wikette in saen.
Doe sach hi ene valporte neder gaen,
Die een knape neder Bede
Ende hi riep op Lancelote mede:
`Her riddere, wi hebben u
In ons portwardes stat nu,
Dien gi hebt geslagen doet.'
Dar op ne micte niet Lanceloet.
ende Dar na heeft hi vernomen
Twee grote gygante comen,
Recht in kempen wise berect,
Want si hadden di hovede ontdect;
Anders waren si gewapent wel.
Si scenen sere wreet ende fel
Ende dar toe start ende groet.
`Geeft u op,' seiden si, `oft gi sijt doet.'
ende Hi sach dat si gene ridders waren
Ende hi seide sonder sparen
Datten niet en louden scoffieren
Twee dorpers in en genen manieren.
ende Hi sloech den iersten, des geloeft,
Metten swerde soe int hoeft
Dat hi vor sine voete viel doet.

22740

F. 62R,c
22745

2275o

22755

22760

Recht in kempen wise beret Ihit
22751 KOP
berect
COR
Want si hadden di houede ontdec IhIt
2
2 752 KOP
ontdect
COR
seiden si oft gi sijt doet
Geeft
KOP
22756
-+V op--*
COR
22757
ende ] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t. o. vs. 22696 (kol. b).
Mett I i I en swerde soe int hoeft
KOP
Metten
COR
P/G

W

22741 ten wikette in: `het kleine deurtje naast de poortdeur in'. 22742 valporte:
`valdeur (in depoort)'. 22745-6 wi ... nu: 'nu hebben wi' u to pakken in plaats
van onzepoortwachter'. 22748 Dar ... Lanceloet:'claar bekommerde L. zich niet
om'. 22751 Recht ... berect: `volkomen gekleed als strijders'. 22752-3 Want ...
wel: 'want behalve dat hun hoofden onbedekt waren, waren zij goed bewapend'.
22759 scoffieren: `vrees aanjagen'.

T 22743Volgens het Ofr. is L. niet verontrust: `mais it ne s'en esmaie de riens, car it
cuide bien faire voiequant it voldra' (M V, LXXXVI, 8; vgl. S v, 213/15-6). 22753
De wapenrusting van de twee reuzen en hun wapens worden in het Ofr. in detail beschreven(vgl. M V, LXXXVI, 9 en en S V, 213/22-4).
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IN HET KASTEEL VECHT LANCELOET TEGEN TWEE REUZEN

22764

Doe reet ten andren wart Lanceloet.
Dander, die sinen geselle doet sach,
Ne dorste niet ontbeiden sinen slach
Ende vloe aldat hi mochte gevlien.
22768
Ende Lanceloet volgede dien.
Hi achter haeldene to handen
Ende cloef hem thoeft toten tanden,
Dat hi vor hem doet viel ter neder.
22772 ende Lanceloet sach wech ende weder
Oft dar el yman ware
Ende hi sach comen dar nare
Ene oude vrouwe, alse hem dochte,
22776
Die de slotele van dar binnen brochte
Ende gafse Lancelote saen
Ende seide: `Gi hebt soe vele gedaen
Met uwer doget dat gi nu mere
2278o
Van hir binnen sift meester ende here;
Ende hir dragict in handen u
Bi der gerre wille die hir sijn nu.'
Hi nam van hare die slotele dar naer;
22784
Nochtan pensdi dat hi daer
Onlange binnen bliven soude.
Die porten waren ontdaen also houde
Ende dar quamen ridders ende vrowen
22788
Ende jonfrouwen Lancelote scouwen.
Si hietene wille come al
Alse die har here wesen sal.

P/G

22765

22770

22775

22780

22785

Doe ] o waarschijnlijk verbeterd uit a door de kopiist.
22764
22769
Hi ] inktkrabbel in de mare voor dit woord.
22784 KOP
Nochtanpensdi dat hi daer
(KOP),COR
<.>

W

22767 vloe ... gevlien: `vluchtte zo hard als hij kon'. 22772 sach ... weder: `keek
naar alle kanten'. 22779 Met ... mere: 'door uw dapperheid dat u voortaan'.
22781 dragict ... 14: ` drag ik het aan u over'. 22782 Bi ... wille:`-volgens de wens
van degenen.
' 22786 waren ... houde:werden
'
direct geopend'.

T

22769 In het Ofr. wordt de plaats genoemd waar L. de reus inhaalt`a l'antree
d'unne chambre' (M V, LXXXVI,9;• vgl. S V, 213/32). 22790 Na de verwelkoming wordt in het Ofr. meegedeeld:`se li font toute la joie que it pueent et it fait
moultgrant samblant de remanoir.' (M v LXXXVI, IO; vgl. S V, 214/3-4).
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HIJ DOODT HEN BEIDEN EN ONTVANGT DE SLEUTEL

22792

22796

22800

22804

22808

22812

22816

P/G

Dar na vrachde Lanceloet
Wie die ridders waren di hi sloech doet.
ende Een riddere antwerde hem dare:
`Here, dese casteel was hare
Ende wi alle gemene
Hilden van hen to lene
Onse goet, lant, hus ende hof:
Si waren onse heren dar of.'
Doe vrachgde Lanceloet hoe si
Den casteel gecregen. Doe seide hi
Ende berichte Lancelote dar of
Hoene die hertoge Kahenis gaf
Hen lieden in hovescheden,
Des ware wel III jaer leden,
Ombe dat sine deden op enen dach
Ute enen prisone dar hi in lach.
`Ende ombe dat si hare macht
Soe groet kinden ende har cracht
Ne wapenden si hen anders niet
Dan gi sacht, dar u wel bi es gesciet,
Dat gise hebt geslagen doet.
Ende wi alle, cleine ende groet,
Selen u man wesen mere
Ende gi onser alre here.'
Doe woude Lanceloet weten
Hoe die casteel was geheten.

22790

2 279 5

22800

F. 62V,a

22810

of] punt van de kopiist na dit woord.
22798
Den casteelgecregen doe seide hi
22800 KOP
COR

<.>

22810gesciet ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22871 (kol. b), dat

bovendien lets inspringt.
22816
W

casteel ] inkststipje voor dit woord.
22797 goet: `bezittingen'. 22802 Hoene: 'hoe (...) het'. 22803 in hovescheden: `als
geschenk'. 22807-8 si ... kinden: `zij wisten dat hun kracht zo groot was'.
22810 dar ... gesciet: `waardoor het u goed is vergaan'. 22813 mere: `voortaan'.

T 22792 Het Ofr. spreekt niet over ridders, maar over twee reuzen (M v, LXXXVI,
II; S v, 2144 `cil doi'). 22802 Hertog Kahenis (Ofr. Conoins, Kahenins enz.)
komt in de roman niet eerder voor en speelt in het vervolg geen rol.
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DE REUZEN KREGEN HET KASTEEL VAN HERTOG KAHENIS

22820

22824

2282 8

22832

22 836

P/G

ende Men seidem dat hiVaguel hiet.
Doe seiden si: `Here, oft gift gebiet,
Segt ons hoe u name si.'
`lc hete Lanceloet,' seide hi.
Doe begonsten si sere verbliden
Ende waenden dat hi te dien tiden
Dar binnen te bliven achte
Ende eerdene met al harre machte.
Sanders dages stont hi op alst was dach.
Enen knape hi dar versach,
Dien hi menechwerf vordien
In Arturs hof hadde gesien.
Hi vrachdem met wien hi ware.
Die knape seidet hem dar nare
Ende dede hem met Lancelote te bekinnen
Ende seide hi was metter coninginnen.
Oec seidi: 'Here, mi wondert van u
Dat gi hir wilt bliven nu,
Die in andren lande dan in desen
In meerre eren mocht wesen,
In dien dat u wille ware.'
ende Lanceloet seide daer nare:

22815

22 820

22 825

22 83 0

22 83 5

22822 KOP
Ende waenden dat
te dien tiden
COR
--■ hi---*
hi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22883 (kol. b).
22823
KOP
Dar binnen te bliue
achte
COR
bliue< n>
22825
dach ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22886 (kol. b).
22830 KOP
Die knape seide hem dar nare
COR
seidet
22831
KOP
Ende dede hem met lancelote te bekinne
COR
bekinne<n>
Ende ... bekinnen ] deze reel is vrij dik en vlekkeri g geschreven, waarschijnlijk omdat de

ganzenveer hot was of niet goed geslepen.Vanaf r. 22832 gebruikt de kopiist een dunnere pen.
W

22818 oftgift gebiet: `als u wilt'. 22823 achte: 'van plan was'. 22829 met ... ware:
`bij wie hij diende'. 22831 dede ... bekinnen: `maakte zich bij L. bekend'. 22836
In ... wesen: 'in hoer
g
aanzien zou staan'.

T

22817 De naamVaguel voor dit kasteel vertoont de meeste overeenkomst met
o.a. het Oudfranse hs. Parijs, BN 122: naguel. De vele varianten in de andere Ofr.
handschriften wijken sterk af, bv.Terraguel (M V, LXXXVI, II), tinaguel (S v,
214/14), tragel, tyagel enz. (zie M v, LXXXVI, II, noot 3 en S V, 214 noot 4). Het
kasteel kwam niet eerder in de roman voor.
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DE MENSEN DENKEN DAT LANCELOET KASTEELHEER WORDT

22840

22844

22848

22852

22856

22860

P/G

Waenstu datic hir wile bliven dan?'
"Jagi, na datic gesien can
Ane tgelaet datic u Bien togen.'
lc ne soude hir niet bliven mogen
Ombe gene sake,' seide hi.
`Live knape, nu biddic di
Dattu nems mine wapine ende mijn part
Ende ware tenVerloerne Foreeste wart.
Ende alstu ene halve mile heves gegaen,
Saltu vinden een cruce saen,
Dar du sals beiden na mi.'
here lc saelt gerne doen,' seidi,
Alse hi dede, want hi vor daer.
Lanceloet horde messe ende dar naer
Bat hi dat men hem brachte een part:
Hi woude hem varen meyen ude wart.
Alst pert quam, hi sater op Bonder sparen
Ende es met II ridders gevaren
Ter stat dar hi den knape want.
Doe beetti vanden perde te hant
Ende wapende hem ende gorde sijn Swart
Ende sat te hant op sijn part.
Die ridders vrachden hem doe

22840

22845

22850

22855

22845
22847

KOP
Ombegene sake seide hi
<.>
KOP ,COR
part ] we ens ruimtegebrek boven mijn geschreven.
gegaen ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22908 (kol. b), dat

22851

KOP

22843

bovendien iets inspringt.
COR

Alse hi dede want hi vor daer
<.>

Lanceloet horde messe ende dar naer

22852

KOP

22861

<.>
COR
hem ] onder de eerstepoot van de m een inktvlek.

W 2284o na datic: `voor zover ik',`zoals ik'. 22841 tgelaet ... togen: 'de houding die
ik u zie aannemen'; vgl. voor sien bij de le pers. ev. VL I, § 49b. 22851 Alse hi
dede: 'en zo deed hi' ook'. 22854 hem ... wart:`buiten een rite maken voor zijn
plezier'.
T

22839-49 Lanceloet tutoyeert de knape omdat deze sociaal lager geplaatst is (vgl.
Kennedy 1972, p. 137 en 141-2). 22846 Het Verloerne Foreeste (Ofr. Forest Perdue) kwam al eerder in de roman voor als het bos waarin de magische dans
plaatsvond.Vgl. Dl. vi, vs. 16099. 22852-66 L.'s vertrek geschiedt op onconventionele wijze: L. gaat we zonder afscheid te nemen en doet alsofhij zal terugkeren.Vgl. 00k T bij vs. 22738-40.
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LANCELOET VERTREKT MET HULP VAN EEN KNECHT

22864

22868

22872

22876

22880

P/G

Waer wart hi varen woude alsoe.
lc sal varen int foreest,' seide hi,
Daric hebbe te done. Hir bi
Ne befit niet na mi, want is keren sal
Alsic mach.' Si deden dat hi beval.
¶ Lanceloet sciet van hen ende quam
In een diep dal, dar hi vernam
Ene jonfrouwe die sijns blide was
Alsi wiste die warheit das,
Datsi Lancelote hadde vonden.
Ende si seide hem tien stonden
Dat si Lancelote sonderlange
Vele gesocht hadde ende Lange
Ombe te bringene te hoefde
Ene aventure, die si geloefde
Dat nieman dan hi dartoe dochte
Dat hise te hoefde bringen mochte.
ende Lanceloet voer met hare saen,
Alse die wel waende hebben gedaen,
Mar neen hi niet, want hi dede
Quaet te sinen behoef ende dere mede,
22863
22864
22866
22867

22874
22876
22882

22860

22865
F. 62V,b

2287o

22875

KOP H i sal varen int foreest seide hi
COR
1C
Daric hebbe te done hir bi
KOP
<.>
COR
Alsic mach si deden dat hi beual
KOP
<.>
KOP ,COR
KOP
Lanceloet sciet van hen ende quam
<>
COR
Lanceloet ] blauwparagraafteken voor dit woord, representant deels ervoor, deels eronder.
lange
Vele gesocht hadde en
KOP
en< de>
KOP COR
die si geloefde
KOP
Ene auenture
<.>
COR
mede] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 22943 (kol. c).
W

o
22864 Daric ... done: `waar ik moet zijn'.
2287 Alsi ... das: `toen zij er zeker van
was'. 22873 sonderlange: `zeer'. 22875 te bringene te hoefde: 'tot een goed einde
te brengen'. 22876 die: `waarvan'. 22877 dochte: 'in staat zou zijn'. 22881
neen hi niet: 'clat deed hij niet'. 22882 te sinen behoef: `zichzelf'.

T

22872-8 In het Ofr. vindt er een gesprek plaats tussen L. en de jonkvrouwe, dat
in de vertaling is teruggebracht tot een mededeling in de indirecte rede van de
jonkvrouwe (vgl. M V, LXXXVI, 14 en S v 215/6-12). Zie ook Besamusca 1991, p.
85-9 voor de versobering van dialogen.
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HIJ ONTMOET EEN JONKVROUWE IN EEN DAL

Want sine verriet ende leide toe
In Morgueynen vancnesse doe,
Die hadde ene scone woninge
Inden bosch gemaect ende sonderlinge
Ombe Lancelote to gecrigene daer,
22888 ende Alsine hadde, dat si daer naer
Hem tallen dagen wort houden woude,
Dat hi niet ute comen en soude.
Si hadde in alien landen gesint
XII jonfrouwen ombetrint,
22892
Die alle Lancelote sochten
Ende beval hen dat sine dar brochten
Ende hem seggen souden dat hi al dare
22896
Soude vinden aventure oppenbare.
Aldus brachte dar die jonfrouwe
Lancelote met al selker ontrouwe.
Ende tierst datsi gebeet waren
22900 Ginc die jonfrouwe sonder sparen
Te harre vrouwen ende seide hare
Dat Lanceloet dar binnen ware.
Die vrouwe was blide van desen
22904
Ende seide:Wel moetti comen wesen.
ende Gi hebt mi herde live gedaen.

22880

22884

P/G

22885

22890

22895

22900

verriet ] i verbeterd uit e door de kopiist.
22883
In morgueyn I s I vancnesse doe
22884 KOP
morgueyn<en>
COR
daer
22887 KOP
Ombe lancelote t o gecrige
CORgecrige<ne>
22892 ombetrint ] hs ombe trint
dat hi al dare
22895 KOP
Ende hem seggen
--osouden-+
COR
souden] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22956 (kol. b).
22902
ware ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de toevoeging voor

vs. 22963 (kol. c).
W

22883 sine verriet:'zij verraadde hem'. 22886 sonderlinge:'in het bijzonder'.
22887 t o gecrigene: 'in handen to krijgen'. 22889 houden: `gevangen houden'.
22892 ombetrint: `naar alle kanten'. 22896 oppenbare: 'ongetwijfeld'. 22898 ontrouwe: ' (vals) voorwendsel'. 22905 herde live: `zeer veel genoegen'.

T

22897-8 In het Ofr. wordt uitvoerig verteld waar de jonkvrouwe L. heenbrengt:
zij komen 'a une meson fort et riche qui estoit close de murs et de fossez'. De
jonkvrouwe zegt L. dat zij daar zullen overnachten; de volgende dag zal zij hem
het avontuur wizen (M V, LXXXVI, 15; vgl. S v, 215/228).
-

324

ZIJ BRENGT LANCELOET MET EEN LIST NAAR MORGUEINE

22908

22912

22916

22920

22924

22928
P/G

Nu doettene ontwapenen saen
Ende doetene wel te gemake,
Dat hem en gebreke en gene sake.
Ende alsi wel na geten heeft,
Bevelic u dat gi hem geeft
Desen dranc ende doetene scinken
In enen nap; hi salne gerne drinken.
ende Alsi sal hebben gedronken gnoech,
Soe mogedi met hem doen al u gevoech.'
Si gelovede te done alsoe
Ende kerde tote Lancelote doe
Ende leidde III knapen met hare.
Die I nam sijn part. Dar nare
Namen dandre II sijns goem
Ende leidene onder enen boem
Ende ontwapendene daer.
Si leiddene in die zale dar naer,
Dar hem die jonfrouwe tierst datsi mochte
Goede scarlakene cledere brochte.
Darna es hi ter taflen geseten
Ende alse hi wel na hadde geten,
Dranc hi van den dranke di was gemaect
Te sinen behoef, di herde wel smaect.

22905

22910

22915

22920

22925

doetene scinken ] in hs aaneengeschreven.
Die .i. nam siin part
KOP
dar nare
<i>
COR
22927 KOP
Dranc hi van
dranke di was gemaect
coil
--oden—•
den] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 22988 (kol. c).
22928
KOP
Te sinen behoef di herde wel smaect
COR
<.>
22911
22918

W 22907 doetene ... gemake: `voorzie hem van al het nodige'. 22909 wel na: `bijna'.
22911 doetene scinken: `schenk hem'. 22919 Namen ... goem: `zorgden de andere
twee voor hem'. 22928 Te sinen behoef: `voor hem'.
T

22906-42 Hoewel de aankomst op dit kasteel veel elementen bevat van een traditionelegastvrije ontvangst, zoals het ontvangen van kostbare kleding, ontbreekt er een belangrijk aspect: de verwelkoming door de gastheer of -vrouw
(vgl. Bruckner 1974, Hfst. 1 en Appendix I). Dit is begrijpelijk: L. zou M. direct
herkennen. Er is sprake van dramatische ironie: de lezer weet wel dat L. zich op
het kasteel van M. bevindt(vgl. Brandsma 1988). 22920 onder enen boem: het Ofr.
is specifieker: `souz .I. orme qui estoit en la cort' (M V, LXXXVI, i6; vgl. S V.
215/42 - 216/1). 22925 In het Ofr. wordt nog verteld: `Lanceloz ne demande
mie de l'estre de laienz, or ce que l'an nel tenist a vilain' (M V. LXXXVI, 16; vgl.
S V, 216/4-5).
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MORGUEINE GEEFT LANCELOET EEN TOVERDRANK

22932

22936

22940

22944

22948

22952

22956

22960

P/G

Ende hi dranc dar of soe sere
Alse die en waent in genen kere
Datmenne wille bedrigen alsoe.
ende Dar na court hem soe groet vaec toe
Dat hem wonderde in sine gedochte
Wanen hem soe groet vaec comen mochte.
Hi bat der jonfrouwen alsoe houde
Datmen sijn bedde bereiden soude.
`Here, het es gereet,' seide si.
Doe stont op die riddere vri
Alse die al hadde verloren
Die cracht die hi hadde te voren
Bidien dranke dien hi dranc.
Hi ginc te bedde ende sliep eer iet lanc.
ende Si ginc te harre vrouwen saen
Ende dede hare die dinc verstaen.
Morguyen nam ene busse met podre doe,
Die si hadde gemaect dar toe
Ende ginc dar Lanceloet lath.
Alsine soe waste slapen Bach,
Brachte si ene selverine pipe daer,
Die si met poudre dar naer
Vulde ende hem Bette
In die nese sonder lette
Ende hem in die hersine blies.
Hi was soe sere te barenteert dies,
Dat hi van groter pinen hem strecte
Ende met pinen hem verwecte.
Alse Margueyn dat hadde gedaen,
Seide si toter jonfrouwen saen:
lc ben wel over hem gewroken nu
Ende is wane wel, dat seggic u,

22952

KOP
COR

22953

KOP
COR

F. 62V,c

22930

22935

22940

22945

22950

22955

In die[n] nese sonder lette
die
Ende hem in die hersine/n/ blies
hersine

W

22929 soe sere: `zeer veel'. 22932 comt ... toe: `kreeg hi' zoveel slaap', comt is pres.
hist., vgl. Stoett § 244. 22933 Dat ... gedochte: 'clat hij zich afvroeg'. 22934 Wanen: `waardoor'. 22938 vri: `edele'. 22942 eer iet lanc: `onmiddellijk'. 22945
podre: `poeder'. 22954 was ... dies: `raakte daardoor zo versuft'. 22955 hem strecte: `zich uitstrekte'. 22956 met ... verwecte: `moeite had tot bewustzijn te komen'.
22959 k ... nu:`ik heb mij nu afdoende op hem gewroken'.
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'S NACHTS BLAAST ZIJ LANCELOET POEDER IN DE NEUS

Dat hine court nembermere
In dien sin dien hi hadde ere,
Also lanc alse gedurt die cracht, sijt seker dies,
Vanden poudre datic hem in blies.'
22964
ende Dar na bestaede si, sijt seker das,
Dat pouder dat har bleven was:
want Si wanes hebben te done dar nare.
22968 ende Die jonfrouwe vrachde hare
Wat si soude hebben van desen
Te doene ende hoet mochte wesen.
Morgueyn antwerde tier stonde:
Alse die ridders vander Tafelronde
22972
Van hem ne weten gene niemare,
Si selne soeken hare entare
Ende dar sijn die II neven sijn,
Die werde ridders sijn ende fijn:
22976
Dat sijn Lioneel ende Behort,
Die is hate ember wort
Dor Lanceloets wille, hars neven,
Ende woude noch daventure geven
2298o
Dat si hir quamen ter stede,
Ic soude mi over hen wreken mede.'
Si dede Lancelote dragen doe

P/G

22965

22970

22975

22980

Alse gedurt die cracht sijt seker dies
KOP
4—also lanc4—
COR
Dar na bestaed Isle si sijt seker das
KOP
22965
bestaede
KOP, (COR)
ende
COR
Hi wanes hebben te done dar nare
22967 KOP
Hsi
want
COR
want ] punt van de corrector voor dat woord als versscheiding t.o.v. vs. 22910-22911 (kol. b).
Si ] hs Hsi; evidente vergissing van de corrector die naliet de H van Hi door te sire

22963

en /o te expungeren.
van desen
Wa I er I si soude
22969 KOP
—•hebben-0
Wat
COR
Te doene ende hoet mochte wesen
22970 KOP
<:>
COR
sijn ] s over een e heen geschreven door de kopiist.
22976
W

22961-2 comt ... ere: `nooit meer zo helder van verstand wordt als vroeger'.
22965 bestaede: 'bracht (...) weg'. 22966 dat ... was: 'clat zij over had'. 22969-70
Wat ... wesen: `waarom zij dit nodig zou hebben en op welke wijze'. 22976 werde:`dappere'. 22978 ember vort: `voorgoed'. 22979 Dor ... neven: `vanwege L.
hun neef'. 2298o woude ... geven: `als het lot nog zou toestaan'.
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ZIJ WIL ZICH OOK WREKEN OP LIONEEL EN BOHORT

22984

22988

22992

22996

23000

23004

23008

P/G

In ene camere gemaect dar toe,
Met yserinen vinsteren bewart,
Die ontdeden jegen enen bogart.
Si deder in ene couche maken,
Bericht van al selken saken
Oft die coninc Artur soude liggen daer.
Ende si seide dese wort daer naer:
`Hier sal hi liggen sijn leven al,
Dat hi meer ute comen en sal.'
Doe sciet si van hem alsoe
Ende hi sliep toten dage toe.
Tierst dat hi ontspranc ende hi doe sach
In wat cameren hi doe lach,
Hem wonderde war hi wesen mochte,
Want hi hem soe vele bedochte
Dat die camere niet was in warre dint
Dar hi savons in slapen ginc.
Hi wart al te mayert das
Hoe hi dar in gebracht was
Ende hi gevoeldem te dier stont
Herde siec ende ongesont.
Ende hine sach nimanne hem beneven
Die hem enegen troest mochte geven.
Hi lach toten middage soe onsochte
Dat hi hem op niet lichten en mochte.
Doe quam Morgueyn in dien bogart
Ende sach ter vensteren in wart.

22985

E 63R,a
22990

22995

23000

23005

hi doe ] in hs aaneengeschreven.
22995
bracht was
Hoe hi dar in
KOP
23002
‹ge>bracht
COR
Hi lach tote middage soe onsochte
23007 KOP
tote<n>
COR

W

22985 Met ... bewart:`voorzien van ramen met ijzeren tralies'. 22986 ontdeden jegen: `uitzicht gaven op'. 22987 couche: 'bed'. 22988 Bericht: `voorzien'. 22991
liggen: `gevangen zitten'. 22995 ontspranc: `wakker werd'. 22998 hi ... bedochte:
`hij herinnerde zich wel'. 23001 wart ... das: `vroeg zich verontrust af'. 23005
hem beneven: 'in zijn nabijheid'. 23007 soe onsochte: 'met zoveel pijn'. 23008
hem ... mochte: `niet overeind kon komen'.

T

22984 Over de kamer wordt in het Ofr. opgemerkt dat hi' 'fort et grant et large'
is en `avoit bien .X. toises de le et .XX. de lonc' (M V, LXXXVI, 18; vgl. S v,
216/37-8). 22987-9 In Arturs doet zal het bed inderdaad dienst doen als slaapplaats voor koning Artur U Bk. Iv, vs. 2435-42; Frappier 1954, 5o/18-26).
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LANCELOET WORDT IN EEN GETRALIEDE KAMER GELEGD

Ende alsine siec sach, si seide
23012 Te harre jonfrouwen Bonder beide:

`Once poysoin heft gewarcht sere.
Lanceloet ne staet op tavont mere.
Gaet to hem, siet wat hi doet
23016
Ende en maect hem niet vroet
Dat hi in vancnesse es,
Wantic wane seker wesen des,
Hi soude sterven van groten rouwe.'
23020 Doe sprac tote hem die jonfrouwe
Ende vrachde hoet met hem ware.
Hi ware siec, seide hi hare,
Ende soe tongereke tien tiden
23024
Dat hi niet en soude mogen riden.
Doe bleef hi alsoe liggende daer
Ene maent dar naer,
Eer hi weten mochte dat hi was
23028
In vancnessen ende eer hi genas.
ende Alse Morgueyn wiste dat hi was genesen,
Hare wonderde hoet mochte wesen.
ende Doe dede die jonfrouwe verstaen
23032
Lancelote dat hi was gevaen,
Dies hi hadde groten rouwe.
Ende hi wide: `Ay jonfrouwe,
Twi hebdi mi verraden?' Si seide doe:
P/G

23011
23025
23027

23010

23015

23020

23025

23030

KOP
Ende alsine siec sach si seide
COR
<.>
KOP
Doe bleef
alsoe liggende daer
COR
thi
dat ] eerste letter vreemd van vorm, waarschijnlijk over de aanzet voor een w heen ge-

schreven.
23029

genesen ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23090 (kol. b), dat

23035

KOP
COR

bovendien lets inspringt.
Twi hebdi mi verraden si seide doe
<.>

W

2 3013 poysoin: 'vergif';gewarcht sere: lcrachtig gewerkt'. 23015 wat hi doet: 'oe
h
het met hem is'. 23023 soe tongereke: `er zo slecht aan toe'.

T

23019-20 De over an tussen het gesprek van de jonkvrouwe met M. en haar
gesprek met L. is in het Ofr. minder abrupt: 'Et cele (d.i. de jonkvrouwe) dist
qu'ele n'en parlera ja; si oevre l'uis de la chambre ou Lanceloz gisoit et le troeve
pale et vain' (M V, LXXXVI, 19; vgl. S V. 217/14-6). 23031 In het Ofr. vraagt L.
aan dejonkvrouwe wanneer zij hem naar de beloofde plaats van het avontuur
zal brengen (vgl. M v, LXXXVI, 20 en S v, 217/22-3).
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HET DUURT EEN MAAND VOOR LANCELOET OPKNAPT

23036

23040

23 044

230 4 8

23052

P/G

`Here, is moeste doen alsoe
Ofte sterven.' Doe seide hi:
Warombe houdi gevaen mi?'
Si seide sine seits hem niet.
Dar na hi die tale vallen liet.
al Soe dat hi daer gevaen lach
Van doe tote na kersdach,
Ende dat coude was een deel te gaen.
Hi was eens vor ene venstere gestaen,
Dar hi in die zale mochte Bien
Ende Bach in die zale mettien
Ene hystorie scriven enen man.
Oec wart hi wel geware dar an
Dat si van Enease van Troien was.
Ende hi bat den scrivere das
Dat hi hem van siere varuwen gave.
Hi seide hi soude maken dar ave
Een beelde. Die man, alse hijt horde,
Gaf hem waruwe ende datter toe horde.
Lanceloet nam die instrumente doe

23037 KOP
KOP ,COR
23044 KOP
.
COR

23035

23040

23045

F. 63R,b
23050

Ofte steruen doe seide hi
<.>
vor ene venstere gestaen
Hi was
--01S>---0

eens] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23105 (kol. b).
23050

hi ] de kopiist maakte de h van een b door aan de rechterzijde een verlengde poot toe te

23053

KOP

voegen.
Een beelde . die man alse hijt horde

W 23040 die ... liet: `zweeg'. 23042 Van doe: `vanaf dat moment'. 23043 een ...
gaen:`gedeeltelijk voorbij'. 23047 hystorie scriven:`(muur)schildering maken'.
2305o scrivere:`schilder' . 23051 varuwen: `verf'. 23053 beelde:`schildering'.
T

23042 Van doe: Ofr.`des le septembre' (M V, LXXXVI, 20; vgl. S V, 217/28).
23049 van Enease van Troien: het verhaal van Aeneas, een van de belangrijkste
striders aanTrojaanse zijde in de oorlog teen de Grieken, was zeer populair in
de Middeleeuwen. Het Ofr. is specifieker wat betreft deze muurschildering:
`c'est l'estoire d'Eneas, coment it s'anfoui de Troie' (M V, LXXXVI, 20; vgl. S v,
217/33-4). Na de val van Troje ontvlucht Aeneas met een groepje volgelingen de
brandende stad.Vgl. Moorman en Uitterhoeve 1987, p. 19-23. Na het zien van de
schildering overweegt L. in het Ofr.`que se la chambre ou it gisoit estoit portraite de ses fait et de ses diz, moult liplairoit a veoir les biaux contenemenz de sa
dame et moult li seroitgrant alegement de ses maux.' (M V, LXXXVI, 20; vgl. S V,
217/34-7).

3 3 0LANCELOET VERNEEMT DAT HIJ EEN GEVANGENE IS

23056

Ende loec de vensteren vaste toe,
Dat nieman sijn werc en soude sien,
Ende begonste te scriven na dien.
Int beginsele screef hi, alsict kinde,
Hoe dattene te Arturs hove sinde
Sijn vrowe van Lac, om die saken
Datmenne riddere soude maken,
Ende hoe hi te Kameloet quam
Ende alsi siere vrouwen scoenheit vernam,
Hoe hi gescoffiert was ter stede
Dar hi erst sach hare scoenhede;
Ende hoe hi vor helpen dar naer
Der jonfrouwen van Nochant, screef hi clar.
Dit was Lanceloets ierste dach wart.
Dymagien waren soe geoppenbart
Ende alsoe wel gewracht oft hi gescreven
Beelden hadde al sijn Leven.

23060

23064

23068

23072
P/G

23055

23060

23065

23056

KOP
Ende loec den1 vensteren vaste toe
COR
de
23057 KOP
Dat nieman sijn werc
soude sien
COR
<en>
23058
KOP
Ende begonste
scriuen na dien
COR
<te
23061
KOP
Sijn vrowe van lac om die saken
COR
<.>
23071
gescreven ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23132 (kol. c).
23072
KOP
Beelde
hadde al sijn leuen
COR
Beelde<n>

W

23056 loec ... toe: `sloot de ramen stevig'. 23061-2 om ... Datmenne: `o dat men
hem'. 23065 gescoffiert: 'van zijn stuk gebracht'. 23069 dach vart:`(ridderljke)
i
onderneming.
' 23070 Dymagien ... geoppenbart: 'de voorstellingen waren zo
duidelijk'. 23071 gewracht:`gemaake.

T

23059 Het Ofr. heeft geen equivalent van alsict kinde (vgl. M V, LXXXVI, 21 en S
v, 218/1-2). 23059-62 De tocht van L. en de vrouwe van Lac naar Arturs hof
en hun ontmoeting met de koning komen voor in het eerste deel van de roman,
dat in het Mnl. verloren isgegaan (vgl. M vii, xxia, 24-5; xxiia, 6-15 en S iii,
118/30 – 119/8 en 121/5 – 124/11). 23063-6 L.'s aankomst op Kameloet en
zijn ontmoeting met de koningin zijn beschreven in M VII, xxiia, 16-23 en S iii,
124/17 – 126/12. 23067-8 L.'s hulp aan de jonfrouwen van Nochant, Ofr.`la damoisele de Noant' (M V, LXXXVI, 21), 'la dame de nohaut' (S v, 218/5), werd beschreven in het eerste deel van de roman.Vlak nadat L. tot redder wasgeslagen,
arriveerde haar boodschapper aan het hof om koning Artur om hulp te vragen
teen de koning van Northumberland, die een van haar kastelen probeerde in te
nemen. L. kwam haar te hulp en versloeg de kampioen van de koning van Northumberland(vgl. S III, 128/39 — 139/33).
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HIJ SCHILDERT ZIJN DADEN OP DE MUUR VAN ZIJN CEL

Eens nachts, alse hi op sijn bedde lach,

23076

23080

23084

23088

P/G

Quam Morgueyn dar in, alsi plach
Alle nachte te doene
Alse hi sliep, alse die gone
Dine minde in alien sinnen
Alsoe sere alse wif man mochte minnen,
Ombe die scoenheit die an hem was.
Ende si was herde drove das,
Dat hi niet en woude minnen hare.
Ende dat sine hilt gevaen al dare
Ne was niet van nide, mar datsi
Hem waende verwinnen dar bi,
Dien si noit verwinnen en mochte,
Nochtan dat sine dicke versochte.
Ende alsi die beelde hadde gesien,
Si wiste wel dat bedieden vandien:
want Si hadde wel horen spreken dar of
Hoe dat Lanceloet was comen int hof

23070

23075

23080

23085

alse hi op sijn bedde lach
KOP
I S I nachs
1<t) I nach<t>s
COR
4- .1. S 4- nachts
COR
23074 KOP
Quam morgueyn dar in alsi plach
<.>
KOP ,COR
alse die gone
Alse hi sliep
KOP
23076
<.>
COR
Ne was niet van nide mar datsi
KOP
23083
<.>
COR
Dien ] dit woord springt lets in vanwege een gaatje in het perkament.
23085

23073

W

23073 Eens nachts:` op een nacht', vgl.T. 23077 in alien sinnen: `met heel haar
hart'. 23083 van nide: `uit haat'. 23084 Hem waende verwinnen:`hoopte hem
voor zich te winnen'. 23086 Nochtan ... versochte: `hoewel zij het vaak probeerde'. 23o88 bedieden: `betekenis'.

T

23073 De lezing Eens nachts is ontstaan door ingrijpen van de corrector (zie
P/G) en suggereert dat er enige tijd verlopen is sinds de gebeurtenissen in de
vorige verzen.Volgens de lezing van de kopiist en het Ofr. bezoekt M. diezelfde
nacht CA mienuit') L.'s kamer (M V, LXXXVI, 21; vgl. S v, 218/10). 23076-9
Hier wordt voor het eerst expliciet vermeld dat Morgueine handelt uit liefde
voor L. Eerder werd verteld dat zij L. haatte vanwege de liefde tussen L. en de
koningin (vgl.T bi' vs. 19482-3). Uit Arturs doet, het laatste deel van de trilogie,
blijkt dat deze haat voortkomt uit jaloezie: `Morgeyn (...) droech ter tijt / Op
Lancelotegroten nijt / Boven allen mannen in haren sinne, / Om dat hem minde die coninginne.' (vgl. J Bk. iv, vs. 2773-6; Frappier 1954, 54/2-4).
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MORGUEINE KOMT ' S NACHTS BIJ LANCELOET KIJKEN

Ende hoe hi gecleet was al toe.
23092 ende Morgueyn sprat toten jonfrouwen doe:
`Siet hir wonder van desen man,
Die soe goet riddere es ende dar an
Soe subtijl van gewerke.
Verstaet ene dinc die is merke:
23096
Datten hertsten man van eertrike,
Op dat hi minde gestalike,
Die minne subtiji soude maken.
Nu verstaet wel bi wat saken:
23100
Desen riddere en ware niet
Selke subtijlheit gesciet
Dat hi hadde connen striven also,
En hadden niet geleit dar toe
23104
Bedwanc van minnen.' Ende si wijsde
Hen die beelden, ende prijsde,
Die Lanceloet hadde gemaect Baer.
23108 ende Si wisde hen lieden al claer
War si die coninginne mochten Bien
Ende waer Lancelote tot dien
Ende waer Arture den coninc
Entie betekenesse van elker dinc.
23112
Dit gescrijfte moet hir in bliven
P/G

23092

23094

23095

23103

23090

23095

23100

23105

F. 63R,c

Morgueyn ] tussen de g en de u een gaatje.
jonfrouwe ] hs io nf evidente verschrijving van de kopiist , die het afkortingsteken vergat.
doe ] d verbeterd nit t door de kopiist.
Die soe goet riddere es ende dar an
KOP
<.>
COR
Die soe ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een slechte plek in het perkament.
Soe subtijl van gewerke
KOP
<.>
COR
Soe ] dit woord springt ver in vanwege een slechte plek in het perkament.
connen ] hs conen; evidente verschrijving van de kopiist, die vergat een tilde boven de o

teplaatsen.
23105
23106
23108

Bedwanc van minnen ende si wijsde
KOP
<.>
COR
Hen die beelden ende prijsde
KOP
<.>
COR
al claer ] in hs aaneengeschreven.

W

23094 dar an: `bovendien'. 23095 subtijl van gewerke: 'fij nzinnig van aanleg ' .
23096 Verstaet ... merke:luister naar iets wat ik duidelijk zie'. 23097-9 Datten ...
makee dat de liefde zelfs de meest hardvochtige man, indien hij standvastig iemand beminde, fijnzinnig zou maken'. 23101-2 en ... gesciet: `zou niet zo fijnzinnig geweest zijn'. 23105 Bedwanc van minnen: 'de macht van de liefde'.
23106 prijsde: `prees (de schilderingen)'. 23113 gescriffte: `schildervverk'.
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MORGUEINE PRIJST LANCELOETS SCHILDERINGEN

23116

2312o

23124

23128

23132

23136

P/G

Ende ic salne laten volscriven:
Sprac si. lc weet wel dat hi al
Sine dade hir bescriven sal
Ende sal al toe scriven hir inne
Van hem ende vander coninginne.
Ende haddijt al bescreven,
Ic soude die dinc alsoe beweven
Dat bier soude comen Artur die coninc
Ende ic soudem doen kinnen die dinc
Ende die warheit vander minnen
Van Lancelote ende der coninginnen.'
Darna gingen si van dane.
ende Sanders loges naden opstane
Ontdede Lanceloet metter wart
Die vensteren ten boegarde wart.
Hi Bach der coninginnen beelde daer.
Hi neech hare ende groettese dar naer
Ende cussetse an haren mont
Ende dreefjegen hare tier stont
Vele meer bliscapen, Bonder waen,
Dan hi jegen enech wijf hadde gedaen,
Het ne hadde sijn vrouwe gewesen.
ende Hi begonste scriven na desen
Hoe hi ter Doloreusen Garden quam

3
2114
volscriven ] hs vol scriuen
23115
KOP
Sprac si
COR

23126
23128

23115

23120

23125

23130

ic weet wel dat hi al
<.>

dages ] g mogelijk verbeterd uit n door de kopiist.
boegarde I derde letter moeilijk leesbaar vanwege een vouw in het perkament, die loo

van vs. 23125-23131.
23131 KOP
COR

Ende curse
an haren mont
curse–otse–*

W 23114 volscriven:`afrnaken' . 23117 al toe: `bovendien'. 23120 beweven:`regelen'.
23122 doen kinnen: `laten weten'. 23127 Ontdede: 'deed (...) open'. 23130 neech
hare: `boo g voor haar'. 23132 dreefjegen hare: `betoonde haar'. 23135 Het ...gewesen: `met uitzondering van zijn vrouwe'.
T

23120-4 Deze bedreiging van M. wordt uitgevoerd in Arturs doet / Mort Artu,
wanneer zij koning Artur de nacht laat doorbrengen in de kamer waar de wandschilderingen zich bevinden (vgl. J Bk. iv, vs. 2419-2770 en Frappier 1954, § 4854). 23137-40 Doloreuse Garde is het kasteel van Brandis des Iles waar L. zijn
naam ontdekte(vgl. M vii, xxiva, 1-33 en S III, 143/10 – 153/17). De vertaler
bedoelt echter Doloreuse Tor, het kasteel van dereus Karados, de broer van Terquijn, die in het eerste deel van de Lancelot en proseWaleweingevangen Meld.
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ZIJ ZAL DE SCHILDERINGEN AAN ARTUR LATEN ZIEN

23140

23144

23148

P/G

Ende den casteel in handen nam
Ende hoe Nine met vromecheiden wan
Op Terquijns broder, den groten man.
Dar na op den andren dach screef hi wel
Al dat hem vor dien tornoy gevel
Daer hi droech wapine al roet:
Dat was dar gewont was Lanceloet
Vanden coninc darmen hir voren aflas
Dat hi coninc van C ridders was.
Hi screef die Bade ter stede
Van hem ende van andren mede.
mer Nu swiget die aventure
Meer to sprekene nu ter ure
Van Lancelote ende van Morgueyne

23139

23135

23140

23145

Ende ... wan j deze reel springt in vanwege een vouw in het perkament, die doorloopt

tot vs. 23147.
23148 KOP
Van hem ende van andren mede
COR
<.>
Van ] inktstip schuin voor dit woord, niet bedoeld als leesaanwijzing.
23149
mer ] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23088 (kol. b).
23150
KOP
Meer to sprek ene
tiiIervre
KOP
--,nv--•
COR
ter
W

23139 met vromecheiden: 'door dapperheid'. 23149 aventure: `verhaal'.

T

L. veroverde de Doloreuse Tor en bevrijdde Walewein en enkele andere ridders
(vgl.T bij vs. 22178-80). Gezien de chronologie is in het Ofr. in de overeenkomstige passage sprake van het kasteel van Brandis des Iles. Het Ofr. heeft dan ook
geen equivalent van vs. 23140 (vgl. M v, LXXXVI, 23 en S v, 218/37). De verwarring van beide kastelen op deze plaats kan veroorzaakt zijn doordat de vertaler
een Oft. handschriftgebruikte dat qua lezing overeenkomt met Sommers teksthandschrift: Tors commencha apaindre comment it vint a la dolerose tour que
on apeloit la dolerouse garde' (S v, 218/35-6; vgl. M V, LXXXVI, 23, waar alleen de
Dolorouse Gardegenoemd wordt). 23141-6 De gebeurtenissen tussen L.'s eerste bezoek aan de Dolorouse Garde en het toernooi werden beschreven in M
VII, xxxna, I — xxxiva, 3 en S iii, 171/20 - 178/19. Het toernooi waarvan hier
sprake is, werd gehouden tussen koning Artur enerzijds en de koning Doutre les
Marches' en de koning 'des .C. chevaliers' anderzijds. Nog niet geheel hersteld
van een eerdere verwonding nam L. het op teen de koning van honderd ridders. Niemand herkende L. omdat hi' een rood schild droeg. L. raakte tijdens
hetgevecht gewond aan zijn rechterschouder en verloor veel bloed (vgl. M NTH,
xxiva, 4-7 en S iii, 178/22 - 179/33). De verwijzing naar het voorafgaande, darmen hir voren af las (vs. 23145), komt in het Ofr. niet voor (vgl. M V, LXXXVI, 23
en S v, 218/38-9). 23147-8 Het Oft. geeft meer informatie:`(l'estoire ...) si com
li contes a devise. Si i entandi toute la saisontant que la Pasque fu passee.' (M V,
LXXXVI, 23; vgl. S V, 218/40-1).
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LANCELOET SCHILDERT ALLES WAT HIJ MEEMAAKTE

Ende sal spreken van Waleweyne,
Die van Lancelote gewont was
Te Karmeloet, hoe dat hi genas
Ende hoe hi volgede tien tiden
Den gesellen, doe hi mochte riden.
u gewaget daventure das
Alse Walewein genesen was
Van dattene Lanceloet wonde,
Hi ruemde thof tier stonde
Ende voer in die queste te hant
Ende dor reet menech lant,
Vragende om niemare
Van Lancelote harentare
Ende vanden anderen gesellen,
Ende quam, alsict hore tellen,
In Dongewede Foreest ende hi
Nam sine herberge daer bi
Inden tor die hadde vor desen
Torquins des groets ridders gewesen.

23152

N

23156

23160

23164

23168

P/G

23152

23150

23155

23160

23165

spreken i laatste letter sterk vervaagd.
Te karmeloet hoe dat hi genas

23154 KOP

COR

<.>

Vanaf deze reel tot het einde van de kolom (vs. 23173) neemt kopiist B het werk van C
over(vgl. Dl. iv, p. 94-11o, met name p. 95).
235
16 KOP
KOP, COR

23157
23167

Den gesellen doe hi mochte riden
<. >

Nu ] initiaal N, rood, zes reels hoog, versierd met blauw penwerk.
KOP
In dongewede foreest ende hi
(KOP),COR
<:>

W

23160 ruemde: `verliet'. 23167 Dongewede: lees metVerdam Dongewegede ,`het ontoegankelijke' (MNW 5,748 en 1411). 23168 Nam sine herberge: `overnachtte'.

T

23152-6 Tijdens het toernooi te Kameloet verwondde L. die streed aan de zijde
van koning Bandemagus,Walewein zozeer dat deze niet tegelijk met Lanceloet,
Gaheret, Bohort en koning Bandemagus op zoek kon gaan naar de ridders die
niet teruggekeerd waren van de queeste.W beloofde zijn drie broers te zoeken
(Agravein, Gurrehes en Mordret) zodra hi' hersteld zou zijn (vgl. vs. 21331-4).
Het Ofr. heeft inplaats van deze passage alleen: 'et retorne a mon signor Gauvain' (M V, LXXXVI, 23; vgl. S v, 219/1-2, waar over W nog gezegd wordt: 'qui fu
remes malades en la cite de camaalot'). 23158-9 L. verwondde W. tijdens het
toernooi te Kameloet(vgl. vs. 20873-82 en 21001-13).W. beloofde deel te nemen aan dequeeste zodra hi' hersteld zou zijn (vs. 21331-4 en 21603-8). 23166
De verwijzing naar een ongespecificeerde bron alsict hore tellen komt in het Ofr.
niet voor(vgl. M V, LXXXVII, I en S v, 219/7-8). 23167-70 Vgl. voor Tarquin
vanden Ontwegeden Foreeste vs. 22168-76.
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WALEWEIN IS GENEZEN EN GAAT DE RIDDERS ZOEKEN

23172

23176

23180

23 1 8 4

23188

P/G

Die grave vanden Parke was dare
Ende seide hem van Lancelote niemare:
Hoe Lanceloet Terquine verwan,
Die was dalre ontsienlicste man
Dimen in die werelt want doe,
Ende hoe dat hine doet sloech toe.
Ende hi telde hem daer naer
Hoe dat Lanceloet verloeste dar
LXIV ridders, Bonder waen,
Die alle dar lagen gevaen.
ende Mijn herWalewayn seide tier stede
Dat dat was grote vromechede
Ende die sere to prisene was.
`Mar ombe Gode, bericht mi das
Oft gine iet saget na dien?'
Dander seide dat hine niet hadde gesien.
¶ Sanders dages ter sonnen op gane
Sciet mijn herWalewayn van Bane
Ende reet dat hi tere abdien quam,
Daer hi sine herberge nam,
Daer hem vragede een out man

23174 KOP
COR

23178

KOP

2317o
F. 63V,a

23175

2318o

23185

Die was dalre ontsienste
man
ontsiendic>ste
Hoe dat lanceloet verloeste dar /naer/
-

23187

KOP
LXIV ] hs lxiiii., een punt voor het getal.
KOP
Dat . dat . was grote vromechede
Sanders ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant half eronder half ervoor nog

23190

Daer hi sine ] r hi s moeilijk leesbaar door een vouw en een scheur in het perkament en

23191

Daer hem ] moeilijk leesbaar door een vouw en een scheur in het perkament.

23179
23182

zichtbaar.
een vlek.

W

23174 dalre ontsienlicste: 'de meest gevreesde'. 23182 grote vromechede: 'een zeer
dappere daad'. 23185 iet:'soms'.

T 23171-8oVgl. vs. 22139-584 voor deze episode. 23186 In het Ofr. is het gesprek
nog niet beeindigd: 'Or me doint Diex, fait mes sire Gauvain, troverqui nouveles
m'en die! Moult lesdesir a oir. -Diex le vos doint', fait li cuens.' (M v, Lxxxvii, I;
vgl. S v, 219/16-8). 23189 Het Ofr. is hier uitvoeriger: 'et erra toute la semainne antiere, si conme aventure le moinne'. Uit het Ofr. blijkt bovendien dat de
abdij waarschijnlijk een cistercienzer klooster is,gezien de Witte ordekleding
Cune blanche abaie').VanWalewein wordt nog gezegd dat hij `fu descenduz et
desarmez' (M V, LXXXVII, 2; vgl. S v, 219/2o-1).
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HIJ HOORT HOE LANCELOET TARQUIJN VERSLOEG

23192

23196

23200

23204

23208

23212

P/G

Wanen hi was. Hi seide dan:
`Van Arturs hove.' Ende doe seide
Tote hem die man sonder beide,
Dat dar van danen een riddere siec lage.
Dander seide dat hine gerne sage
Om weten oftine mochte kronen.
Doe leidene die gene dar binnen
Dar die sieke riddere lack
Ende alsene mijn herWalewayn Bach,
Wart hi to Kant B eware das
Dat Bandemagus die coninc was,
Die jegen hem op woude staen,
Mar dat hi dat belette saen.
ende Hi vrachde hem dar nare
Oft hi iet wiste war Lanceloet ware.
Hi seide neen hi, sonder dat hi
Hadde verstaen dat Lanceloet dar bi
In enen casteel, hietVaguel, sloech doet
Twee Starke gygante ende groet.
Mijn herWalewayn vrachdem dar naer
Weltijt si souden vergadren ende war.
Di coninc sprac dat si sonder sage
Vergaderen selen in Alreheilegen dage

23190

23195

23200

23205

23210

Wanen hi was hi seide dan
23192 KOP
<.>
COR
Van
arturs
houe
ende doe seide
KOP
23193
<.>
COR
leidene ] hs leide ne
239
18
sonder dat hi
Hi seide neen hi
23207 KOP
<.>
COR
ende war
Weltijt si souden vergadren
23212 KOP
<.>
COR
Di ... sage ] vanaf deze regel neemt kopiist B het werk van C over en maakt de kolom a
23213

(vgl. Dl. iv, p. 94-11o, met name p. 95).
W

23204 Mar dat: 'ware het niet dat'. 23205 Hi: nI.Walewein. 23207 sonder 'behalve'. 23212 Weltijt: `wanneer'. 23214 in Alreheilegen dage:' op Allerheilig en
(I november)'.

T

23198 dar binnen is in het Ofr. preciezer omschreven: 'en une chambre qui estoit
delez .I. jardin' (M V, LXXXVII, 2; vgl. S V, 219/25-6). 23207-10 Zie voor L.'s
avontuur biJ
kasteelVaguel vs. 22676-866. Het Ofr. ke pt veel varianten voor de
naam van dit kasteel:Terraguel (M V, LXXXVI I , 3), Naguel (M V, LXXXVI I ,3 noot
I), tinaguel (S v, 219/31), tintagel (S v, 219 noot 4) enz. 23213-8 Op het kasteel
VandenTrepasse zatYwein gevangen en Bohort versloeg er de reus Mandure. Op de
dag hierna namen Lanceloet,Bohort,Ywein,Bandemagus, Mordret en Gaheret
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HIJ VINDT DE ZIEKE BANDEMAGUS IN EEN ABDIJ

23216

23220

23224

23228

23232

23236

P/G

Ten castele diemen hiet doe
Vanden Trepasse, ende daer toe
Haren eet daden alsi scieden
Te vergaderne daer onder hen lieden.
Waendi datter Lanceloet sal sijn?'
la hi, behout hi dleven sijn
Ende hi Bonder gevancnesse si,
Want hijt also geloefde,' seidi.
ende Walewain wide: `Op dat ic mach,
Ic salre wesen op dien dach.'
ende Mijn herWalewain vrachde doe
Den coninc waer hi was gewont alsoe.
Die coninc antwerde hem te hant:
`Ic quam gereden dar ic want
Gwerres, uwen broder, bestaen
Van IV ridders, dine saen
Doet hadden geslegen, maer
Dat ic hem quam te hulpen daer.
Wi sloger II doet ter stede
Ende dandre II ontvlouwen ons mede.'
ende Walewayn vrachde hem daer nare
Ofti wiste war Gueries ware.
Die coninc seideIc en wets niet,
Sonder dat hi heden van mi sciet,
Gewont niet also sere alsic ben.'

23216
23217
23230
23231
23236
23239

W

23215

23220

23225

23230
F. 63V,b

23 23 5

KOP
Vanden trepasse
ende daer toe
KOP, COR
<.>
KOP
Haren eet daden /si/ alsi scieden
KOP, (coR)
ridders ] laatste letter dichtgelopen , mogelijk verbeterd
beterd
uit e
KOP
Doet haddengeslegen maer
KOP, (COR)
<.>
KOP
Ofti wiste warg[aheret] ware
COR
g<ueries>
KOP
Gewont
niet also sere alsic ben
KOP ,COR
<.>
23216 daer toe: `bovendien', sluit aan bij vs. 23213: Die coninc sprac [daer toe] dat si.
23219 Waendi: `denkt u'. 23229-30 bestaen Van: `aangevallen door'. 23231-2
maer ... hem: `als ik hem niet'.

T afscheid van elkaar bij Trepasse om elk afzonderlijk te gaan zoeken naar de vermiste ridders. Zij beloofden elkaar op Allerheiligen weer te ontmoeten op hetzelfde kasteel(vgl. vs. 21745-22122).
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HIJ HOORT NIEUWS OVER ZIJN BROER GWERRES

23240 ende Doe vrachde Walewayn hen
Oft hi woude dat hi bleve dare
Tote dien dat hi genesen ware.
Neen hi niet, antwerde hi doe,
23244
'Want is ben gewont alsoe
Datic niet en weet nu ten tiden
Weltijt datic sal mogen riden.
Hier bi en willic uwes blivens niet.'
23248
Dar naWalewayn van hem sciet
Ende hi reet harentare
Vrachgende ombe niemare
Ombe sine gesellen, dar hi of vernam
23252
Selken tijt dat hem wel bequam,
Mar van Lancelote ne mochti horen
Niet meer dan oft hi ware verloren,
Des hi sere tongemake was doe.
23256
Ende hi reet wort embertoe
Vele vremder lande dure
Sonder te vindene aventure
Daric of wille maken sage,
2326o
Mar op Alre heilegen dage
Quamen die gesellen alle gemene,
Sonder Lanceloet ende Behort allene,

P/G

23245
23251

23240

23245

23250

23255

KOP
Datic niet en weet
ten tiden
COR
<fly>
hi of in hs aaneengeschreven.

W

2324o hen: 'hem', ongebruikelijke vorm (vgl. VL 1, § 28d), bij voluit geschreven
rijmen gebruikt de kopiist uitsluitend 'hem' Pben'. 23247 Hier ... niet:`claarom
wil ik niet dat u blijft'. 23251-2 dar . bequam: `waarover hi sours iets hoorde
wat hemgoed beviel'. 23253-4 ne ... verloren: 'icon hi niet meer informatie
krijgen dan wanneer L. van de aardbodem verdwenen was'. 23255 tongemake:
`ongeruse. 23259 maken sage: `vertellen'.

T

2324o In het Ofr. zit er een nacht tussen het gesprek dat in het Mnl. in vs. 23239
beeindigd wordt en de vraag van W. in vs. 23240. Bovendien he eft W. eerst nog
de mis bijgewoond (vgl. M V, LXXXVII, 4 en S V, 220/6-7). 23248 Het Ofr. is
veelgedetailleerder:W. zegt dat hi' achter de anderen aan zal gaan our te zien of
hi' Lanceloet kan vinden.Vervolgens bewapent hi zich en vertrekt (vgl. M V,
LXXXVII, 4-5 en S V, 220/12-5). 23259 Daric af wille maken sage: deze opmerking
van de auctoriale verteller is de vertaling van een uitspraak van de onpersoonlijke
vertelinstantie in hetOfr.:`Mais d'aventure qui li avenist ne parole ore mie li contes' (M V, LXXXVII, 5; vgl. S v, 220/20-1).Vgl. Besamusca en Brandsma 1994.
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MAAR HIJ VERNEEMT NERGENS IETS OVER LANCELOET

23264

23268

23272

P/G

Ten castele dar sijt hir voren
Geloveden, alse gift moget horen.
mer Datter Lanceloet niet quam op dien dach,
Was omdat hi in vancnessen lath
Met Morgueyn der elvinne,
Ende Behort, alsict kinne,
Lath tere ander stat gevaen,
Alse gi hir na wel Belt verstaen.
¶ Alse die gesellen vergadert waren,
Sprac Walewayn al Bonder sparen:
`Ay God, Here, wats ons gevallen!
II die beste van ons alien
Gebreken ons.' Ende si letten daer

23265

23260

23265

23270

dach ] hs dah •; evidence verschrijving van de kopiist; laatste letter moeilijk leesbaar door

een dunneplek in het perkament.

23266
23271

23274
23275

23275-8

KOP
Was
dat hi in vancnessen lack
COR
orn>dat
Alse ] voor dit woord rood paragraafteken, representant ervoor nog zichtbaar.
II ] hs IJ. ; geen punt voor het getal.
KOP
Gebreken ons ende
lette
daer
KOP COR
lette<n>
<:>
COR
<si>
letten daer ... ontfaen ] het einde van deze reels is geschreven op een stukje perkament

dat op het blad geplakt is om het to repareren.
W

23268 alsict kinne: `als ik het goed heb',`als ik mij niet vergis'. 23273 gevallen:
`overkomen'. 23274 II die beste: 'de beste twee'. 23275 letten: `wachtten'.

T

23263-4 dar ... horen: de belofte van de ridders staat beschreven in vs. 22107-21.
Vgl. ook T bij vs. 23213-8. De directe aanspreking van het publiek (alse gijt moget
horen) komt in het Ofr. niet voor(vgl. M v, Lxxxvii, 5 en S v, 220/21-2).
23268 alsict kinne: deze opmerking van de auctoriale verteller komt in het Ofr.
niet voor(vgl. M V, LXXXVII, 5 en S v 220/24). 23268-70 tere ander stat: het
Ofr. is hierpreciezen`Boorz estoit el Tertre Devee' (M V, LXXXVII,5;• vgl. S v,
220/24). Hij heeft na zijn overwinning op de vorige verdediger van de berg
moeten beloven zijn plek (deVerbodene Berch) niet to verlaten voor hij verslagen zal worden. Zie voor deze episode en voor Lanceloets confrontatie met Bohort op deVerbodene Berch vs. 24493-25082. Ook in het Ofr. wordt vooruitgewezen naar dit avontuur Cainsi corn li contes vos devisera apertement', M V,
LXXXVII, 5; vgl. S v, 220/24-5). 23271 In het Ofr. zijn op de afgesproken dag
Is ridders naar het kasteel gekomen (vgl.
V, LXXXVII, 6 en S V. 220/28). Dat
zijn alle queeste-ridders:Walewein en de negen ridders die oorspronkelijk met
hem op zoek in en naar Lanceloet (Gaheret, Gurrees, Mordret, Acglovel, Hestor,Ywein,Agravein, Brandelis en Gosengoes), de drie ridders die zich na hun
bevrijding bij hen voegden (Sagrimor, Dodineel en Keye), een van de twee ridders die later van het hofvertrokken om aan dequeeste deel te nemen (Lioneel,
Bohort is afwezig) en koning Bandemagus.

M
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BIJNA ALLE RIDDERS KOMEN BIJ TREPAS BIJ ELKAAR

23292

23296

23276

23280

23284

23288

23292

23296

Toten andren avonde. Dar naer
Voren si in den casteel herbergen sonder waen,
Dar si herde wel waren ontfaen.
ende Sanders dages, alsi scieden,
Drogen si over een onder hen lieden
Dat si niet en mochten met eren
Sonder Lancelote te hove keren,
Ombe dat hi har geselle was
Vander questen, alsmen las.
Mijn herWalewayn seide daer naer:
`Heren, hort na mi: hets waer,
Quame wi sonder Lancelote int hof,
Men soude ons blameren dar of.
Hir bi radic dat wine varen
Alle soeken sonder sparen
Desen winter al dure
Ende den somer na, toter ure
Dat court Sinte Marie Magdalenen Bach.
Ende elc van ons lieden dijt vermach,
Come teser plaetchen lien stonden.
Ende ne wart hi dar binnen niet gevonden,
Soe moge wi keren te hove

23275

2328o

23285

23290
F. 63V,c

23276 KOP
Toten andren auonde dar naer
<:>
COR
Heren hort na mi /ende/ hets waer
23286 KOP
mi KOP ,COR
23288
of] punt van de kopiist na dit woord.
KOP
Ende den somer na /ter/ vre
--■ toter--■
KOP
23293
Marie Magdalenen ] in hs aaneengeschreven.
vonden
KOP
Ende ne wart hi dar binnen niet
<ge>vonden
COR
P/G

W

23276 Toten andren avonde:
de avond'. 23280 Drogen ... lieden: `waren zij het
met elkaar eens'. 23292 na:`claarna'. 23293 Sinte Marie Magdalenen dachAle
dag van de viering van het feest ter ere van Maria Magdalena (22 juli)'. 23294
' ' die tijd'.
dijt vermach: 'die het kan'. 23296 dar binnen:`intussen,in

T

23284 De verwijzing naar een ongespecificeerde bron (alsmen las) komt in het
Ofr. niet voor(vgl. M v, LXXXVII, 6 en S v, 220/36). 23289-302 Bedoeld wordt
dat er(ongeveer) een jaar voorbij is sinds het begin van de zoektocht van Lanceloet, Gaheret, Bohort en Bandemagus naar de afwezige ridders van de Tafelronde na hetgrote toernooi 'ter octaven van Marien Magdalenen dage' (vgl. o.a. Dl.
VI, vs. 12495-6). Op het moment datWalewein dit zegt is het 2 november; het
feest ter ere van Maria Magdalena wordt op 22 juli gevierd, dus er is dan nog
geen jaar voorbij wanneer zij weer bij elkaar komen.

342ZIJ WILLEN NIET ZONDER LANCELOET NAAR HET HOF

23300

23304

23308

23312

23316

P/G

W

Sonder begriep, bi orlove,
Want dan sele wi, sonder waen,
Onse queste hebben voldaen,
Alse jaer ende dach sal
Hebben gedurt.' Si loefdent al.
Si deden hare helme of
Ende namen elc an andren orlof.
Si onder cussten hen ende scieden.
Elc reet linen wech van hen lieden.
Selc reet toten inde vanden fare
Sonder te borne enege niemare
Ende selke worden gevaen
Eer si iet verre waren gegaen
In enen casteel, dat seldi weten,
Die Terre Dervee was geheten,
Dien Behort bi provenchen wan.
Ende ombe dat te lanc ware dar an
Te vertelne harre alre strijt,
Hoe hise verwan ende te Welker tijt,

23295

23300

23305

23310

23300 voldaen ] hs vol daen
Hebben gedurt
si loefdent al
23302
KOP
<.>
COR
of] punt van de kopiist na dit woord.
23303
23304
orlof] punt van de kopiist na dit woord.
Ende selke/n/ worden gevaen
23309 KOP
COR
selke
Eer si iet verre[n] waren gegaen
23310
KOP
COR
verre
23312
Die ter I c I re deuee
was geheten
KOP
terre
deuee
COR
Die ] schuin onder de tweede letter een inktvlekje.
23298 Sonder begriep: `zonder dat men ons iets kan verwijten'. 23301-2 Alse ...
gedurt:`als zij (de queeste) een jaar en een dag zal hebben geduurd'. 23305 onder
cussten hen: `kusten elkaar'. 23307 Selc: `sommigen'. 233o9 selke: `anderen'.
23310 Eer ... gegaen: `voor zij goed en wel op we waren'. 23313 bi provenchen:
`door zijn dapperheid'; provenchen: lees metVerdam (MNW 6, 754) provetchen.
23316 hise:'hij (nl.Bohort) hen'. 23317 der gerre namen: 'de namen van degenen'.

T 23301-2 De verjaringstermijn jaer ende dach (ongeveer een jaar) komt ook elders
in de Lanceloet regelmatig voor, vgl. by. Dl. iv, vs. 1738, Dl. vi, vs. 11164 en 14189
en Dl. vii, vs. 25688. 23311 De directe aanspreking van het publiek dat seldi weten komt in het Ofr. niet voor(vgl. M V, LXXXVII, 7 en S V, 221/5-6). 23312
Terre Dervee, Ofr.Tertre Desvee, is de naam van het kasteel op deVerbodene
Berch. Dit kasteel is in het verhaal niet eerder voorgekomen.
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zu ZOEKEN EEN JAAR LANG ZONDER RESULTAAT

2334o

Salic u seggen der gerre namen
Die ten castele weder quamen
Vanden Trepasse alst was geset.
Deen die dar quam was Mordret,
Dander Acgloval, die derde was
Die coninc Bandemagus, alsict las.
ende Alse dese III hadden versien
Datsi dar mar en hadden hen drien,
Si wordens herde sere ontset.
Doe sprac ten andren Mordret:
lc en weet wat wi mogen bestaen,
Want to hove en willic niet gaen
Eeric weet warechtege niemare.'
Die coninc Bandemagus sprac dar nare:
lc wane datmen weet int hof
Warechteger niemare dar of
Dat wi soeken dan wi weten nu.'
ende Acglovel seideIc volchs u,
Want dar comen alden dach, tuaren,
Bidders die bringen niemaren.
Hir bi radic dat wi doen varen
Enen bode int hof Bonder sparen,
Die niemanne ne gewage des
Wanen hi court oft met wien hi es,

P/G

23321

23320

23324

23328

23332

23336

23315

23320

23325

23330

23335

KOP
Dander acgloual die derde
dde was
KOP, COR
<.>
23323
KOP
Alse dese .1 i I iij. hadden versien
COR
ende
mi.
23332
Warechteger ] hsWarechrechteger; evidente verschrijving van de kopiist.
23333 KOP
Dat wi soeken dan wi weten nv
COR
<:>
23334
u ] voor en na dit woord een slechte plek in het perkament.
2334o
Wanen ] deW is door de kopiist door de aanzet van een andere letter he geschreven.

W

23319 alst was geset: 'op het afgesproken tijdstip'. 23324-5 Datsi ... ontset:`clat zij
daar slechts met zijn drieen waren, daarover raakten zij heel erg van streek'. 23327
mogen bestaen:`moeten beginnen'. 23329 warechtege:`betrouwbare'. 23332-3 dar
ofDat:`over datgene wat'. 23334 volchs u:`ben het met u eens'. 23335 tuaren:
`waarlijk', de gebruikelijke vorm is twaren of tuwaren. 23339 gewage des: `vertele.

T

23317 De onpersoonlijke vertelinstantie in het Ofr. Csi s'en taist li contes qui
n'an devise riens fors les nons...', M V, LXXXVII,7; vgl. S V, 221/8) heeft in het
Mnl.plaatsgemaakt voor een ik-verteller.Vgl. Besamusca en Brandsma 1994.
23322 alsict las: deze verwijzing van de verteller naar zijn bron komt in het Ofr.
niet voor(vgl. M V, LXXXVII, 7 en S V, 221 /11) .
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NA EEN JAAR KOMEN SLECHTS DRIE RIDDERS BIJ TREPAS

23344

23348

23352

23356

23360

23364

23368
P/G

Ende hi ombe Lancelote vrachge daer
Ende ombe die gesellen dar naer,
Ende hi ons come weder orconden
Wat hi int hof hevet vonden.'
ende Si bevalen enen knape te gane
Int hof ende ombe niemare te verstane,
Ende widen hem waer hise vinden soude.
Die knape porde alsoe houde
Ende reet dat hi te Karduel quam,
Dar hi den coninc Artur vernam,
In groten wile ende in gare
Ombe te verhorne niemare
Van Lancelote ende vanden gesellen,
Daer nieman niet of ne conste getellen,
Des die coninc sere drove was,
Mar hine toende niet diegelike das,
Ombe dat hi niet en woude temayeren
Sine Tiede in gere manieren.
Mar wie dat sprat ofte liet,
Die coninginne en swech niet,
Mar si hadde, seidse, vrese groet
Ombe Walewayne ende ombe Lanceloet,
Want sine hadse noit vordien
Soe Lange uten hove gesien,
Men hadde dar of gehort niemare.
Die coninc antwerde hare:
lc ne weet wat seggen van desen.
Ic wane, hadden si doet gewesen,
23356
23357
23359
23362

23340

23345

2335o
F. 64R,a

23355

23360

23365

das ] we e ns plaatsgebrek boven ke van diegelike geschreven.
woude ] eerste twee letters zee moeilijk leesbaar door slijtage.
liet ] ie niet meer leesbaar door slijtage.
KOP
Ombe walewayne ende ombe lanceloet {...}
KOP, (COR)
-

W

23341 vrachge: vgl. VL II, § 112b en Aant. voor de spelling met chg. 23343 orconden: `vertellen'. 23346 ende: expletief. 23348 porde ... houde: `vertrok direct'
23351 In ... gare:' die vurig wenste'. 23354 niet . getellen: `iets over kon vertellen'. 23356 hine ... das:'hij liet het niet blijken' (MNW 2,, 1258). 23357 temayeren: verontrusten'. 23359 wie ... liet: `wie er ook sprak of zweeg'. 23365 Men:
`of men'. 23367 wat seggen: `wat ik moet zeggen'.

T

23347 Het Ofr. is explicieter: de drie rid
zeggen de bode dat zij op het kasteel van Trepasse op hem zullen blijven wachten (vgl. M V, LXXXVII, 8 en S v,
221/21). 23349 Karduel, Ofr. Cardoil, is een van de hofburchten van koning
Artur.
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DE RIDDERS STUREN EEN KNECHT NAAR ARTURS HOF

Wi haddens gehort niemare.
Dar ombe benic in ware
Datsi iegeren in verren lande
23372
Gevaen sijn onder viande,
Ende enech hoge man, bi aventuren,
Houtse gevaen nu ter uren,
Dies niet seggen dar dor mi.
23376
Aldus wanic wel dat si.'
ende Doe kerde die knape dar hi want
Die III gesellen ende seide altehant
Die niemare die hi hadde verstaen.
2338o ende Alst Acglovel horde, hi seide saen:
`Hier en es el en geen raet ane
Dan die queste weder te bestane,
Want Bonder die gesellen en comic niet
23384
Weder te hove, wat mijns gesciet.'
Ende dandre gesellen seiden doe
Datsi oec wouden doen alsoe
Ende begonsten die queste weder.
23388 Ende si voren wech ende weder
Ende vonden menege aventure,
Daric of swige nu ter ure.
Nu latic staen dat vertellen
23392
Een sticken van dien III gesellen
Ende sal van Lancelote doen gewach,

P/G

23378
23380

KOP
(KOP),COR
KOP
(KOP),COR
COR
ende

23370

23375

23380

23385

23390

Die .iij. gesellen ende seide altehant
<.>
Alst acglouel horde hi seide saen
<.>

W

23371 iegeren: `ergens'. 23373 Ende: 'en (ik ben bang dat)'; bi aventuren:'welliche .
23375 dar dor mi: 'du& omwille van mij'. 23381 en es ... ane: 'zit niets anders op'.
23382 bestane:`beginnen' . 23388 wech ende weder: `overal heen'. 23392 Een sticken:`een'
` een tijdje.
poos,
'
23393 doen gewach: `spreken'.

T

23390-2 Deze verzen, waarin de ik-verteller op de voorgrond treedt, zijn de vertaling van:`dont li contes se test ore, or ce que trop seroit longue l'estoire, se it
devisoit tout ce. Mais onques an leu ou it venissent nouveles ne porent apanre de
Lancelot ne des autres compaingnons. Si se test ore li contes a parler d'aux .III.'
(M V, LXXXVII, 9; vgl. S V, 221/42 - 222/4), waarin uitsluitend een onpersoonlijke
vertelinstantie optreedt.Vgl. Brandsma 1992, p. 55-7 en Besamusca en Brandsma 1994.

346

DAAR WEET MEN NIETS OVER LANCELOET EN DE ANDEREN

23 396

23 400

23 404

23 408

23 412

23 416

P/G

Die in Morgueyn gevancnesse lach,
In wat manieren ende in Welker dine
Hi uter vancnessen ontginc.
u doet daventure verstaen
Dat Lanceloet soe lange lach gevaen
In Morgueyn der elvinnen
Vancnesse gevaen binnen,
Dat hi II wintere ende enen sourer dar lach.
al Soe dat geviel op enen dach
Na Paesschen dat hi in alien done
Den boegart scone sach ende grone,
Die neven sine camere stont doe,
Entie borne wel gebloit toe,
Dar die vogelkine elcs loges op songen,
Entie rosen scone ontsprongen
Vore die vensteren dar hi lach,
Dar hi dagelijcs op sach.
Want Morgueyn hadde dar doen maken
Enen bogaert our die saken
Dat Lanceloet daer soude bi desen
Bat to paise in den sourer wesen,
Bedie dat hi al den winter was
Sere tongemake, dor das
Dat hem doe soe sere verwach
Die vancnesse dar hi in lach,
Ende vele meer hadde gedaen,

N

23397
23401

23407

23413

W

23395

23400

23405

23410
F. 64R,b

23415

Nu ] initiaal N, blauw, vier reels hoog, met rood penwerk; representant in de marge.
Dat hi .ij. wintere ende enen somer
lach
COR
< dar>
KOP
Dar die vogelkine des dages
songen
COR
-gy p p–,
op ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23467 (kol. b).
KOP
Dat lanceloet daer
bi desen
KOP
–0soude–•
KOP

23395 in W elker dine: 'hoe'. 23400 gevaen: herhaling van gevaen uit vs. 23398, behoeft hier
worden. niet
23402 Soe dat vertaald'
geviel: 'en toen gebeurde het.
23403 in alien done: 'in alle opzichten',`helemaar. 23406 wel gebloit: `volop in
bloei'. 23410 op sach: 'op uitkeek'. 23412-4 o ur ... wesen: `opdat L. zich chardoor in de zomer daar prettiger zou voelen'. 23415 Bedie dat: 'want'. 23416-7
dor das Dat:'omdae. 23417 verwach: `zwaar viel'. 23419 vele ... gedaen:` (de gevangenschap) zou (hem) veel zwaarder gevallen zijn'.
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LANCELOET ZIET VANUIT ZIJN GEVANGENIS EEN ROOS

23420

23424

23428

23432

23436

P/G

En hadden die beelden dar niet gestaen
Die hi gemaect hadde dar te voren
In die camere, alse gi moget horen,
Die hem wel bequamen int op Bien,
Want Nine hadde noit vor lien
Ridderscap gedaen no Ilene no groet,
Hine hadt dar gescreven al bloet,
Elc na siere manieren alsoe
Dat wonder was tanesiene doe.
al Soe dat hi ere costumen plach
Dat hi tien beelde op elken dach
Ginc, dat hi gemaect hadde dar inne
Na die gelike der coninginne,
Ende cussedet tier stonde
Beide ane ogen ende ane monde,
Gelijc oft sijn vrouwe ware,
Ende weende ende clagede dar nare.

23420

23425

23430

Dat hi tien beelde/n/ op elken dach
23430 KOP
beelde
COR
D[ie] hi gemaect hadde dar inne
23431
KOP
CORD<at>
ginc ] punt van de corrector voor dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23371-23372 (kol. a).
gelike boven de laatste letter een verticaal inktstreepje.
23432
tie[n] stonde [n]
23433
KOP
Ende cusse
cussedet tie<r> stonde
COR
Beide ane ogen ende ane monde/n/
2 3434 KOP
monde
COR
23435
Gelijc oft ] tussen deze woorden een inktstipje, geen interpunctie.
2342o beelden:`schilderingen'. 23423 bequamen: `bevielen.'. 23425 Ridderscap:
`dappere daden'. 23426 al bloet:`cluidelijk' ,`openlijk' . 23427 Elc manieren:
`elkegebeurtenis naar zijn aard'. 23428 Dat: `zodat het'; tanesiene: `om naar te
kijken'. 23429 Soe plach: `zo was hi' gewoon'.

T

23420-2 Deze verzen wizen terug naar vs. 23059-72. De aanspreking van het
publiek alse gi moget horen komt in het Ofr. niet voor (vgl. M V, LXXXVIII, I en S
v, 222/13-4). 23429-35 In het Ofr. en in de redactie van de kopiist gaat L. langs
alle afbeeldingen van de koningin en kust deze portretten (vgl. M v, LXXXVIII,
en S v, 222/17-8). Door de ingrepen van de corrector in vs. 23430, 23431 en
23433 (vgl. P/G) is er in het Mnl. nog slechts sprake van een afbeelding. 2,3436
In het Ofr. wordt hierna nog medegedeeld: 'Et quant avoit grant piece demente etplaint sa mescheance, si revenoit as ma es et les baisoit et for faisoit la
greingnor honor que pooit et ainsi se reconfortoit par lui meismes, et ce estoit
la chosequi plus li avenoit.' (M V, LXXXVIII, I; vgl. S v, 222/18-21). Evenals in het
Mnl. ontbreekt dezepassage in hs. Rawlinson Qb6.
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DE PORTRETTEN VAN GENEVRE HEBBEN HEM GETROOST

al Soe dat geviel, alse die mey in quam
Entie april orlof nam
Ende hi wander cameren dar hi in lach
Die
borne
scone gebloyet sach,
2 344 0
Dat hi verblide van der gronhede
Ende vanden rosen die hi sach mede
Versch ende neuwe ontspringen.
Hem gedachte bi dien dingen
2 3444
Alte hant van siere minnen,
Siere vrouwen der coninginnen,
Ende om hare anscijn claer
2 344 8Ende om haren roden mont dar naer
Bider roder rosen opsien,
Ende pensde ember om hare bidien.
al Soe dat hi op enen sondach tienre stont
Smargens metten dage opstont
23452
Ende horde der vogelkine Banc
Ende blef dar tote na der sonnen opganc,
Dattie Bonne sceen in den boegart.
Lanceloet sach ten rosen wart.
23456
Hi versach ene rose dar saen
Die neuwinge was ute gegaen,
al Soe dat Lancelote dochte das
Datter gene half soe scone ne was
23460

P/G

23435

23440

23445

23450

23455

alse die mey in quam
Soe dat
--+geviel–•
COR
al
geviel ] punt van de corrector na dit woord als versscheidin t.o.v. vs. 23497 (kol. c).
Dat hi verbli I elde van der gronhede
KOP
2 344 1
verblide
COR
stont
Soe dat hi op enen sondach tier
KOP
23451
tie<n>r<e
al
COR
Smargens mett I i I en dage opstont
KOP
23452
metten
COR
tote na der sonnen opganc
Ende
2 3454 KOP
dar--+
—■
blef
COR

23437 KOP

dar punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23514 (kol. c).
23460 KOP
COR

W

Dat
Dat<te

gene half soe scone ne was

23437 in quam:`aanbrak'. 23441 verblide ... gronhede: `zich verheugde over het
groen'. 23443 Versch ende neuwe: Tris'. 23444-5 Hem ... minnen: `hij dacht
daardoor direct aan zijn geliefde'. 23447 anscijn claer: `zuivere gelaat'. 23449
Bider ... opsien:` door de aanblik van de rode rozen'. 23451 tienre stont: 'op een
keer'. 23452 metten dage: `bij het aanbreken van de dag'. 23458 neuwinge: `kort
to voren'; utegegaen:`opengegaan'.
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DE ROOS DOET LANCELOET DENKEN AAN DE KONINGIN

Alse hem die rose dochte wesen;
Ende hem gedachte bi desen
Sire vrouwen der coninginne,
23464
Hoe hem dochte in sinen sinne
Hare scoenheit tweewerf also groet
Ten tornoye te Karmeloet
Alse alle der ander scoenhede.
23468
`Ende om datic,' seidi terre stede,
`Met hebben en mach di scone vrouwe,
Die rose die ic soe scone scouwe,
Die mi doet gedinken om hare,
23472
Motic ember hebben, hoe soe ic vare.'
Doe stac hi dor die venstre di hant
Ombe die rose te nemene te hant,
Mar hine mochter niet comen toe,
23476 Ombe dat hire te verre of was doe.
Hi trac sine hant weder in na dien
Ende begonste dat yser te besien
Van der vinstere, dat hem hadde benomen
23 48 0
Dat hi ter rosen niet en mochte comen.
ende Alse hi dat yser soe dore starc want,
Wat sal dit sijn?' seidi te hant,
`Sal mi reste dwingen dar toe
Datic minen wine niet en doe?
23484

P/G

23464

23472
23473
23478
23479
W

23460

23465

23470
F. 64R,c

23475

23480

Hoe hem ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een langgerekt gat in het perkameet;
, Ten
eldt voor dedatzelfdeg
woorden of woorddelen Hare scoenheit (vs. 23465)
tornoye (vs. 23466), al le (vs. 23467) en om datic (vs. 23468).
hebben ] inktvlek onder de tweede letter.
Doe stac ] in hs aaneengeschreven.
dor die ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Ende begonste dat yser
besien
COR
<te>
hadde benomen ] in hs aaneengeschreven.
23465 tweewe also: `tweemaal zo'. 23467 Alse ... scoenhede: `als de schoonheid
van alle anderen'. 23470-2 Die ... vare:`moet ik in elk geval de roos hebben die
ik zie dat zo mooi is (en) die m_ij aan haar doet denken, hoe het ook met mij zal
gaan'. 23478 yser: `traliewerk'. 23479 benomen: `belee. 23481 dore: `bijzonder'. 23482 Wat ... sijn: `wat is er aan de hand'. 23483 reste: 'rust% lees waarschijnlijk `veste' (vgl. Ofr.`forteresce', M V, LXXXVIII, 3 en S v, 222/40). De
lezing `venstre' (Jonckbloet 1846-1849, Dl. H,Tekstcritiek p. 76 en MNW 6, 1304,
Aanm.) is ook mogelijk.

T

23464-7Vgl. voor deze verzen vs. 20209-15.
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HIJ WIL DE ROOS PLUKKEN MAAR KAN ER NIET BIJ

Neent niet.' Ende hi nam II ysere te handen
Vander vensteren met beiden handen
Ende tracse soe sere te hem wart
Dat hise beide brac metter wart,
Ende warpse opten vloer neder doe,
Dar hi hem mede berecte soe
Dat hem die vingere gevleescht waren.
Ende hi ginc ute Bonder sparen
Ende ginc dar hi hadde gesien
Die rose ende cussedse na dien
In gedinkenessen ende in minnen
Van siere vrouwen der coninginnen,
Ombe dat hare die rose geleec wel.
Hi leide die rose an sijn blote vel
Ende hi ginc ten torre wart saen,
Dar hi vant die Bore ontdaen.
Hi ginc dar in ende vant wapine gnoech
Ende wapende hem na sijn gevoech.
Hi gorde an hem een goet swert
Ende ginc alsoe neder wert
Ende ginc ten stalle te hant,

23488

23492

23496

2 3500

23504

P/G

23485

KOP
COR
23489 KOP
COR
23501
KOP
COR
23504 KOP
KOP

23485

23490

23495

23500

hi nam .ij. ysere te handen
<.> ende
Ende warpse opten vloer nede doe
neder
Hi ginc dar in ende van wapine gnoech
van<t>
Ende ginc alsoe /vde/
wert
—+neder--P
Neent niet

W

23490 Dar ... soe: `waarbij hij zich zo vervvondde'. 23491 gevleescht:`ontveld'.
23495-6 In ...Van: 'in herinnering aan en uit liefde voor'. 23500 vant ... ontdaen:
`de deur open aantrof'. 23502 na sijn gevoech: `zoals hij wilde'. 23504 alsoe:
`zo', nl.goed bewapend.

T

23491 In het Ofr. zijn Us vingers zodanig gewond, dat `li sans l'an scut a terre;
mais it ne s'an sant miegranment' (M V, LXXXVIII, 3; vgl. S v, 223/2-3). Deze passage vertoont grote overeenkomst met Chretiens Le chevalier de la charrette (en met
de proza-Charrette), waarin L. 's nachts heimelijk de koningin bezoekt en bij Naar
slag t. Om binnen te komen verbuigt L. de tralies, waardoor hij bloedende handen krijgt. De bebloede handen spelen een belangrijke rol in de erop volgende
episode, waarin de gewonde Keu beschuldigd wordt van overspel met de koningin (vgl. Rogues 1983, vs. 4568-4649, M II, XXXIX, 37-39, S IV, 209/40 — 210/28 en
Hutchings 1938, p. 94). 23499-506 De toren(s) op het voorplein van een kasteel
diende(n) in vredestijd vooral als bergplaats van wapens en gereedschap. De stallen bevonden zich meestal ook op het voorplein.Vgl. Te Winkel 1879, p. 32-4.

3$I

HIJ VERBUIGT DE TRALIES EN GAAT NAAR BUITEN

Dar hi II goede part want.
Hi sadelde doe dat I part
Ende sat op ende vor ter porten wart.
23508
Alse ter porten quam Lanceloet
Hads den portenare wonder groet
Alse die hem niet bewaende das
Dat enech riddere dar binnen was.
23512
Lanceloet vrachde hem dar nare
Wie here van dien castele ware.
Die portenare antwerde doe:
23516
'Hier en behort geen here toe;
Hi es ere vrouwen dire woent inne
Ende heet Morgueyn die elvinne,
Die des conincs Arturs Buster es.
23520 ende Alse Lanceloet horde nimare des,
Viel hi in enen gepense saen
Dat hi die vrouwe soude verslaen,
Mar dat hem sijn herte riet,
23524
Dat hijt dor Arturs wile liet
Ende ombe dat si een wijf was toe.
Lanceloet seide ten portier doe:
`Du salt dire vrouwen maken cont
23528
Dat Lanceloet wech vart nu ter stont
Ende dat hise groet dier gelike
Datmen dongetrouste wijf van ertrike
Altoes sculdech to grotene es.
23532
Ende sech hare dat si sie seker des:
Ne haddict niet gelaten nu ter ure

P/G

2352o
23533

23505

23510

23515

23520

23525

23530

horde nimare ] in hs aaneengeschreven.
des ] laatste letter dichtgelopen.
KOP
Ne haddic
niet gelaten nv ter vre
COR
haddict

W

23510 Hads ... groet: 'was de poortwachter zeer verbaasd'. 23511 hem ... das:`er
geen idee van had' `niet verwachtte'. 23517 Hi: d.i. het kasteel. 2352o horde
nimare des: 'clat bericht hoorde'. 23522 verslaen:` doden' . 23523 Mar ... riet:
`ware het niet dat zijn hart hem adviseerde'. 23529-31 dier ... es:`zoals men de
gemeenste vrouw op aarde in elk geval moet groeten'. 23532 sie: Ian zijn', vgl.
voor de vorm VL 1, § 74.

T

23508 In het Ofr. wordt vermeld dat het nog zo vroeg is dat alleen de poortwachter wakker is(vgl. M V, LXXXVIII, 4 en S v, 223/11-3). 23527 L. tutoyeert
depoortwachter omdat hij lager op de sociale ladder staat.Vgl. Kennedy 1972,
p. 141-2.
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LANCELOET GEEFT DE POORTWACHTER EEN BOODSCHAP

23536

23540

23544

23548

23552

23556

P/G

Dor die minne van coninc Arture,
Ic hadde gedaen van hare
Datmen sculdech te done ware
Bi rechte van ere vrouwe
Die verradre es ende ongetrouwe.'
Alte hant die portenare liep
Te siere vrouwen, die noch toe sliep,
Ende seide hare al bloet
Wat hare ontboede Lanceloet.
Alsijt horde, si stont op saen
Ende es in die camere gegaen
Dar Lanceloet te liggene plach.
Ende alsine dar niet en sach,
Riep si:Wacharme!' drofelike,
`Nu hebbe wi gewacht qualike
Dat wi sculdech wel te wachten waren.'
Si begonste sere mesbaren.
ende Alsi die venstere hadde besien,
Toent sise den lieden nadien.
`Dus daen wonder en sach noit man
Alse gi hir moget scouwen an
Dat dese duvel heft gedaen,
Die dese ysere brae dus saen.'
mer Nu salic van hen neder leggen
Ende van Lancelote seggen.

2355o

F. 64V,a

23535

23540

23545

23550

23555

sere mesbaren ] in hs aaneengeschreven.

W

23535 van: 'met'. 23542 ontboede: let weten'. 23547 Wacharme: `wee mij'.
23548 gewacht: `bewaakt'. 23549 wel: `zorgvuldig'. 2355o mesbaren: `te jammeren'. 23555 Dat: slaat terug op wonder (vs. 23553). 23557 van ... leggen: `ophouden over hen te spreken' (die tale is geimpliceerd).

T

23557-8 De korte versie van de Ofr. tekst heeft een zeer uitgebreide overgangsformule met een onpersoonlijke vertelinstantie Cli contes', vgl. S v, 223/34-7),
de lane versie heeft een overgangsformule (vgl. M v, LXXXVIII, 5).
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MORGUEINE GAAT KIJKEN BIJ LANCELOETS CEL

2356o

23564

23568

23572

23576

P/G

u gewaget daventure das
Alse Lanceloet gesceden was
Van Morgueyne, dat hi reet tes hi quam
Dar hi ene jonfrouwe vernam
Ende enen naen. Lanceloet groette
Die jonfrouwe doe hise ontmoette
Ende si hem. Doe vrachde hi hare
Oft si wiste enege niemare
Van ridders die wandelden doe
Van Arturs hove. Si sprac hem toe:
`Lioneel es hir int lant, Bonder waen,
Die hout conincVagaor gevaen.
ende Des conincs sone heeftene nu
Van veranessen beropen, seggic u,
Ende binnen der tijt dat hi sculdech was
Te vechtene en haddi gene macht das,
al Soe dat hem die coninc verste gaf
Tote Sinxendage daer af.

2356o

23565

23570

Nu ] initiaal N, vier regels hoog, rood met blauw penwerk; representant aan de bladrand.
KOP
Van morgueyne dat hi reet tes
quam
COR
<hi>
dat ] sterkgevlekt, mogelijk door de kopiist verbeterd uit ecn ander woord.
23563
KOP
Ende enen naen lanceloet groette
COR
<.>
23565 KOP
Ende si hem doe vrachde hi hare
COR
<.>
23568
KOP
Van arturs houe
si sprac hem toe
COR
<.>
23576
af] punt van de kopiist na dit woord.
23559
23561

W

23567 wandelden: `rondtrokken'. 23572 beropen: `beschuldigd'. 23574 en ... das:
`was hi' daartoe niet in staat'. 23575 verste: `uitstel'.

T

23561 In het Ofr. word vermeld dat hij rijdt `tant qu'il fu issuz de la forest' (NI V,
LXXXVIII, 6; vgl. S NT, 223/39). 23562-3 In het Ofr. wordt verteld dat de jonkvrouwe en de dwerg `chevauchoient .II. biax palefroiz' (M V, LXXXVIII, 6; vgl. S
v, 223/40). 23570-1 KoningVagaor, Ofr.Vagor, en zijn noon zijn in het verhaal
nog niet eerder voorgekomen. 23574 De lange verste van de Ofr. tekst geeft de
reden waarom hi' geen kracht heeft om te vechten:Dedanz le terme qu'il se dut
combatre fu it
dartferuz'
envenimpar mi la cuisse si que onques puis n'em
pot garir.' (M v, LXXXVIII, 6; in S v, 224/4-6 komt deze passage niet voor).
23576 In het Ofr. heeft Lioneelgeen uitstel gekregen tot Pinksteren, maar tot de
eerstkomende dinsdag (vgl. M V, LXXXVIII, 6 en S v, 224/6-7). Die tijdsaanduiding klopt met het vervolg van het verhaal (zie vs. 23747, maandag, en vs. 23884,
dinsdag); Sinxendage is waarschijnlijk een verschrijving van een kopiist voor
dinxendage, 'clinsdag' (zie voor deze variant MNW 2,209-210).
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EEN JONKVROUWE VERTELT LANCELOET OVER LIONEEL

23583

235 80

23584

23588

23592

23596

Ende ombe dat hem die coninc ontsach
Dat hi niet comen en soude op dien dach
Leide hine in gevancnesse doe.
Ende hine es niet genesen soe,
Hine salre qualike wesen an
En court hem te helpen geen man
Die yore hem den camp vechte, bedi
Hi es soe tongerake dat hi
Den camp niet sal mogen vechten.'
`Mogedi mi nu iet berechten,'
Sprac Lanceloet, `waer die coninc es?'
Si seide: 'Here, sijt seker des
Dat hi woent ene dachvart
In den wech ter sonnen onderganc wart
In enen casteel, heet Estrangloet.'
`Nu blijft te Gode,' sprat Lanceloet
Ende reet wech al dat hi machte,
al Soe dat hi in enen bosch vernachte.
Hi beette neder vanden perde
Ende ginc liggen op die erde

23575

23580

23585

23590
F. 64V,b

dien dach ] in hs aaneengeschreven.
dach ] hs dah; evidence verschrijving van de kopiist.
Die yore hem den camp vechte bedi
KOP
<.>
COR
iet sal mogen vechten
Den camp
23585 KOP
niet
COR
P/G

W

23578

23577 hem I- ...] ontsach:'-vreesde' . 23579 Leide ... doe: `nam hij hem toen in verzekerde bewaring'. 23581 Hine ... an: `zodat het hem slecht zal vergaan'.
so m's vertellen'..
23584 soe tongerake: 'er zo slecht aan toe'. 23586 iet berechten:
23589 ene dachvart: 'op een dagreis afstand'. 23590 ter ... wart: `naar het westen'.
23592 blifft te Gode:`blijf aanbevolen in Gods hoede'. 23593 al ... machte: `zo snel
hij kon'; machte is een Brabants/Limburgse variant van mochte, vgl. VL I, § 67.
23594 vernachte: 'de nacht doorbracht'.

T

23591 Het kasteel Estrangloet, in de lane versie van de Ofr. tekst Estranglot genoemd, is in het verhaal niet eerder voorgekomen.Waarschijnlijk berust deze
ing in de Ofr. grondtekst, want zowel in de korte versie
naam op een verschrijv
van het Ofr. als in het vervolg van het verhaal wordt dit kasteel steeds line estran.ge' genoemd (S v, 224/12-3; vgl. ook M V, LXXXVIII, 17 en 20 en S v, 227/33-4
en 228/17). In het Mnl. heet het kasteel in het vervolg van de tekstVremde Eylant (bv. in vs. 23863). 23594 In het Ofr. rijdt L. tot Tantree d'unne forest' omdat het donker wordt en hi' bang is de we kwijt te raken (M V, LXXXVIII, 7; vgl.
S V, 224/15-7). Zie ook vs. 23607-10. 23595-6 In het Ofr. stijgt L. of `desouz .I.
orme' en let hij zijn schild of (M V, LXXXVIII, 7; vgl. S V, 224/17-8).
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LIONEEL ZIT GEVANGEN IN HET KASTEEL ESTRANGELOET

23600

23604

23608

23612

23616

2362o

P/G

Ombe resten, alse die moede was,
Ende liet sijn part peysteren int gras.
Ende alse hi sliep, leet al dare
Een riddere op een orsbare.
Die riddere was sere gewont
Ende hadde met hem II sciltknechte tier stont.
ende Alse die riddere geware wart
Lancelote, hi kerde dar waert
Ende vrachde Lancelote dar nare
Wat hi tien tiden sochte dare.
Hi seide dat hi dar niet en sochte,
Mar datten daventure dar brochte
Ende niet en woude in den bosch bi nachte
Riden, ombe dat hi ontwegen mochte.
ende Wat soecti dan?' `Ic soeke,' seide hi,
Ymanne die Conde berichten mi
Van ridders die sijn in desen lande
Van Arturs hove, alsic verstande.'
`Wadi mi volgen,' sprac die riddere na dien,
lc salre u noch tavont enen doen sien,
Die in mine herberge siec leget nu.'
ende Lanceloet seide: lc sal volgen u.'
. Hi sat op ende vor met hem doe.
ende Alsi to gadre voren alsoe
Vrachde hem Lanceloet war bi

23595

23600

23605

23610

23615

23597 KOP

Ombe resten alse die moede was
KOP,COR
<.>
23599
KOP
Ende alse hi sliep
leet al dare
KOP,COR
<.>
23602
stont ] we ens ruimtegebrek half omlijnd boven tier afgeschreven.
23611
KOP
Wat soecti dan
is soeke seide hi
COR
ende
<.>
soecti ] inktstip van de kopiist na dit woord, waarschijnlijk een interpunctie.
23614
hove ] inktstreepje na dit woord, waarschijnlijk van de kopiist.
23616 KOP
Ic sal
v nochtauont enen doen sien
COR
sal<re>
noch tavont ] in hs aaneengeschreven.
23618
volgen ] hs bolgen; evidente verschrijving van de kopiist.

W

23598 peysteren: `grazen'. 23600 orsbare: `draagstoel'. 23607 niet: `niets'. 23608
daventure: 'het toeval'. 23610 ontwegen: `verdwalen'. 23614 alsic verstande:`zoals
ik vernam'. 23617 herberge: `woning'. 23621 war bi: `waarom'.

T

23619 In het Ofr. wordt medegedeeld dat L. en de ridder het bos inrijden 'qui
estoit espesse et haute' (M V, LXXXVIII, 8: vgl. S V, 224/37).
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LANCELOET ONTMOET EEN RIDDER OP EEN DRAAGBAAR

23624

23628

23632

23636

23640

P/G

Hi alsoe voer. Doe seide hi
Dat hi gewont was soe onsochte
Dat hi niet wel riden en mochte.
`Ende wie wonde u soe sere?'
Sprac Lanceloet. `Ic segt u, here:
Ene jonfrouwe."Ende hoe quaemt dar toe
Dat u ene jonfrouwe wonde soe?'
here lc segt u, hets onlanc leden.
En paeschdage quamic gereden
Dor een foreest. Die name sijn
Es tforeest van Campercorantijn.
Ic was allene tier ure
Ende wel gewapent ter cure.
Ic ontmoette enen riddere dare
Die mi op liep herde sware
Ende ic werde mi jegen hem soe
Datickene neder dede doe.
Ic haddene geslagen doet,
Mar dat hi vloe ende mi ontscoet.
Ende ic volchde hem te hant,

23620

23625

23630

23635

Hi alsoe voer doe seide hi
23622 KOP
<.>
COR
Sprac lanceloet . ic segt v here
KOP
23626
Lanceloet ] hs lanc'.; de punt na de afkorting heeft hier waarschijnlijk een dubbelefunctie.
hets onlanc leden
Jc segt v
KOP
23629
<.>
here
COR
quamic ] hs quanic; evidence verschrijving van de kopiist.
23630
die name sijn
Dor een foreest
KOP
23631
<.>
COR
Ende wel gewapent te cure
23634 KOP
ter
COR
23638

Datickene ] hs Datic kene

W

23630 En: 'op'. 23634 wel ... cure: `bijzonder goed bewapend'. 23636 op liep:
`aanviel'. 23638 neder dede: `versloeg'. 23640 Mar ... ontscoet: 'ware het niet dat
hij vluchtte en mi' ontsnapte'.

T

23625 In het Ofr. vraagt L. eerst waar de redder gewond is. Deze antwoordt dat
hij een wond in zijn dijbeen heeft (vgl. M V, LXXXVIII, 8 en S v, 224/39-40).
23629-30 In het Ofr. is de tijd preciezer bepaald:11 avint avant ier (...) le jor de
Pasques (M V, LXXXVIII, 8; vgl. S v, 225/1:lendemain de pasques'). 23632 tforeest van Campercorantijn, Ofr. la forest de campacorenti[n]' (S v, 225/1-2), komt
in het voorafgaande niet voor.Wel wordt in het Ofr. een plaats Campercorantin
genoemd (in een gesprek tussen een kluizenaar enYwein), vgl.T bij vs. 16847. In
de lange versie is er sprake van 'la Forest Perilleuse' (M V, LXXXVIII, 8).
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DE RIDDER VERTELT HOE HIJ AAN DE VERWONDING KOMT

23664

al Soe daticken tere fontainen vant,
Dar II scone jonfrouwen baetden doe,
Ende die ene hadde al toe
In die Kant enen gespannen boge
Ende enen scicht in geset hoge.
ende Alsi sach daticken soude slaen doet,
Die jonfrouwe trac in ende si scoet
Ende scoet mi dor min die tier tide,
Dat dyser bleec in dander side.
Ic reet dar wart saen
Alse dise woude doet slaen
Ende mijn part viel met mi in ene gracht,
Datic moeste vallen in onmacht.
Ende alsic weder te mi selven quam,
Wet wel datic dar niemanne en vernam,
Riddere noch jonfrouwen noch part.
ende Alsic mi woude richten op wart,
Gevoeldic mi selven so ongesont
Datic niet op en mochte tier stont,
al Soe datic yore mi liden sach,
Daric onder ene eyke lach,
Ene die scoenste vrouwe die is vor dien
Noit te voren hadde gesien,

P/G

23642

23644

23648

23652

23656

23660

23647
23648
23649
23653

23645

2365o

F. 64V,c
23655

23660

Soe daticken I e I tere fontainen vant
daticken
vant ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven fontainen afgeschreven.
gespannen boge ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een scheur in het perkament; datzelfdegeldt voor geset hoge (vs. 23646), daticken soude (vs. 23647) en si
scoet (vs. 23648).
doet ] we ens ruimtegebrek omlijnd onder slaen afgeschreven.
KOP
Die ionfrouwe trac
ende si scoet
<in>
COR
KOP
Ende scoet mi dor min I e I die tier tide
COR
min
KOP
Ende mijn part viel met ±ni± in ene gracht
COR
<mj>in
mi in ] hs mjin; de corrector wijzigde ni in mi door een j achter ni te plaatsen, waardoor
de woorden mi en in nu aaneengeschreven zijn.
KOP

COR

23645

23640

al

W

23642fontainen: 'bron'. 23643 baetden:`baadden'. 23646 scicht ... hoge: `omhoog
gerichte pijU zeer goed gerichte pij1'. 23648 trac in: `trok ... (de pijl) naar zich
toe'. 23649 min di e: `mijn dijbeen'. 23650 Dat dyser bleec: `zodat de ijzeren
punt te voorschijn kwam'. 23653 gracht:'slooe . 23654 moeste ... onmacht: `buiten bewustzijn raakte'. 23655 te mi selven:bij
`
bewustzijn'.
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EEN JONKVROUWE SCHOOT EEN PIJL IN ZIJN DIJBEEN

23668

23672

23676

23680

23684

23688

23692

P/G

Die tote mi sprac:Wat doedi?' Ic seide:
jonfrouwe, ic sterve Bonder beide.'
ende Si wide: `Oft God, once Here, gebiet,
Gine selt noch sterven niet,
Mar gi selt quelen,' seide si mi,
`Toter tijt dat die scicht ute si.'
Doe dedic an den scicht mine hant
Ende woudene uut trecken te hant,
Dies mi die jonfrouwe ontberen hiet.
ende Si seide ic pijnde mi om niet,
Want die scicht niet ute ne quame,
En ware datten ute name
Die beste riddere van eertrike,
Dine ute soude doen lichtelike,
Ende dan soudic genesen.
Die jonfrouwe ginc en wech na desen
Ende ic bleef van harre sprake
Herde sere tongemake,
Want ic was wel seker das
Dat die ridder niet Licht te vindene was.
Doe quam dar een knape dar naer
Die mi thus brachte van daer.
Doe dedic dese leitiere maken
Ende vor tArturs hove om die saken
Datic bat soude vinden in sijn hof
Dan in andre succors dar of,
Daric den coninc tonpayse vernam
Om mijn Walewayne, alsic dar quam,
Ende ombe Lancelote lien stonden
Ende ombe die vander Tafelronden
23665

KOP

23665

23670

23675

23680

23685

23690

Die tote mi sprac wat doe di . ic seide

COR

<.>

doedi ] hs doe di
23684 KOP
COR

23688a

KOP
KOP

W

Dat die

met lick te vindene was
ridder

/Datic bat in sijn hof/
-

23665 Wat doedi: `wat is er met u'. 23666 sterve sonder beide: `zal spoedig sterven'.
23667 Oft God [...] gebiet:`als God (...) het wil'. 23669 quelen: `pijn lijden'.
23673 ontberen hiet: `gelastte niet te doen'. 23674 ic ... niet: 'clat ik mij tevergeefs
inspande'. 23678 lichtelike: `moeiteloos'. 23681 van harre sprake:' door Naar
woorden'. 23687 /eitiere:`draagstoel'. 23690 succors: 'hulp'. 23691 tonpayse:
`ongeruse. 23692 mijn: lees met mijn here.

J
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ALLEEN DE BESTE RIDDER KAN HEM ERUIT TREKKEN

Dimen seide dat verloren waren,
Bedie datmen in II jaren
Van hen te hove niet en vernam
Ende datter gene niemare of ne quam.
Ic beette ende seide tier ure
Vor dat hof mine aventure.
Dar dede elc dat hi mochte
Oft hi dat scicht ute bringen mochte,
Mar dat ne mochte niet gescien.
Doe seide mi die coninc na dien
Dat die scicht niet uut worde genomen,
Dar ne moeste eer Lanceloet toe comen
Ende dat hi binnen enen halven fare
Van hem ne horde ne gene nimare.
Hi was sere tongemake das,
Want hi die beste van der werelt was.
Doe maectic mine wart
Weder te mire herbergen wart
Ende sal dar bat gedogen al stille
Dan in andren steden minen onwille.
Hier bi ende in deser maniere
Soe varic in dese leitiere.'
Si reden tes si ter herbergen quamen,
Dar die knapen den ridder namen
Van der leitieren soe si saechts mochten,

23696

23700

23704

23708

23712

23716

P/G

23704
23709

23695

23700

23705

23710

F. 65R,a
23715

coninc ] tweede letter sterk vervaagd.
tongemake ] tweede letter sterk vervaagd.

W

23700 mine aventure: `mijn lotgevallen'. 23701 dede ... mochte: `probeerde elk zo
' 23713-4 bat ... onwille: `mijn ljden b
beter
goed als hi' kon,
' 'deed elk zijn best'.
in alle rust (kunnen) verdragen dan op een andere plaats'. 23715 in deser
maniere: `om deze reden'. 23719 soe ... mochten: `zo voorzichtig As zij konden'.

T

23707-8Volgens het Ofr. is het al meer dan een jaar geleden dat de koning iets
over L. hoorde. 23711 In het Mnl. blijft impliciet dat de gewonde ridder pas de
volgende dag weer vertrekt (vgl. M V, LXXXVIII, II en S v, 226/1). 23716 In het
Ofr. vraagt L. hierna nog of de ridder weet wie degene is die ziek in zijn huffs
verblijft; hi' antwoordt ontkennend (vgl. M V, LXXXVIII, II en S v, 226/4-6).
23717 In het Ofr. worden vooral de ruimte en de tijd veel uitvoeriger beschreven: `Si vont ainsiparlant grant piece de la nuit tant que la lune fu levee bele et
clere etqu'il vindrent en une praerie bele et grant ou it avoit .I. tor fort et haute
qui ert close de murs et de fossez. Li escuier sont venu a la porte et la font ouvrir' (M V, LXXXVIII, 12; vgl. S V, 226/7-10). Zie ook Besamusca 1991, p. 90-100.
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LANCELOET IS DE ENIGE DIE DAARTOE IN START IS

i

23729

23720

23724

23728

23732

23736

Ende boven in sijn palays brochten.
Dar was Lanceloet ontwapent saen
Ende neuwe cledere ane gedaen
Ende wel gefesteert altoe.
Lanceloet bat den riddere doe
Dat hi woude dat gedogen
Dat hi proefde ofti soude mogen
Den scicht ute trecken. Doe gaf antworde
Die riddere, alse hi dat horde:
`En diet niet, ende ic weet wel, here,
Dat gi mi pinen Bout to sere.'
ende Lanceloet seide: `Oft u wille es,
Live here, laet mi proven des.'
ende Dander seide: lc en does niet teser tijt,
Want gi die beste riddere niet en sijt
Van eertrike' Ende Lanceloet gaf
Antworde:Wat wetti dar af?'
lc weet wel,' sprac hi, `ende dies

23720

23725

23730

P/G

23727 KOP
Den scicht vte trecken doe gaf antworde
KOP ,COR
<.>
antworde ] laatste letter vrijwel geheel vervaagd.
KOP
En diet niet ende ic weet wel here
COR
<.>
23735
KOP
Van eertrike ende lanceloet gaf
COR
<.>
23736 KOP
Antworde wat wetti dar af
COR
<.>
af] punt van de kopiist na dit woord.
W

23720 sijn palays: `de rote zaal van zijn kasteel', vgl.T. 23723 wel gefesteert altoe:
`bovendien zeer feestelijk onthaald'. 23725 gedogen: `toestaan'. 23729 En diet
niet: `dat heeftgeen nut'. 23730 pinen sout: `pijn zou doen'. 23737-8 dies ...
ries: `wie dat zou denken, zou een echte dwaas zijn'.

T

23720 De rote zaal van een kasteel lag over het algemeen een halve verdieping
boven degrond en kon bereikt worden door middel van een trap (vgl. Te Winkel
1879, p. 83-86). 23721 In het Mnl. blijft impliciet dat de schildknapen eerst licht
maken (M V, LXXXVIII, 12 en S V, 226/11-2). 23722 Het Ofr. is hier specifieker:
L. ontvangt 'J . mantel forre d'ermine
dermine por la saison qui encor estoit
it froe
id ,si
conme au conmancement de mai.' (M V, LXXXVIII, 12; vgl. S v, 226/13-4). Evenals in het voorafgaande (vgl.T bij vs. 23717 en 23721) blijkt uit het Ofr. expliciet
dat het nacht is en dat hetpersoneel met de ridder meeleeft: 'Et cil de laienz
estoient couchie tuft. Quant li sires vint, si se leverent tuft ;• quant it furent venuz
devant lui, si furent moult esmaie,
quant it virent que it n'avoit trouve secors a la
cort le roi Artus. Et it for ditqu'il meissent la table, si mengeroient entre lui et le
chevalierqu'il avoit amene' (M V, LXXXVIII, 12-3; vgl. S v, 226/14-8).
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23740

23744

23748

23752

23756

P/G

Waende, hi ware een recht ries,
Die des gelovede cleine oft groet.'
Doe antwerde hem Lanceloet:
Nadien dat u wile niet en es,
Willic gerne ontberen des.'
Si gingen eten na desen
Ende hadden alle blide gewesen,
Sonder datsi drove waren das
Dat die riddere soe tongemake was.
¶ Des anders dages, alst was dach,
Was hi geleit dar di sieke ridder lack
Ende wart geware in warre dinc
Dat was Bandemagus die coninc.
ende Lanceloet dede alsoe saen
Die knapen alle van hem gaen.
Hi dede sinen helm of na dien
Ende alsen Bandemagus hadde gesien,
Was hi sins soe blide dat hi ter steden
Weende van ontfarmecheden.
Ende hi seide wenende sere:

23735

23740

23745

23750

23738 KOP
Waende ±b±i . ware een recht ries
KOP COR
<h>i
hi ] de kopiist of corrector heeft van de b een hgemaakt door rechts een j-vormige haal toe

to voegen.
23745
23747

waren ] r over een andere letter (mogelijk een s ) heen geschreven door de kopiist.
Des ] in de mare voor dit woord een blauw paragraafteken, de representant eronder is nog

23748

lack ] punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v. (de leesaanwijzing voor)

zichtbaar.
vs. 23809 (kol. b).
23754 KOP
Ende alse
bandemagus
gesien
-hadde-4
COR
alse<n>
hadde] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23815 (kol. b).
23757 KOP
Ende hi seide weende sere
COR
wenende
W 23742 ontberen: `ervan afzien'. 23745 Sonder datsi: `ware het niet dat zij'. 23746
soe tongemake: `er zo slecht aan toe'. 23755 sins: 'over hem' `over zijn aanwezigheid'. 23756 ontfarmecheden: `ontroering'.
T

23746-8 In het Mnl. blijft impliciet dat de bedden worden klaargemaakt en dat
mengaat slapen. Ook wordt niet vermeld dat L. de volgende morgen opstaat en
gewapend wordt (vgl. M v, LXXXVIII, 14 en S v, 226/29-31). 23752 In het Ofr.
is sprake van een schildknaap, die L. op diens verzoek wijst waar de gewonde
ridder ligt (vgl. M V, LXXXVIII, 14 en S v, 226/31-5). 23755 In het Ofr. is koning B. zo blij 'Si saut sus toz nuz am braies et an chemise et it gete ses braz au
col' (M v, Lxxxvill, is; vgl. S v, 226/39).
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LANCELOET ONTMOET DE ZIEKE BANDEMAGUS

`Ay live broder, live here,
Waer hebdi gewest? Wi waenden bloet,
Here, dat gi hadt gewest doet.'
2376o
ende Doe teelde hem Lanceloet saen
Hoene Morgueyn hadde gevaen.
ende Lanceloet vrachde hem dar pare
Ofthi wiste enege niemare
23764
Van mijn her Walewayne lien stonden
Ende vanden gesellen vander Tafelronden.
Hi seide: lc en canre niet of verhoren
Dan si in die queste sijn verloren'
23768
`In wat questen?' sprac Lanceloet saen.
`Hebben si dan queste ontfaen
Sider datic gevaen was?'
gedinct u niet das
23772 ende Hi seide:
Dat wi uten castele scieden
Vanden Trepasse onder ons lieden,
Alse doet geslegen hadde Behort
Mandint den gygant, ende wi vort
23776
En Aire heilegen dage hadden genomen
Dach dat wi te gadre souden comen
Allegadre, cleine ende groet?'
'Des gedinct mi wel,' sprac Lanceloet.
23780
`Quamdi dar?' Dander seide:lawi,
Dar ne gebrac nieman dan gi
Ende Behort, u neve, van ons alien.
Het was ons soe wel gevallen,
23784
P/G

23759 KOP

COR

2378o

KOP

23781

KOP

COR
COR

2376o

23765

2377o

65R,b
23775

2378o

Waer hebdi gewest wi waenden bloet
<.>

COR

23776 KOP

23755

den gygant ende wi vort
Madint
<:>
Mandint
mi wel sprac lanceloet
Des gedinc
gedinc
Quamdi dar dander seide iawi
G.>

verhoren: `ik kom er niets anders over te
23759 bloet: `zonder meer'. 23767
weten'. 23768 Dan: 'clan dat'; verloren: `omgekomen'. 23770 queste ontfaen: `een
queeste op zich genomen'. 23772 En ... das: `weet u niet meer'. 23774 onder
' 237778
ons lieden: `gezamenlijk'. 23776 vort:'vervolgens'. 23777 En: 'op.
hadden dat:' de dag hadden vastgesteld waarop'. 23784 Het ... gevallen: 'het geluk zou ons zeergoed gezind geweest zijn'.

T

23761-2Vgl. voor L.'s gevangenschap bij M. vs. 22883-23151 en vs 23397-558.
23772-9Vgl. vs. 22111-7. 23781-93 Vgl. vs. 2326o-4.
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LANCELOET VERTELT BANDEMAGUS ZIJN AVONTUREN

23788

23792

23796

23800

23804

P/G

Haddi dar onder u II gewesen!
Wi hadden alle wel bi desen
Te hove mogen keren ongespart.
Ende om dat gi dar niet en wart,
Moeste wi in alien sinnen
Die queste weder beginnen
Ende hadden onsen termin genomen
Dat wi weder te gadre souden sijn comen
Te Sinte Marien Magdalenen dage.
Ende tien termine, sonder sage,
Quamen wi III ende nemmere:
Ic was deen ende dander here
Was Acgloval entie derde was
Modereit ende wi drogen over een das
Dat wi souden neuwe queste bestaen,
Die al noch durt, sonder waen.
Ende wat van onsen gesellen es gesciet,
Oft doet, oft gevaen, des en wetic niet.'
¶ Lanceloet seide: 'Nu benic seker des,
Sijn si verloren, dat bi mi es.
ende Ic hebbe te wandelne geacht,
Na datic ben in mine vrye macht,
Tote dien daticse hebbe vonden.

23785

23785

23790

23795

23800

e ; om v rwarring te voorkomen staen zowel het vnw. als het telw. tussen
u II ] hs .v. .ij.
punten.

23791
23793
23798

23801
23802
23803

termin ] hs ter min
Marien Magdalenen ] in hs aaneengeschreven.
ende wi [beldrogen ouer .i. das
Modereit
KOP
drogen
<.>
COR
onsen gesellen ] in hs aaneengeschreven.
Oft doet ] in hs aaneengeschreven.
Lanceloet ] in de mare voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog

zichtbaar.
23805

KOP
COR

ende

Ic hebbe te wandel Ilie geacht
wandeln>e

W

23787 ongespart: `onmiddellijk'. 23789 in alien sinnen: `onvermijdelijk'. 23791
hadden ...genomen: `hadden als onze ontmoetingsdag afgesproken'. 23798 drogen
stee ds'
23800 al noch:' nog steeds'.
... das:`spraken af'. 23799 bestaen:ondernernen.
`
'
23804 bi mi: 'door mil, `mijn schuld'. 23805 hebbe ... geacht: 'ben van plan te
gaan rondtrekken'. 23806 Na ... macht: `aangezien ik de vrije beschikking over
mijzelf heb'.

T

23794-800Vgl. vs. 23289-95.
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BANDEMAGUS VERTELT WIE AANWEZIG WAKEN BIJ TREPAS

23 8 08

23812

23816

23820

23824

23828

23832

P/G

Nu segt mi war gi ontfinct di wonden?
Doe seide Bandemagus di coninc,
Dat hire tenen tornoie ontfinc
Ende seide dat hi toter doet gewont was,
Darne een goet meester of genas,
al Soe dat hi saen soude mogen riden.
ende Lanceloet seide tote hem tien tiden:
`Here, en vernoyt u niet, is moet
Henen riden dat mi doet noet.'
Die coninc bevalne to Gode,
Ombe dat hi varen moeste bi node.
Ende doe nam Lanceloet orlof
An sinen Overt ende rumede thof
Ende vox tenVremden Eylande wart.
ende Doe sinde enen knape di wart
Tote Bandemaguse, dat hi hem seide
Vandien riddere die warheide.
Ende alse Bandemagus horde
Die boetscap, hi gaf antworde:
`Ne kinnedine dan niet?'
Neen wi,' seidi. `Ay, wat es u gesciet
Dat gi hebt gehadt hir binnen nu
Den besten man wander werelt met u
Ende dat gi niet en wet wie hi es!'
Die knape bat hem al gescoffiert des
Dat hi hem seide wie hi ware.
23808 KOP
COR

23818
23819
23828

23810

2 3815

23 8 20

2382 5

23830

Nv segt mi war gi ontfinc di wonden
ontfinc<

varen moeste ] in hs aaneengeschreven.
orlof] punt van de kopiist na dit woord.
Neen wi seidi
KOP
COR

2 380 5

wat es v gesciet

< . > <ay

23832 gescoffiert des ] punt van de corrector na gescoffiert als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 23893 (kol. b); des is wegens plaatsgebrek boven de t van gescoffiert af-

geschreven.
W 23811 toter doet: 'clodelijk'. 23812 meester: `heelmeester'. 23815 en ... niet: `wees
niet bedroefd'. 23816 dat ... noet: `omdat het nodig is'. 23818 bi node: `noodgedwongen'. 23820 Wert: `gastheer'. 23823 dat:`opdat'. 23832 al gescoffiert: `geheel ontdaan'.

T

ten Vremden Eylande wart: fr. `vers le chastel que l'an apele 1'Ile Estrange'
(M v, LXXXVIII, 17; vgl. S v, 227/33-4). L. gaat naar dit kasteel, dat in vs. 23591
genoemd wordt, omdat een jonkvrouwe hem verteld heeft dat LioEs ran
neel hiergevangen zit (vgl. vs. 23569-85).
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LANCELOET NEEMT AFSCHEID VAN KONING BANDEMAGUS

23821

23836

2384o

23844

23848

23852

23856

2386o
P/G

ende Bandemagus antwerde dar nare:
`Het es die beste riddere die leeft
Ende die meest gratien heeft
Ende es Lanceloet van Lac geheten.'
Die knape deet sinen here weten,
Die al te hant ombe die sake
Herde drove was ende tongemake
Ende seide: Ic hadde nu ter stonde
Hier met mi bracht al mine gesonde
Ende hebse van mi geworpen dullike.
Ay God, Here van hemelrike,
Hoe qualike hebbic gevaren.'
Hi bepensdem in dat mesbaren
Dat hi niet mochte winnen met desen,
Mar woude hi genesen,
Hi moeste volgen den genen dine sal
Van sinen onwille genesen al.
Ende hi quam met pinen thant
Dar hi Bandemagus den coninc want
Ende vrachde den coninc
Ofti wiste war Lanceloet ginc.
Die coninc seide neen hi.
ende Die riddere seide: Ic en laets niet bedi,
Ic en volge hem in alre manieren.'
Hi dede hem leggen in dire leitieren
Ende nam II knapen met hem daer
Ende volgede Lancelote naer,
23835

KOP

Het es die

COR

F. 6sR,c

2 3 8 40

23845

2 3 85 0

2 3 85 5

riddere die leeft
—•beste--•

beste] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 23896 (kol. c).
Herde droue
ende tongemake
COR
—*was--• <.>
23845 KOP
Hoe qualike heb±i±ic gevaren
KOP
heb<b>ic
23850
sinen onwille ] in hs aaneengeschreven.
23852
coninc ] hs co ; ev idence verschrijving van de kopiist, die vergat de tilde (en de punten) te

23840 KOP

plaatsen.
23856
W

laets niet ] tussen deze twee woorden een inktstipje.
23836 gratien: `deugden'. 23840 tongemake: `terneergeslagen'. 23842 al mine gesonde:`mijn volledige herstel'. 23843 dullike:` op dwaze wijze'. 23845 Hoe ...
gevaren: `wat heb ik slecht gehandeld'. 23846 bepensdem ... rnesbaren: `bedacht
zich terwijl hi' jammerde'. 23847 niet ... desen:`daarmee niets zou opschieten'.
2385o onwille: `kwaad'. 23856-7 Ic ... hem: `ik laat mi er daardoor niet van weerhouden hem te volgen'.
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DE GEWONDE RIDDER HOORT DAT LANCELOET DAAR WAS

23864

23 8 6 8

23872

23876

2388o

23884

P/G

Die soe verre was gereden
Dat hi comen was tere steden
Die geheten es datVremde Eylant,
Dar hi enen starcken casteel want
Ende scone ende rike sonder waen
Ende was op ene roetche gestaen.
Dar en was mar I inganc an,
Dar met pinen mochten II man
Ten vorhoefde to gadre comen.
ende Alse Lanceloet dat hadde vernomen,
Wart hi wel geware das
Dat tgene die selve casteel was
Dar hi vele of hadde gehort
Die liede spreken weder ende vort.
ende Mettien Lanceloet geware wart
Eens knapen, ginc ten castele wart,
Ende hi vrachde hem dar nare
Ofti wiste wie die riddere ware
Die dar boven lage in vancnessen
Ende beropen ware van verranessen.
Die knape wide: `Hi heet Lioneel
Ende es noch tongemake een deel,
Want hine es noch niet wel genesen
Ende die camp moet ember margen wesen.'
Doe seide die knape: 'Here, wanen Sidi?'
`Ic ben van Arturs hove,' seide hi.

23860

23865

23 870

23875

23880

Ende scone ende rike sonder waen
23865 KOP
<.>
KOP,COR
I ] boven het cider staat een a ortingstilde, die door de kopiist is doorgestreept.
23867
man ] inktvlek na dit woord.
23868
af] a over de aanzet voor een stokletter heen geschreven.
23873
Die liede spraken weder ende vort
23874 KOP
spreken
COR

W

23866 Ende ... gestaeedat op een rots stond'. 23869 Ten vorhoefde:`naast elkaar',
zie MNW 9 , moI, Aanm. en v gl. Ofr. 'de front' (Mv, LXXXVIII, 20 en S v,
228/19) . 23876 ginc:• 'die (...) ging' . 23880 beropen: `beschuldigd' . 23882 es ...
deel: 'is er nog niet best aan toe'.

T

23861 Zowel in het Ofr. als in het Mnl. veranderen bier de plaats en het centrale
personage (de verhaaldraad) zonder de gebruikelijke overgangsformule (vgl. M
V, LXXXVIII, 20 en S v, 228/16). Zie 00k Brandsma 1992, p. 53-62. 23872-4 Uit
het Ofr. blijkt hoe het komt dat L. zoveel over het kasteel gehoord heeft: hij
heeft onderweg steeds navraag gedaan (vgl. M V, LXXXVIII, 20 en S V, 228/20-I).
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LANCELOET KOMT BIJ HET KASTEEL WAAR LIONEEL IS

23888

23892

23896

23900

23904

23908

23912
P/G

`Soudi Lionele willen berechten
Ende den camp vor hem vechten?'
laic, gerne,' sprac Lanceloet doe.
Dander sprac: 'God helper u toe,
Want gi hebt rechte sake Bonder waen,
Nadien daticker of hebbe verstaen.'
ende Alse Lanceloet dar quam, hi ginc
Te hant groten den coninc
Ende wide: `Here, ic hebbe verstaen
Dat gi hir in hout gevaen
Enen riddere wies maech ic ben.
. Ic soude gerne spreken jegen hen.'
ende Die coninc dedene Leiden te hant
Daer hi Lionele want.
Ende alse daer was comen Lanceloet,
Hen es en geens vragens noet
Ofte dar grote bliscap was:
want Si hadden Lange begart das
Dat elkerlijc mochte andren Bien.
ende Lanceloet seide tote hem na dien:
`Twi Sidi gevaen hir ter stede,
Ende van verranessen mede?'
here lc saelt u seggen,' sprac Lioneel.
lc quam na midde winter een deel
Gereden in dit lant hare entare
Ombe te verhorne van u niemare,
23910 KOP
COR
23911

23885

23890

23895
F. 65V,a

23900

23905

Ic quam na midde/n/ winter i. deel
midde

een hs i.;geen punt voor het ciffer.
hare entare i in hs aaneengeschreven.

W

23887 Lionele willen berechten: `het voor L. willen opnemen'. 23891 rechte sake:
`hetgelijk aan uw kant'. 23897 maech: `bloedverwant'. 23898 hen: 'hem', zie
W bij vs. 23240. 23902 Hen ... noet: 'was het niet nodig te vragen', es is pres.
hist., vgl. Stoett § 244. 23904-5 lane ... sien: `er lane tijd naar verlangd elkaar te
kunnen zien'. 23908 verranessen: leest na dit woord beropen. 23910 na ... deel:
`kort na Kerstmis'.

T

23890-2 In de meeste Ofr. handschriften wordt hier al de naam genoemd van de
zoon van koningVagaor, die Lioneel van verraad beschuldigde, nl. Marabron
(vgl. M V, LXXXVIII, 20 en S v, 228/33). 23904-5 L. en Lioneel waren bijna
tweejaar geleden voor het laatst samen in het woud Terique, waar Lanceloet
onder een boom in slaap viel. Lioneel schoot een jonkvrouwe te hulp die ontvoerd werd door de ridder Terquijn en werd gevangengenomen (vgl. Dl. vi, vs.
13353-442)-
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HIJ ZAL EEN TWEEKAMP VOOR LIONEEL VECHTEN

23916

23920

2 3 924

23928

23932

P/G

al Soe datic te Marabrons hove quam,
Daric enen nacht herberge nam.
Hi hadde een scone wijf doe,
Die scone was ende wel hebbende toe,
al Soe datic hare soe scone dochte
Datsi mi van minnen versochte,
Dor al dat niet es sculdech nochtan
Wijf te versukene van minnen man.
ende Ic pensde al ombe ander sake,
Alse die om u was tongemake,
Daric niet of en wiste doe,
Ende ombe Behorde minen broder toe,
Dien is binnen enen fare niet en Bach,
al Soe dat mi selc gepens int herte lach
Datic dar op niet en achte
Datsi met mi gerne toe brachte.
ende Ten iersten dat si verhorde
Van haren versoekene mine antworde,
Si wart soe verkert bi desen,
Datsi sceen uten sinne wesen.
Ende si seide te mi sonder beide
Daticse ter quader tijt weder seide

23910

23915

23920

23925

23930

23919

Dor al ] in hs aaneengeschreven.
nochtan] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing

23928

KOP
COR
KOP
COR

voor vs. 23979 (kol. b).

23933

Datsi [ane] mi gerne toe brachte
met
Ende si seide
mi sonder beide
<te

W

23916 wel hebbende:Inap' . 23917 soe scone dochte: `zo knap toescheen'. 23918
van minnen versochte: `vroeg met haar naar bed te aan'. 23919-20 Dor ... man:
`hoewel een vrouw toch niet aan een man behoort te vragen met haar naar bed
tegaan'. 23921 al ... sake: `aan heel andere din en'. 23925 binnen: `gedurende'.
23926 int herte lach:`bezighield' . 23927-8 Datic ... brachte: `zodat ik geen interesse had in het een zij met mi' wilde doen.' 23929 Ten iersten dat: `zodra'. 23931
Si ... verkert: `sloeg haar stemming zo om'. 23934 Daticse ... seide: `dat ik er verkeerd aan deed haar of te wijzen'.

T

23913 Het Mnl. leest hier ten onrechte te Marabrons hove; het Ofr. vermeldt dat L.
`chi& le frere Marabron' (M V, LXXXVIII, 22; vgl. S v, 229/6-7) onthaald wordt,
het een blijkens het vervolg (met name vs. 23946-50) de juiste lezing is.
23924-5 Hun laatste ontmoeting dateert dus van bijna twee jaar geleden (vgl.
Brandsma 1992, p. 543-4). Bohort reisde toen samen met een jonkvrouwe naar de
vrouwe van Galvoie (zie Dl. vi, vs. 12381-4). Het zal nog drie dagen duren voor
Lioneel en Bohort elkaar weer zien(vgl. vs. 25133-6).
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LIONEEL VERTELT WAT DE REDEN IS VAN DE TWEEKAMP

Ende daticker ombe sterven soude.
23936 ende Si seide haren here also houde
Daticse versochte van minnen
Ende icse met crachte woude bekinnen.
ende Alse hi horde dat si seide,
Hi waende dat ware warheide
2394o
Ende balch hem te mi wart herde
Ende ontseide mi thant verde
Ende hiete mi datic in hoeden ware.
Hi liep mi op dar nare
2 3944
Ende sloech op mi slage groet.
ende Ic werde mi ende slogene doet.
ende Alset verstont sijn broder Marbaroen,
Des conincsVagaors sone, dit doen,
23948
Hi beriep mi te campe dar of
Van verranessen in sijns wader hof.
Ic boet datic mi dar of verweren woude
Alse dat hof wisen soude.
23952
Die dach was geset na desen
Dat die camp soude wesen.
P/G

23938 KOP

COR
23941 KOP

COR
23943

KOP
COR

Ende

23935

23940

23945

23950

met crachte woude bekinnen

<icse>
Ende balch hem

mi wart herde
<te>

datic in hoeden ware
Ende hiet
hiet<e> --■ mi—•

mi] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 24003 (kol. b).
Alse verstont sijn broder marbaroen
Alse<t>
ende
COR
woude
Ic boet datic mi dar afverwere
23951 KOP
verwere<n>
KOP ,COR
.
COR
woude ] we ens plaatsgebrek gedeeltelijk omlijnd schuin onder verweren afgeschreven.

23947

KOP

W

23938 met ... bekinnen: `wilde verkrachten'. 23941 balch ... herde: `was zeer kwaad
op mij'. 23942 ontseide ... verde:'weigerde onmiddellijk mi' goed gezind te
zijn'. 23943 in hoeden ware: 'op mijn hoede moest zijn',`mij zou verdedigen'.
23944 liep mi op:`viel mi' aan'. 23948 dit doen:`cleze gebeurtenis'. 23949 Hi ...
of'daagde hij mi' daarom uit voor een tweegevecht'. 23950 Van: `vanwege'.
23951 boet: `beloofde' . 23952 Alse:`zoals'; wisen: `oordelen'. 23953 was geset:
`werd vastgesteld'.

T

23936-8 Een afgewezen vrouw die de beoogde minnaar van verkrachting beschuldigt is in de middeleeuwse literatuur een populair motief van bijbelse herkomst (Jozef en de vrouw van Potifar, vgl. Genesis 39:7-20).
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HIJ DOODDE EEN RIDDER WIENS BROER HEM UITDAAGDE

23980

Ic sciet van hir binnen tier stont
Ende was vor ene capelle gewont
IntVresselike Wout soe sware
Ic en mochte niet genesen dar nare.
Ende alse die dach was comen
Die wi te vechtene hadden genomen,
Ic quam int hof ter rechter tijt.
Doe was mi dar geset resspijt
Van vechtene tote dien stonden
Datic genase van dien wonden,
Ende ombedat die coninc niet seker en was van mi
Van weder te convene, Bede hi
In vancnessen mi, dar is ben nu
Ende gi moet, genoeget u,
Over mi vechten margen den dach:
want Ic ben soe siec dat ics niet doen en mach.'
lc saelt doen,' seide Lanceloet ter wart,
lc quamer ombe har wart.'
ende Lanceloet bat den coninc saen
Dat hi uter vancnessen liete gaen
Dien riddere, want hi hadde lien stonden
Man over hem te vechtene vonden.
Doe seide thant Marbaroen:
`Sidijt die den camp wilt doen?'
ende Lanceloet antworde geeft:
`Sidi dine beropen heeft

P/G

23963

23956

23960

23964

23968

239 72

2 3976

KOP
KOP, COR

23955
F. 65V,b

23960

23965

23970

23975

Van vechtene tote dien stonden
<.>

2397o

mi ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder van geschreven.
mach ] hs mah; evidente verschrijving van de kopiist; we ens plaatsgebrek gedeeltelijk
omlijnd boven en geschreven; punt van de kopiist na dit woord als versscheiding t.o.v.

23977

KOP

23965

vs. 24029 (kol. c).
COR

Doe seide thant mar I a I broen
marba>roen

W

2396o genomen: `vastgesteld'. 23962 geset resspijt: `uitstel verleend'. 23965-6 niet
...convene. `er niet zeker van was dat ik terug zou komen'. 23968 genoeget 14: `als
u wilt'. 23969 Over mi: `voor mil,`in mijn plaats'. 23976 Man ... vonden: `iemandgevonden om voor hem te vechten'.

T

23957 Het Vresselike Wout, Ofr. la Forest Perilleuse, is een bos dat in veel Arturrop. 119. Het verhaal vertelt verder niets over
mans een rol speelt.Vgl. West 1978,
hetgewond raken van L. (vgl.T bij vs. 23574).
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VOOR DE TWEEKAMP RAAKTE LIONEEL GEWOND

23984

23988

23992

23996

24000

P/G

Van verranessen?' `laic ben
Die gene die heft beropen hen.'
ende Lanceloet seide to hem: `Dar mede
Hebdi gedaen grote sothede.'
Lyonel was uter vancnessen gedaen
Ende in ene camere geleit saen,
Dat hi hem dar in rusten soude.
ende Lanceloet was ontwapent also houde.
Die coninc en woude gedogen niet
Dat hi ute siere herbergen sciet.
¶ Dien nacht was Lanceloet wel ontfaen
Ende hem vele eren gedaen,
Ombedat hi was vremt man
Ende wel goet sceen dar an.
ende Sanders dachs, alsi messe hadde gehort,
Quam Lanceloet ende Lioneel wort
Int palais, dar si tien stonden
Vele ridders ende vrouwen vonden
Die waren comen den camp besien.
Marbaroen was gewapent binnen dien
Sonder sinen helm algader
Ende sat bi den coninc, sinen wader.

23980

23985

23990

23995

23981

KOP
Van verranessen iaic ben
COR
<.>
23983
KOP
Lanceloet seide
hem dar mede
COR
ende
te>
<.>
23985 KOP
L one was vter vancnessen gedaen
COR
Lyone<l>
23991
Dien ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
gehort ] we ens plaatsgebrek is de tweede lettergreep gedeeltelijk omlijnd boven de eerste
2 3995

afgeschreven.
24000 KOP
COR
W

Mar I a I broen was gewapent binnen dien
Marbaroen

23989 gedogen: `toestaan'. 23994 dar an: `bovendien'. 23996 Quam: enkelvoudige pv. bi' een meervoudig samengesteld ond., vgl. Stoett, § 208; hetzelfde geldt
waarschijnlijk 00k voor hadde (vs. 23995). 23997 palais: vgl.T bij vs. 23720.
23999 comen ... besien:`gekomen om naar de tweekamp to kijken'. 24001 Sonder
sinen helm: 'op zijn helm na'.

T 23984 In het Ofr. zegt L. bovendien waarom het stom is dat M. Lioneel van verraad heeft beschuldigd: 'car li apiaux est mauvais et la parole fause a vostre oues.'
Daarop sust de koning: 'Or laissiez, (...) car l'an verra been par tans conment li afairesporra aler.' (M V, LXXXVIII, 24; vgl. S V, 229/35-6).
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LIONEEL WORDT UIT DE GEVANGENIS GEHAALD

24004

24008

24012

24016

24020

24024

24028

P/G

Lanceloet wapende hem alsoe
Ende quam int palais doe
Ende Lioneel met hem gegaen.
Doe sprac Lanceloet ten coninc saen:
`Here, alsmen mi te kinnen geeft,
Die riddere die bi u sit, heeft
Beropen minen geselle die hir es
Van verranessen, ende des
Es heden geset die dach.
Ende om dat mijn geselle niet en mach
Wapine dragen van ongesonden,
Benic hir comen nu ten stonden
Vor hem te vechtene bi deser dinc.'
`Nu hoet u wel,' sprac die coninc,
`Ende hebt des goeden raet
Wat gi hir te done bestaet.
Ic seggu over warheit nu
Dat die riddere die sit bi u
Minen sone mordelike
Doet sloech ende verradelike,
ende Dine tsiere herbergen binnen
Geherberget hadde met minnen.'
`Ay here,' seide Lanceloet doe,
`Gi seltter uwen wille seggen toe,
Mer gine segt niet alse es die dinc.'
Doe sprac Marbaroen ten coninc:
`Siet hir mijn wedde gereet nu,

24003

KOP
KOP

24000

24005

24010

24015
F. 65V,c

24020

24025

Lanceloet wapende hem /doe/
<alsoe>

COR

24_015
24016

dinc ] punt van de corrector na dit word als versscheiding t. ay. de leesaanwijzing voor
vs. 24075 (kol. c).
coninc ] inktstipje onder de tweede letter (niet van kopiist of corrector).

24022

KOP
COR

24026

Doet sloech ende verrade[n]like
verradelike

seltter ] hs selt ter

W

24011 geset die dach: 'de (gerechtelijke) tweekamp vastgesteld'. 24013
van ongesonden: 'tengevolge van een verwonding'. 24015 dine: `rechtszaak'. 24017 hebt
... raeL'overleg daarom goed bij uzelf'. 24018 bestaet: aanvaarde . 24021 mordelike: 'op laaghartige wijze'. 24023 tsiere herbergen binnen: 'in zijn huis'. 24026
seltter ... toe: `kunt daarover zeggen wat u wilt'. 24029 wedde: `onderpand'.
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LANCELOET SPREEKT MET DE KONING OVER DE STRIJD

24032

24036

24040

24044

24048

24052

P/G

Datic wile proven vor u
Dat dese riddere verradelike
Minen broder versloech ende mordelike.'
ende Lanceloet seide also houde
Dat hi dat verweren soude.
Die coninc nam tien tiden
Die wedden in beiden siden
Ende men leidese ter vart
Beide in enen boegaert.
ende Die coninc setter te siene toe
XII vroede ridders doe.
Doe lieten si lopen metter vart
Elkerlijc ten andren wart,
Datsi hen soe onder staken
Dattie gelavien in stucken braken.
Marbaroen viel darmenne stac,
Dat hi wel na den hals brac.
ende Lanceloet reet op hem soe onsochte
Dat hi niet op staen en mochte.
Doe beette Lanceloet ter vart
Ende bant an enen boem sijn part
Ende ginc te Marbarone thant
Dar hine mesmaect liggende want.
Ende hi pensde alsoe houde
Dat hine niet doet slaen en soude

24030

240 3 5

24040

24045

24050

24030
u 1 punt van de kopiist na dit woord.
Minen broder versloech ende morde/n/like
24032 KOP
mordelike
COR
Xi'. vo I r I ede ridders doe
24040
KOP
vroede
COR
vroede ] verbeterd uit vorede; degeexpungeerde r van vorede is tevens sterk vervaagd,

waarschijnlijk als gevolg van een poging deze te raderen.
XII ] hs Xij. ; geen punt voor het getal.
24042 KOP
KOP,COR

Elkerlijc to
andren wart
te<n>

W

24032 versloech:`doodsloeg'. 24034 verweren: `bestrijden'. 24038 boegaert:`tuin' .
' 24041-2 lieten
24039 setter ... toe:'stelde (...) aan om er toezicht op te houden'.
... wart: 'reden zij direct op elkaar in'. 24047 onsochte: 'hard'. 24052 mesmaect:
`zwaargewond'.

T

24038 In het Ofr. wordt van de tuin gezegd dat deze 'estoit desouz la tor' (NI V,
LXXXVIII, 26; vgl. S v, 23o/19-2o). 24041 De voorbereidingen voor het gevecht worden in het Ofr. uitgebreider beschreven (vgl. M V, LXXXVIII, 27 en S V,
230/21-4
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DE KONING STELT RIDDERS AAN OM EROP TOE TE ZIEN

24056

24060

24064

24068

2407 2

24076

PIG

Ombe die minne vanden coninc,
Sinen vader, dine soe wel ontfinc.
Nochtan trac hi hem den helm of
Ende met enen slage die hi hem gaf
Dede hine to barenteren herde;
Nochtan waest metten platten vanden swerde.
Hi ontdede die ogen dar hi lach
Ende alse hi dat naecte swan Bach,
Hi viel in vresen herde groet,
Ombe dat hi hadde dat hoeft bloet.
Hi bat genade ende seide dan:
`En slaet mi niet doet, edel man,
Ende bidt minen vader dat hi
Die mesdaet vanden campe vergeve mi.
Gi selt doen, here, dar mede
Die meeste hovescheit die noit man dede.'
Doe sprac Lanceloet den genen toe
Die ten campe ware namen doe:
`Live heren, is bidde u,
Doet mi den coninc spreken nu.'
ende Si dedene comen Bonder beide
Tote Lancelote, die hem seide:
`Here, woudi desen camp laten staen,
Wi souden onder ons II pais maken saen
Tonser beider ere, bi dien

24055

24060

24065

24070

24075
F. 66R,a

gaf] punt van de kopiist na dit woord.
Nochtan waest mett I i I en platten vanden swerde
KOP
metten
COR
Hi bat genade ende seide dan
24065 KOP
<.>
COR
Ende
bidt
minen
vader dat hi {mif
24067 KOP
KOP, (COR)
man dede ] we ens plaatsgebrek gedeeltelijk omlijnd boven noit geschreven.
24070
Die ] inktstip na dit woord.
24072
Here w I it i di desen camp laten staen
KOP
24077
w<ou>cli
COR
saen ] we ens plaatsgebrek onder maken geschreven.
24.078
bi dien
Tonser beider ere
24079 KOP
<.>
COR
24058
24060

W

24055 Ombe ... vanden: 'Lift genegenheid voor de'. 24059 Dede ... herde: 'het hi'
hem flink sterretjes zien'. 24060 platten: `platte kant'. 24062 naecte.`ontblote'.
24063 Hi ... groet:'werd hij doodsbang'. 24070 hovescheit:'hoofse daad'. 24072
ten ... namen: `toezicht hielden op de tweekamp'. 24077 laten staen: `staken'.
24079-80 bi ... wine: `o dat het met uw toestemming'.
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LANCELOET VERSLAAT MARBAROEN IN HET TWEEGEVECHT

24080

24084

24088

24092

24096

24100

24104
P/G

Dat bi uwen wille mochte gescien.
ende Gi sijt wel sculdech te done, bedi
Gi selt lettel winnen, sterf is oft hi.'
ende Die coninc, die sine goedertierhede
Wel kinde ende sine hoveschede,
Hadde wonder hoe hi hebben mochte
Selke vrihede in sine gedochte
Dat hi den genen verdragen woude
Dine soe gerne doet slaen soude
Oft hi sijns te boven ware.
Ende hi seide dar nare:
`Hets mijn wille wel dat gi
Onder u pais maect, wildi.'
here `Wi bidden u dan dat gi court wort
Ende onse vorwarde hort.'
Die coninc quam te sinen sone thant,
Dien hi so sere mesmaect want
Dat hi niet op ne mochte staen.
Ende Lanceloet seide tote hem saen:
`U wader es hir tote ons comen
Dar wi den camp hadden genomen,
Dar wi beide in hebben gedaen soe
Dat wijs beide gevolen ember toe,
Ende van meer te done nu
En mach gene bate comen u.

24080

24085

24090

24095

2410 0

e w l sculdech te done bedi
KOP
Gi sijt
COR
ende
<>
KOP
24082
Gi selt lettel winnen sterf f t 1 is oft hi
sterf
COR
KOP
in sine gedochte
24086
Selke vriede
COR
vri<hede
sinegedochte ] veel ruimte tussen deze woorden.
24091 KOP
Hets mijn wile wel /wil/d±iHKOP
d<atgi>
dat ] de a van dat is over de tweede i van het aanvankelijk door de kopiist afgeschreven
woord wildi heengeschreven.
24104 KOP
Mach gene bate comen v
COR
4--en4-24081

W

24081 Gi ... bedi: `dat moet u wel doen, want'. 24083 sine: `zijn' (d.i. Lanceloets). 24085-6 Hadde ... gedochte:`verwonderde zich hoe hij zo edel van geest
kon zijn'. 24087 verdragen: `sparen'. 24089 Oft ... ware: `indien hi' hem de baas
zou zijn'. 24093 comt vort:` dichterbij komt'. 24094 vorwarde:'overeenkomse .
24102 gevolen ember toe: `beslist voelen'. 24103-4 van ... 14: `verdergaan kan niet in
uw voordeel zijn'.
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MARBAROEN SMEEKT OM GENADE EN WORDT GESPAARD

24108

24112

24116

2412o

24124
P/G

24116

Nu biddic vor uwen vader dat gi
Minen geselle quite scelt ende mi
Ende is sal u vor uwen vader
Quite scelden van algader.'
Hi deet ende danckes hem sciere
Ende si scieden in derre maniere.
al Dar was, Lanceloet wel ontfaen
Ende men woudene ontwapinen saen,
Mar hi woude en wech ter wart
Ende Bette Lionele op sijn part
Voren int gereide ende hi sat
Achter Lionele, ombe dat
Hi niet allene en machte riden vandan
Sonder helpe van andren man.
¶ Die gewonde riddere, dar gi Koren
Af mocht in den boec hir voren,
Dar Bandemagus die coninc lath,
Hadde gereden al den andren dach
Lancelote soeken embertoe.
Hi quam tiere stat gereden doe

24105

24110

24115

24120

24115

KOP
Vore
int gereide ende hi sat
COR
Vore<n>
<.>
KOP
Achter lionele
ombe dat
COR
<.>
24117 KOP
Niet allene en machte riden vandan
4--hi4-COR
24119
Die ] voor dit woord blauw paragraafteken.
24120
KOP
Afmocht in dlil en boec hir voren
COR
den
24124 KOP
Hi quam tere stat gereden doe
COR
tiere
W

24105 vor:' in aanwezigheid van.
' 24106 Minen ... mi: 'de beschuldiging teen
mijn vriend en teen
gen mij intrekt'. 24108 Quite ... algader: 'van alles ontslaan,'
`van alles vrij verklaren'. 24110 scieden: `staakten het gevecht'. 24115 gereide:
`zadel'. 24121 /ach:`ziek lag'. 24122 al den andren dach: `tw ee hele dagen', Ofr.
`tout lejor devant et celui meismes' (M V, LXXXVIII, 29; vgl. S V, 231/16).

T

24119-20 Zowel in het Ofr. als in het Mnl. schakelt de verteller over op een anderpersonage zonder overgangsformule of initiaal to gebruiken. Zie Brandsma
1992, p. 53-4 voor de functie en het gebruik van overgangsformules en initialen.
De rechtstreekse aanspreking van het publiek dar ... voren komt in het Ofr. niet
voor (vgl. M V, LXXXVIII, 29 en S v, 231 /14).Vgl. voor deze verwijzing naar het
voorafgaande vs. 23599-746 (Lanceloets ontmoeting met en het
haal van de
verhaal
gewonde ridder) en vs. 23838-6o (het besluit van de gewonde ridder om L. to
volgen). Zie ook Brandsma 1992, p. 157.
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DE GEWONDE BIDDER REIST ACHTER LANCELOET AAN

24128

24132

24136

24140

24144

24148

P/G

Ende hi vrachde om niemare
Om enen riddere oft hi dar ware,
Ende besciet hen lieden gnoech
Hoe dane wapine hi droech.
ende Alsi dese wort verstonden,
Si seiden dat hi tien stonden
En wech gereden ware van dan
Ende hi dar enen camp verwan
Ende hi niet verre en mochte wesen.
Die riddere reet en wech na desen
Ende vor na al dat hi mochte.
Sijn ongeval clagedi onsochte,
Dat Nine niet en hadde vonden
Ende hi seide to dien stonden,
Dat hi niet en soude begeven
Te wandelne al sijn leven,
Oft hi soudene vinden tenegen kere
Bi der helpen van Onsen Here,
al Soe dat hi reet in desen doene
Alden dach tote over none,
al Soe dat hi ene jonfrouwe vernam,
Die jegen hem gereden quam.
Hi groettese, ende dar nare
Vrachde hi ombe niemare
Ombe enen riddere die vor hem reet
Ende hi maecte har besceet
Hoe danech sine wapine waren.

24125

2413o

24135
F. 66R,b

2414o

24145

Onsen Here ] inktstip tussen deze woorden, waarschijnlijk een interpunctie.
Soe dat hi ene ionfrouwe vernam I e /n/
KOP, COR
vernam
COR
al
24147 KOP
Hi groettese ende dar nare

24142

24145 KOP

COR

<.>

W

24127 besciet: `maakte (...) duidelijk'. 24135 al ... mochte: `zo snel hi' kon'.
24139 begeveeophouden'. 24141 tenegen kere: `o enigerlei wijze'. 24143 in
desen doene:`op deze wijze'. 24144 over none:`na drieen','het eind van de middag'.

T

24130-2Vgl. vs. 23893-24110 en zieT bij vs. 24168-74. 24148-51 Deze verzen
zijn de verkorte weergave van een dialoog in het Ofr. tussen de ridder en de
jonkvrouwe (vgl. M V, LXXXVI ii, 3o en S v, 231/23-5). Aileen hs. Rawlinson Qb6
bevat een kortere dialoog, waarbij de met het Mnl. corresponderende passage
wordt weergegeven in de directe rede.
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HIJ VRAAGT IEDER DIE HIJ ONTMOET NAAR LANCELOET

2415 2

24156

24160

24164

2416 8

24172

24176

P/G

Si seide: lc sagene varen
In ene valaie heden;
Dies en es en bore wat leden.
Hine es niet henen II milen
Ende hi vorde ter selver wilen
Enen riddere vor hem op sijn part.'
lc bevele u,' seidi, `Gode ter vart,'
Ende volgede Lancelote sere doe
Ende bat Onsen Here ember toe
Dat Hi hem gracie toe brochte
Dat hi den genen vinden mochte
Dien hi voer soeken tier ure.
mer Nu swiget van hem die aventure
Datsi van hem niet meer sprect nu
Ende sal van Lancelote seggen u.
aventure telt teser steden
Alse Lanceloet was gesceden
Vanden conincVagor, die here was
VandenVremden Eylande alsmen las,
Dar hi uter vancnessen Bede
Lionele ende vordene mede
Vor hem op sijn part tier stont
Siec ende sere gewont,
Hi reet dat hi dies avonts quam
Tere abdien dar hi herberge nam.
Die abdie was Celice genant
Ende stont in die mersce van Scollant,

D

24152
24161
24165

24167
24169

W

2415 0

24155

24160

24165

24170

24175

seide lc ] in hs aaneengeschreven.
gracie ] gratie niet onmogelijk.
KOP
Dat si van
niet meer sprect nv
COR
--ahem--*
hem] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 24255 (kol. c).
Daventure ] initiaal D, blauw, vier reels hoog, met rood penwerk.
Vagor die here was ] in hs aaneengeschreven.
24153 valaie: 'dal'. 24154 en bore wat: `niet lang'. 24159 sere: `snel'. 24161 grade
toe brochte: ' degunst zou verlenen'. 24178 mersce: `moerasland',`vlakte'.

T 24168-74 L. heeft Lioneel bevrijd door diens tweekamp teen Marbaroen voor
hem to winnen(vgl. vs. 23893-2411o). De verwijzing alsmen las heeft in het Ofr.
geen equivalent (vgl. M V, LXXXIX, I en S v, 231/32-3). 24177 De abdij Celice,
Ofr.Telite, celique, celice etc., speelt alleen in dit verhaal een rol. In het vervolg
wordt deze abdij steeds met een van zijn bijnamen aangeduid.
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LANCELOET EN LIONEEL VERTREKKEN OP EEN PAARD

24180

24184

24188

24192

24196

P/G

Ende was bi toenamen, dat seldi weten,
Die Cleine Aelmoesene geheten.
Ende warombe datsi alsoe hiet
Danne willic swigen niet.
¶ In Zosephs tijt van Maarathien
Was een coninc, dies boeke lien,
In die mersche van Scollant, di quam
Int Grote Bertangen, alsict vernam.
Ende die coninc dar wi aflesen,
Hadde heidijn gewesen,
Mar Onse Here bekerdene doe
Bi Josephs predicaden soe
Dat hi dat heilege doepsel vinc an
Ende wart een goet kerstijn man,
Dat an sinen werke wel bleec,
Want hi ute sinen conincrike streec
Ende ginc arm sere ende naect
Ende ontscoit ende ontmaect

24179

24180

24185

24190

weten ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 24239 (kol. c).
Jn zosephs tijt van marathien
KOP
ma<a,rathien
COR
In] rood paragraafteken voor dit woord; representant eronder nog zichtbaar.
Mar onse here bekerdene ±s±oe
KOP
<d>oe
KOP
B=e=/so/ josephs predicaden soe
24190 KOP
B<j>
KOP
conincrike streec
Want hi vte sine
1 94 KOP
24
sine<n>
COR
ontmaect ] punt van de kopiist na dit woord.
24196
24183

24189

W

24183 In ... Maarathien: lees In Josephs tijt van Aramathien. 24184 dies boeke lien:
`waarover de boeken vertellen'. 24190 predicaden: `preken'. 24191 dat ... an: 'de
heilige doop ontving'. 24193 werke:`daden'. 24194 streec:`trok (...) we g.'
24195 naect:`zonder dure kleding of bezittingen'. 24196 ontscoit ende ontmaect:
`blootsvoets en haveloos'.

T

24184 dies boeke lien: deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron komt in
het Ofr. niet voor (vgl. M V, LXXXIX, 2 en S v, 232/1-2). 24186 Het Ofr. deelt
mee dat hi' naar Groot Brittannie kwam 'par le conmandement Nostre Seingnor' (M v, Lxxxix, 2; vgl. S v, 232/2-3). De opmerking van de verteller alsict vernam komt in het Ofr. niet voor (vgl. M V, LXXXIX, 2 en S v, 232/3). 24187 De
aanspreking van het publiek dar wi af lesen komt in het Ofr. niet voor (vgl. M V,
LXXXIX, 2 en S v, 232/3). 24I89-90 In het Ofr. wordt de koning niet alleen
bekeerd door Jozefspreken, maar ook 'par la vertu Jhesu Crist' (M V, LXXXIX, 2;
vgl. S v, 232/3-4: 'par le commandement nostre seignour').

3 8o

zu HOR_EN WAAROM DE ABDIJ CLEINE AELMOESENE HEET

24200

24204

24208

24212

24216

P/G

Ende wandelde also dar naer
Dor Scollant ende die lande XXX jaer.
Op enen tijt quam soe groet honger an
Dat te wonderne was genen man.
Ende alse hi II dage hadde gegaen
Dore tFreselijc Foreest sonder waen,
Quam hi binnen dien doene
Tenen huse van religioene,
Dat te dien tiden, alsment gescreven siet,
Die Helpe van dien Armen Lieden hiet.
Hi vrachde den portier dar nare
Oft die aelmosene gegeven ware.
ende Die portier wart wel geware das
Bi gelike, dat die gene was
Een utermaten arm man.
Hi gaf hem antworde nochtan
Dat die aelmosene gegeven ware.
ende Die coninc seide dar nare:
`Ay live portier, ic bidde di
Dattu ombe Gode iet geefs mi,
Oft ic moet hir vor dinen ogen
Van groten hongere die doet gedogen,'
al Soe dat den portier sere dan

24195
F. 66R,c

24200

24205

24210

24215

24198
XXX ] hs xxx.; een punt voor het getal.
24200 KOP
Dat te wonderne wasgenen man
COR
<.>
24205
KOP
Dat
dien tiden alsmentgescreuen siet
COR
<te>
24215
bidde ] de kopiist schreef de i over een e heen.
24217 KOP
Oft ic moet hir vor dine
ogen
COR
dine<n>
24219
Soe i S over de aanzet voor een andere letter heengeschreven.

W

24197 wandelde:'cloolde rond'. 24199-200 Op ... man: 'op een keer had deze
man zo'ngrote honger dat het verwonderlijk was'. 24203 binnen dien doene: 'in
die tijd'. 24204 huse van religioene:Iloostee . 24208 aelmosene: liefdegife, vgl.
T. 24210 Bi gelike:`aan zijn uiterlijk'. 24218 die doet gedogen:'sterven'.

T

24198 In het Ofr. wordt nog verteld dat niemand hem beschouwde als man van
zo'n hoe komaf (vgl. M V, LXXXIX, 2 en S V, 232/7-8). 24202 tFreselijc Foreest:
vgl.T bij vs. 23957. 24205 alsment gescreven siet: deze verwijzing naar een ongespecificeerde bron komt in het Ofr. niet voor (vgl. M V, LXXXIX, 2 en S v, 232/
11-2). 24208 Bi' een klooster worden de aalmoezen (meestal bestaande uit
voedsel) gewoonlijk op een bepaalde tijd van de dag uitgedeeld.
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EEN KONING KWAM ER TOEN HIJ ZEER HONGERIG WAS

24220 Ontfarmede vanden armen man.

24224

24228

24232

24236

2424o

24244

P/G

Hi ginc sien oft enech relief lach
Dar trelief te liggene plach,
Ende hine want dar mar ene
Aelmosene, ende die wel clene.
Niet bedi si en dochte goet den coninc
Ombe te verlichtene bider dinc
Den honger, dine duanc sere,
Ende hi danckes Onsen Here
Dat Hine hadde gesint Baer.
Alse hijt geten hadde, hi hadde dar naer
Meerren honger dan hi eer hadde gehadt.
ende Hi seide toten portier na dat,
Dat hem noit in sijn Leven
Soe cleine aelmosene en was gegeven,
Ende bat hem dat hi noch sochte
Oft hi hem iet meer geven mochte.
Hi seideAc en mach nu ten tiden
U niet meer geven; gi moet ontbiden.'
ende Die coninc was te barenteert sere.
Hine wilt wien dan Onsen Here
Sinen honger clagen, mare
Hi las sine bedinge dar nare,
Die hi conste vele ende goede.
Hi was van wandelne moede
Ende van hongere vermoit soe

24220

24225

24230

24235

24240

te ] inktstip van kopiist of corrector voor dit woord, waarschijnlijk geen interpunctie.
24222
24224 KOP
Aelmosene ende die wel clene
COR
<.>
24225
coninc ] hs coninc; vlek over de tilde.
24232
KOP
ISIi seide toten portier na dat
COR
ende
4—h4—i
24234 KOP
gegeuen
Soe cleine aelmosene
COR
--yen was—,
24241 KOP
Sinen hoer clagen mare
KOP ,COR
<.>
honger ] hs ho er; evidente verschrijving van de kopiist.

W

24220 Ontfarmede:`medelijden kreeg (met)'. 2422 I relief' etensrest' . 24225
Niet bedi:`evenwel'. 24227 dine duanc sere: 'die hem zeer kwelde', vgl. voor de
spelling duanc voor dwanc VL II,§ Jai. 24231 eer: `voordien' . 24235 noch
sochte: `nogmaals wilde onderzoeken (kijken)'. 24238 ontbiden: `wachten'.
24239 te barenteert:`moedeloos' . 24242 las sine bedinge: `sprak zijn gebeden uit'.
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HIJ ONTVING BIJZONDER WEINIG BROOD BIJ DE ABDIJ

24248

24252

24256

24260

24264

P/G

Dat hi lach ende wart in slape doe,
Dar hem oppenbaerde vriendelike
Die soete Here van hemelrike
Ende seide:Tiven kint, men sal
Desen Here dienen boven al
Die dus gedanen loen geeft
Darmen int inde ere of heeft.'
Hi sprac: `Onse Here heeft mi sonder waen
Scone betekeninge gedaen,
Dat Hi mi selve soeken es comen.
want En haddic sinen wile niet vernomen,
Ic ne hadde niet sekerlike
Weder gekeert in mijn conincrike.
Nu salic dar weder in keren,
Ombe dat es die wile Ons Heren.'
ende Hi maecte te hant sine wart
Te gane te sinen lande wart.
Die coninc vrachde dar nare
Sinen sone ofti riddere ware,
Ende hi vrachde hem mede
24246
24247

24253

24255

24245

24250

24255
E 66V,a

2426o

lach ende I in hs aaneengeschreven.
KOP
Da I tl hem oppenbaerde vriendelike
Dar>
COR
KOP
Onse here heeft misonder waen
-Phi sprac–
COR
mi sonder ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Dat hi
selue soeken es comen
COR

1-1-1_1>

W

24246 lach ... slape: 'in slaap viel'. 24247 oppenbaerde: `verscheen'. 24251 dus gedanen loen:`een zodanige beloning'. 24254 betekeninge: `voorspelling'.

T

24246 In het Ofr. wordt verteld dat de koning `s'andormi sor .I. fumiez delez la
porte de l'abaie' (M v, Lxxxix, 4; vgl. S v, 233/4). 24248 Na dit vers ontbreekt
in het Mnl. een flink stuk tekst, waarschijnlijk door een kopiistenfout. God zegt
te gen de koning, die hier voor het eerst bij name genoemd wordt (Elyezer oof
Helisier), dat hij moet tern keren naar zijn land. Hi' heeft nog 6o dagen te leven.
Zijn zoon, die hij verwekte op de dag dat hij vertrok, zal voor hem staan als hij
wakker wordt. Dat is inderdaad hetgeval en koning Elyezer spreekt teen zijn
zoon de woorden die overeenkomen met vs. 24249-52 (vgl. M v, Lxxxix, 4-5
en de sterk verkorte tekst van S v, 232/26-41; de vertaler gebruikte de lange versie van de Ofr. tekst, want hetgedeelte dat correspondeert met vs. 24249-60
komt in de korte versie niet voor). De zoon, die in vs. 24276 Lanvales blijkt te
heten, komtelders in de LP niet voor. 24263-4 De zoon beant-woordt deze
vraag net als in het Ofr. pas later, namelijk in vs. 24361-2 (vgl. M v, Lxxxix, To
en S v 234/6-7).
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IN EEN DROOM GEBIEDT GOD HEM NAAR. HUIS TE GRAN

2426 8

24272

24276

242 8 0

24284

24288

P/G

W

Ombe sijn wijf, wat si dede,
Ende dat hijt hem nine hale,
Hi en ontdecket hem altemale
Hoe si hadde gehouden hare,
Bider trowen hi sculdech ware
Dien genen dine gewrochte,
Ende dine van tirchetijt brochte
Dar van over XL miler',
Nochtan en waest mar middach tier wilen.
`Ende segt mi hoe u name es.'
Hi seide:Ic hete Lanvales.'
Die name was gescreven vonden
Ane sijn vorhoeft lien selven stonden
Dat hi uter moder lichame quam.
Ende Lanvales, alsict vernam,
Bediet `waste int gelove,' ende men vant
En genen soe goeden man int lant
Bi sinen tiden. Ende den coninc
Wonderde sere wander dint,
Want hi van there sake
Noit en hadde gehort sprake.
Doe seide hem die sone wort:
lc hebbe van mire moder gehort,

24265

24270

24 2 75

24280

242 85

24274 KOP
Nochtan en waest mar middah tier wilen
KOP
midda<c>h
wilen ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven tier geschreven.
24281
KOP
Bediet vaste int geloue ende men vant
KOP, COR
<.>
24283
KOP
Bi sinen tiden ende den coninc
COR
<.>
24266 wat si dede: 'hoe het met haar ging'. 24267 hem nine hale: `niet voor hem
zou verbergen', hale is een ongebruikelijke vorm van helen. 24268 ontdecket:
`zou vertellen', pres. hist. (vgl. Stoett § 244) . 24269 hadde gehouden hare: 'zich had
gedragen'. 24270 hi: nl. Lanvales, de zoon van koning Helizeer; het betr. vnw.
die voor dit woord is ' weggelaten (vgl. Stoett § 67). 24271 Dien ... gewrochte:• `degene die hem schiep, nl. God. 24272-3 dine ... milen:' die hem in korte ti'
(tussen het derde uur, ca. 9 uur, en het middaguur) daar bracht over een afstand
van meer dan veertig mijl', vgl.T. 24274 mar 'pas'. 24279 moder lichame: lichaam van de moeder'. 24283 Bi sinen tiden: 'in zijn tjd','in
i
de tijd dat hij leefde'. 24285-6 hi ... sprake: 'hij had daarover nooit horen spreken'.

T 24272-3 God zegt teen de koning in een droom:`por ce que je voil que tu sachesque je to di verite, je ai aporte ton flu plus de .LX. hues puis ore de tierce'
04 V, LXXXIX, 4; vgl. S v, 232/32-4)-
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ONDERWEG NAAR HUIS ONTMOET DE KONING ZIJN ZOON

24292

24296

24300

24304

24308

24312

P/G

Tierst dat gi rumet u lant,
Dat uwe geburen thant
Op mire moder gingen striden,
Ende haddense gedestrueert tien tiden
En hadde har niet geholpen doe
Die coninc Makalijs dar toe
Dat si die viande weder stont,
Die u broder was tier stont.
Ende overVI maent dar nare
Wart men an hare geware
Dat si een kint hadde begort.
Die liede seiden weder ende wort,
Dat gise niet met kinde en liet
Alse gi uten lande sciet,
Ende dat kint niet bi desen
U kint ne mochte wesen.
Ende alsic geboren was doe
Spraken die barone minere moder toe:
`Vrouwe, gi hebt een kint nu,
Selc alse God heft verleent u,
Ende ons donct dat di coninc, u man,
Dit kint an u niet en wan,
Ende wanen wel dat dit kint si
In hordome gewonnen dar bi.

24290

24295

24300

24305

24292 KOP
Ende hadde
gedestrueert tien tiden
COR
hadde<n>—■ se--■
se] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 24353 (kol. b).
24293 KOP
En/del hadde Nem] niet gehopen doe
KOP,CORgeho<bpen
COR
h<ar>
En
24303
KOP
Ende dat kint niet blel desen
COR
b6>
24306
toe ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven moder geschreven.
24289 Tierst lant: `zodra u uw land verliee. 24292 haddense gedestrueert:'(zij)
zouden haar onderworpen hebben'. 24297 over: `na'. 24299 een begort:
`zwanger was'. 24300 weder ende vort:'herhaaldelijk'. 24301 met ... liet: `zwanger achterliet'. 24309 ons donct: 'het dunkt ons'. 24310 an ... wan: `niet bi' u
verwekte'. 24311 wanen wek`vermoeden', het subject wi is geimpliceerd, vgl.
Stoett§ 5e. 24312 hordome:`oversper.
24294 Koning Makalijs, Ofr. rois Makabrez, de broer van koning Elyeser, komt elders in de roman niet voor. 24295-6 Deze verzen moeten mogelijk in omgekeerde volgorde gelezen worden, vgl. ook het Ofr. (M V, LXXXIX, 7 en S V, 233/12-3).
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ZES MAANDEN NA ZIJN VERTREK WAS ZIJN VROUW ZWANGER

24316

24320

24324

24328

24332

24336

24340

Wi hebben getelt, Bonder sage,
Alle die maende ende alle die dage
Dat uten lande sciet u man.
Wi willen weten wie dit kint wan.'
ende Mijn moder antwerde dar toe,
Die utermaten siec was doe:
`Gi heren, is wile dar toe doen al
Dat enech goet man wisen sal
Over dit kint ende over mi,
Dat des conincs Helizeers kint si.'
Die hertoge wander Branchen was daer,
U neve, ende sprac soe dar naer
Datmens in hem bleef in beiden siden.
ende Hi seide toten lieden to dien tiden:
Wildi doen datic u wisen sal,
Ic sal u die warheit cont maken al
Oft dit des conincs Helizeers kint es.'
ende Si seiden jase, ende waren blide des.
Hi seide:'Hir staen bi u
Twee liebarde gebonden nu,
Ende die liebaert es in warre dine
Van alien beesten here ende coninc,
Ende van soe fierre nature
Ende van soe hoger al dure,
Vonde hi conincs kint dat moder ende vader
Wettelike hadden beidegader
Ende dan ne hadde mar II fare,
Hoe dat hi dar of boven ware,
Hine dade hem en geen quaet dan.

W

24310

24315

F. 66V,b

24320

24325

24330

24335

24320 wisen: `aanraden'. 24321 Over: `met betrekking tot'. 24325 Datmens ...
siden: `dat men zich van beide kanten aan zijn uitspraak onderwierp'Alat men
van beide kanten zijn raad opvolgde'. 24330 seiden jase: `zeiden dat zij dat wilden doen'. 24331-2 Hir ... gebonden:'er zijn hier bij u in de buurt twee gekooide leeuwen', vgl.T. 24335-6 van ... dure: `zo dapper en zo door en door edel'.
24337-8 dat ... beidegader: 'clat zowel een wettige moeder als een wettige vader
had', lett.`clat moeder en vader op wettige wijze samen hadden'. 24339 dan ...
fare: 'clat slechts twee jaar oud was'; lees dat i.p.v. dan. 24340 dar ... ware: 'het de
baas zou zijn'.

T

24323 De hertoge vander Branchen, Ofr. li dus de la Branche, speelt verder in het
verhaalgeen rol. 24331-2 Het Ofr. is specifieker wat betreft de plaats waar de
leeuwen zich bevinden:`en ceste vile a .II. lyons an une cave' (M v, Lxxxix, 9;
vgl. S v, 233/35-6).
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MEN BESCHOUWDE DE ZOON ALS EEN ONECHT KIND

24344

24348

24352

24356

24360

24364

24368

P/G

Aldus mogedi proven hir an:
Oft es rechts conincs kint,
Sine selen hem niet doen een twint,
Ende en es hi conincs kint niet,
Si seine verworgen, wats gesciet.
ende Si willecordent alsoe houde
Alle datmen alsoe doen soude,
Ende namen mi, toesiende mire vrouwen,
Die wel na verwoedde van rouwen,
Eeric IV dage out was, ende si
Leiden onder die liebarde mi
Ende lieten mi liggen alden dach.
Ende dar icker onder lach,
Onse Here, die van ontfarmecheden
Vol es, Hi halp mi ter steden
Datsi alsoe bericht vonden mi
Alsicker geleit was, ende bedi
Hilden si mi over conincs kint vort mere
Ende deden mi werdecheit ende ere,
Ende deden mi riddere werden dar nar
Alsic out was XVIII jaer,
Ende op dien naesten Sinxendach
Crone dragen die dar naest lach.
Si ontfingen har ken doe van mi algader.'
`Wel live kint,' seide doe die wader,
`Hoe heeft u moder sint gedaen?'
Alse dbeste wijf, sonder waen,
Ende die religieuste dimen mochte
24344

KOP

Sine selen hem niet

COR

24354
24359

2 4340

24345

24350

24355

24360

24365

.i. twint
---■ doen--■

doen] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 24405 (kol. c).
dar icker ] in hs aaneengeschreven.
KOP
COR
Mii

Hilden si

ouer conincs kint vort mere
----+In1---■

punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 2442o (kol. c).

24360

ere ] inktstip van kopiist of corrector rechts van dit woord, mogelijk bedoeld als vers-

24362

scheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 24421 (kol. c).
XVIII ] hs xviij. ; geen punt voor dit getal.

W

24343 rechts: 'een echt'. 24344 niet ... twint:'niets doen'. 24346 verworgen:
`doen stikken'. 24347 willecordent:Ieurden het (...) goed'. 2435o wel na verwoedde: `bijna gek werd'. 24354 dan'terwijr . 24357 alsoe bericht: 'in dezelfde
toestand'. 2436o deden mi werdecheit.'bewezen mij genegenheid'. 24363 naesten: ` eerstkomende'. 24364 Crone dragen: `koning worden'. 24367 sint gedaen:
`zich sindsdien gedragen'.
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DE BABY WORDT TUSSEN DE LEEUWEN GELEGD

In Bertanien vinden dijt al dor sochte.
Si heeft lint tallen dagen,
Dat wetic wel, die hare gedragen
Entie heilege kerke met alder macht
Gi vordert beide dach ende nacht,
Entie arme gecleet tidelike
Entie sieke versien vriendelike,
Meer arme dan rike, ende tot desen
Altoes in bedingen gewesen;
Ende al es har lichame in eertrike,
Herte ende gheest sijn in hemelrike'
Des was blide die coninc
Ende dancte Gode van diere dinc.
Si gingen soe verre dat si quamen
Daer si een diep water vernamen
Ende vreselijc over te lidene toe.
Si gingen terre bruggen wart doe
Darmen over te lidene plach.
Alse die coninc daer quam, hi Bach
Een dat scoenste step dat hi vor dien

24372

24376

243 80

24384

24388

P/G

24381
24385
24389

24370

24375

E 66V,c
24380

24385

coninc ] hs coninc • punt voor dit woord van de kopiist, waarschijnlijk niet bedoeld als
leesteken, maar uitgewoonte omdat coninc meestal wordt afgekort.
Ende vreselijc ouer te lie I dene toe
KOP
lidene
COR
Een dat ] in hs aaneengeschreven.

W

24372 hare: `haren boetekleed'. 24374 Gi vordert: lees met J Gevordert,`bevorderd' . 24375 tidelike: 'op gepaste wijze'. 24376 versien: 4 gezorgd voor'. 24377
Meer ... rike: bep. bij sieke, vs. 24376. 24378 bedingen: `gebed' . 24385 vreselijc.
`gevaarlijk (om)'. 24386 terre: `naar een'. 24389 Een ... scep: `een van de mooiste schepen'.

T

24389-94 In de Queeste / Queste komen twee van dergelijke schepen voor. Het
eerste is het schip dat koning Salomo liet maken (vgl. J Bk. III, vs. 7891-8782;
Pauphilet 1949, 200/29 – 226/6). Op dit schip stond een waarschuwing geschreven het schip niet te betreden; van een brief is een sprake. Het tweede schip laten Percheval,Bohorr en Galaat maken voor degestorven zuster van Percheval.
Zij wordt gebalsemd in het schip gelegd, tesamen met een brief over de verdiensten van de jonkvrouwe en de oorzaak van haar dood.Vgl. J Bk. III, vs. 9370-88
en9409-34; Pauphilet 1949, 241/15-9 en 242/15-26. In J Bk. II I Vs. 10727-34 en
10775-81 arriveert het schip tegelijk met het eerste schip met aan boord Bohort,
Percheval en Galaat te Sarras, waar dejonkvrouwe be raven zal worden (vgl.
Pauphilet 1949, 275/17 – 276/15). Koning Helizeer kan het tweede schip niet gezien hebben, want dat moest nog gebouwd worden. De beschrijving van het
schip in vs. 24389-94 is echter te summier om het als het eerste schip te kunnen
identificeren.
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DE KONING HOORT DAT ZIJN VROUW ZEER VROOM IS

24392

24396

24400

24404

24408

P/G

Noit met ogen hadde gesien.
Hi ginc ten scepe wart dar naer;
Hem dochte dat an comen soude daer.
ende Alse hi quam ten scepe, hi vant
Ane dat bort enen brief to hant.
Vanden brive ende vanden worden mede
Ne sprekic niet hier ter stede,
Mar inden boec vanden Grale
Vintmen dit gescreven altemale,
Ende sal u van der abdien doen weten
Twi si Clene Aelmoese was geheten.
¶ Ons doet verstaen daventure
Dattie coninc Helizeers ter ure
Dat hi weder quam in sijn lant
Alle den armen die hire in vant
Tetene gaf dagelike
Ende diende hen selve properlike,
Vullen ende barvoet herde wel.
Dar na op enen dach gevel
Dat die coninc ende sijn sone
Ende die coninginne ende die baroene

24390

24395

24400

24405

Ane dat bort enen brief . to hant
24394 KOP
brief] depunt na dit woord is mogelijk een interpunctie, maar de vaker voorkomende

punt na de f (vooral aan het einde van de reel van de kopiist.

24399

KOP
COR

24401

KOP
COR

abdien doen weten

Ende sal v van
2 der

Ons doet verstae I t dauenture
verstae<n>

Ons ] voor dit woord blauw paragraafteken, representant ervoor nog zichtbaar.
Dattie ] hs Dat tie
in vant
Alle/n/ den armen die re hi
24404 KOP
hi----•re---0
die
Me
COR

24402

W

24392 an comen: `aanleggen'. 24398 altemale:'-uitvoerig' . 24402 Helizeers: lees
waarschijnlijk Helizeer. 24406 selve properlike: 'in eigen persoon'. 24407 Vullen
ende barvoet: 'in een wollen boetekleed gehuld en op blote voeten'. 24410-I die
baroene Tote viren: 'vier ridders',`vier edellieden'.

T

24395-401 In het Ofr. is een sprake van een ik-verteller:'ne parole ore mie li
contes, devantque li livres s'arest au conter...' (M v, Lxxxix, II; vgl. S V. 234/212). Hoewel in de Mnl. tekst (evenals in de lane versie van het Ofr.) sprake is van
een volledige overgangsformule, begint alleen in de lane versie van de Ofr.
tekst een nieuw hoofdstuk, compleet met initiaal (vgl. M v, Lxxxix, II — xc, 1),
terwijl de hoofdpersoon dezelfde blijft.Wel wordt er een sprongetje gemaakt in
de ti d. In de korte versie begint een nieuw hoofdstuk; de formule 'Or dist li
contes ...' komt hier niet voor (S V, 234/21-3).
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DE KONING GAAT AAN BOORD VAN EEN PRACHTIG SCRIP

24412

24416

24420

24424

24428

24432

P/G

Tote viren saten in een projeel
Ende spraken onderlinge een deel.
Die coninginne vrachde den coninc thant
Waerne Lavales, har sone, vant
Ende waer Nine ierst hadde gesien.
Die coninc en antwerde niet te dien.
Doe seide die sone te hant
Toter moder dattene die coninc vant
Tere abdien die embertoe
Hiet der Armer Liede Helpe doe.
ende Alse die coninc nomen horde,
Hi loech een deel om die worde.
Die coninginne warts geware
Ende vrachde hem daer nare
Warombe hi loech. Sine hadde niet
Geware geworden dat hi loech iet
Om enege dinc die hi hadde vernomen
Sider dat hi int lant was comen.
lc bidde u; segt si, `segget mi.'
lc saelt u seggen,' seit hi.
`En es niet leden een jaer,,
Datic herde hongerech quam dar
Ende hadde alsoe groten honger dan

24414 KOP
COR
2442 5 KOP
KOP ,COR
2442 9 KOP
COR
24430
KOP
COR

24410

24415

24420

24425

24430

Wane lauales har sone vant
W<aer>ne
Warombe hi loech sine hadde niet
<.>
IC bidde
segt si se et mi
--ov–P
1c saelt v seggen se 1 g I t hi
seit

W

24411 projeel:`boomgaard',`tuin'. 244 1 4 Lavales: lees Lanvales, vgl. vs. 24276 en
24280. 24421 nomen: lees waarschijnlijk die name, vgl. Ofr.`quant hroi oi le non
de l'abale' (M v ,XC, I; vgl. S V, 234/30-I).

T

24431 Deze bepaling van tijd komt in het Ofr. niet voor. Dit is opmerkelijk, omdat de vertaler meestalvervaging van de tijd toepast (vgl. Besamusca 1991, p. 95Poo). Bovendien is deze tijdsaanduiding in tegenspraak met het voorgaande: God
deelde de koning in een droom mee dat hi nog zestig dagen te Leven had (vgl.T
bij vs. 24248). Hoewel deze periode van zestig dagen in de vertaling ontbreekt,
lijkt het toch erg onwaarschijnlijk dat de koningin pas na een jaar vraagt naar de
ontmoeting van haar man en haar zoon. Het Ofr. vermeldt in plaats van de tijdsaanduiding, dat de koning op het moment dat hi bij het klooster komt twee dagen gevast heeft (vgl. M V, XC, 2 en S V, 234/33).
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HIJ VERTELT ZIJN VROUW OVER DE ABDIJ

Alse noit hadde enech man.
Ic bat aelmosene aldare.
Men seide datter niet te gevene ware.
Ic bat soe Lange datmen mi brochte
Die minste aelmosene, alse mi dochte,
Die is in XXX jaren hadde gesien.
Ic was te barenteert vandien
Datic daelmosene soe clene Bach
Ende seide het ware een clene bejach.
Oec seidic dat bat hadde geseten
Datment Arme Helpe hadde geheten,
Die abdie, dan dat si
Hiet der Armer Liede Hulpe, ende bedi
Datic dar hadde ene
Aelmosene die was soe clene,
Willic dat die abdie dar bi
Cleine Aelmosene geheten si
Oft Cleine Helpe, selc alsmen wile'
Daer na sueech die coninc stile
Ende si loegen allegader dan.
Dabdie bleef hetende wort an
Die Cleine Aelmosene, dar of
Dat hare die coninc den namen gaf.
Nu late wi hir of die tale staen
Ende selen van Lancelote ane vaen.

24436

24440

24444

24448

24452

24456

P/G

24439
2444 6

XXX ] hs xxx. ; geen punt voor dit getal.
Hiet der armer liede hulpe
KOP
COR

24435

E 67R,a
24440

24445

24450

24455

ende bedi
<.>

W 24437 bat soe lane: `drong zo lang aan'. 24440 te barenteert: `ontsteld'. 24442
een clene bejach: 'van weinig nut'. 24443 bat hadde geseten: `beter was geweest'.
24455-6 dar a f Dat: `omdat'. 24458 ane vaen: `beginnen te vertellen'.
T

24457-8 De auctoriale verteller, die zich bier als wi manifesteert , komt in
h et
Mnl. inplaats van de Ofr. overgangsformule met li contes' (vgl. M v, xc, II en S
V, 235/6). Zie 00k Brandsma 1992, p. 53-7.

391

DE KONING VERANDERT DE NAAM VAN DE ABDIJ

24460

24464

24468

24472

24476

P/G

N

u gewaget daventure das
Dat al donker nacht was
Doe Lanceloet ter abdien quam
Met Lionele. Alsment vernam,
Si waren in gelaten daer
Ende Lioneel of gehaven dar naer
Soetelike, ende na dien
Waren sine wonden besien.
Men ontwapende Lancelote tier stede
Darmen hem grote ere dede,
Om dat hi van Arturs hove was.
ende Hi bat den brodren van dar in das
Datmen ware nemen soude
(Sandars dages alse hi varen woude)
Ten riddere dien hi daer brochte
Om dat hi was gewont onsochte.
ende Alse hi varen soude wart hi geware
Datmen dar brachte op ene orsbare
Enen riddere die verslagen was
Ende IV sciltknapen die das
Dreven grote serechede.

24459
24461
24462
24463
24465
24466
24473

24460

24465

24470

24475

Nu ] initiaal N, 4 re els hoog, rood met blauw penwerk.
KOP
D[at] lanceloet ter abdien quam
D<oe>
COR
KOP
Met lionele alsment vernam
<.>
COR
gelaten ] inktstip onder de laatste letter.
Soetelike ende na dien
KOP
<.>
COR
wonden besien
Waren si
KOP
si–one–•
COR
hi daer brochte
Ten riddere die
KOP
die<n>
KOP COR

W

24462 Alsment vernam: deze bijzin kan bij gewijzigde interpunctie ook samengenomen worden met de eerste helft van dit vs.: Met Lionele, alsment vernam.
24464 afgehaven:`(werd) van het paard getild'. 24466 besien:`verzorgd'.
24471-3 ware nemen [ ..] Ten: `zorgen voor'. 24472 Sandars: ongebruikelijke variant voor (s)anders. 24474 onsochte: `ernstig'. 24476 orsbare: `drag
24478-9 das ... serechede: 'claarover zeer veel verdriet toonden'.

T

24462-3 In het Ofr. wordt nog verteld dat L. zo hard roept dat men het tenslotte
hoort. L. en Lioneel worden daarop binnengelaten door vier monniken (vgl. M
v, xci, I en S v, 235/9-T I). In hs. New Haven Yale Univ. Library 229 roept L.
niet (f. Io6V).
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LANCELOET EN LIONEEL OVERNACHTEN IN DE ABDIJ

24480 Lanceloet hadde des ontfarmechede

24484

24488

24492

24496

24500

P/G

Ende vrachde enen broder dar nare
Oft hi iet wiste wie die ridder ware
ende Hi seide: 'Neen ic, mar ic weet wel
Waer die manslecht van hem gevel,
Want men brincter bier der gelike
Wel na elker dagelike
Van darmen brinct desen.'
'Ay God, here, wanen mach dat wesen?'
ende Dander seide: `Moghdi nu
Hir soe lange letten, ic segt u.'
Lanceloet beette neder ende ginc
Bi hem Bitten ombe te borne die dinc.
ende Die broder seide: 'Here, alsmen wart
TenVresseliken Foreeste waert,
So staet een berch, dat seldi weten,
Die dieVerbodene Berge es geheten;
Ende war bi hi soe es genhant
Salic u seggen al te hant.
here Het es wel XX jaer leden
Dat een riddere was tier steden
Die machtecste die was in al dlant,
Die starcste entie felste dimen want.

24482

24480

24485

24490

24495

ware ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 24543 (kol. b), mis-

schien bedoeld als leesaanwijzing voor dit vers.
Hi seide neen ic mar ic weet wel
COR
ende
<.>
foreeste ] hs foeeste; evidente verschrijving van de kopiist.
2 4494
KOP
Staet .i. berch dat seldi weten
2 4495
COR
4-SO424496
KOP
Die I ten I verbodene berge es geheten
COR
---,die—,
die] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 24557 (kol. b).
KOP
Ende war bi hi soe es gehant
2 4497
CORge<n>hant
genhant] waarschijnlijk vergat de corrector de h door te stye en en/of te expungeren.
24502
entie ] hs en tie
2 44 8 3

KOP

W

24480 ontfarmechede: `medelijden'. 24482 iet:`misschien' . 244 8 4 Waer ... gevel:
`waar hi' doodgeslagen werd'. 24490 letten: `blijven (wachten)'. 24497
genhant: lees metJ genant (vgl. P/G). 24502 felste: `wreedste'.

T

24492 In het Ofr. wordt de plaats genoemd waar L. en de broeder gaan zitten:
` SOZ J. orme' (M v, xci, 2; vgl. S v, 235/26).
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LANCELOET HOORT OVER DE RIDDER VAN DE BERG

24504

24508

24512

24516

24520

24524

P/G

ende Hi minde ene jonfrouwe, soe dede
Die jonfrouwe den riddere mede,
Mar dies en wiste niet di ridder doe,
Want sijt hem hal embertoe,
Diere toe dede nodan al dat hi mochte.
Dar na hise te wive versochte
Ane Karen vader, die sonder beide
Hem siere dochter weder seide,
Ende vermat hem oc, minde sine,
Hi soudse leggen darse pine
Ende ongemac Bogen soude,
Ende oec niet uut en soude alsi woude.
Die riddere hadde des rouwe
Ende quam toter jonfrouwe.
Hi seide: jonfrouwe, ic sterve
Dor uwe minne ende bederve
Ende ic moets hebben grote scade,
Gine werdes in betren rade.
Ic waende hebben soe vele vor nu
Dor uwen vader gedaen ende dor u
Datic u wel hadde gewonnen
Tenen wive, sonder of onnen
Bi Bien wille van uwen vader,
Dijt mi ontsegt heft algader.

24507 KOP
COR
24509 KOP
COR
24511 KOP
COR
KOP
24521
KOP

F. 67R,b

24505

24510

24515

24520

al dat hi mochte
-ono dan-+
Ane hare vader die sonder beide
hare< n>
minde sine
Ende vermat hem
-*OC-o
Jc waende hebben soe vele vor ±v-<n>v
Diere toe dede

W

24506 sijt ... embertoe:`zij verborg het steeds voor hem'. 24507 nodan:`bovenBien , `toch'. 24508 hise ... versochte: `vroeg hi' haar ten huwelijk'. 24510 weder
seide: `weigerde'. 24511 vermat hem oc: `durfde ook te beweren',`verzekerde ook
plechtig'. 24512 leggen:`gevangen zetten'. 24513 d o en: `verduren'. 24514
Ende: lees na Bit woord nogmaals darse (vs. 24512). 24518 bederve:`zal doodgaan'. 2452o Gine ... rade:`als u niets beters weet'. 24521 vor nu:`vroeger'.
24522 Dor.`voor'. 24524 sonder af onnen: `zonder dat het mij misgund zou worden'. 24526 ontsegt: `geweigerd'.

T

24509 In het Ofr. wordt de naam van de vader genoemd: Esclamor de la Cite
Vermeille (M V, XCI, 2; Vgl. S V, 235/32-3).
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DEZE RIDDER BEMINDE EEN JONKVROUWE

.
`Heeft hijt u al ontsegt?' seide si.
. jahi jonfrouwe, ende toe seide hi,
Wisti dat gi mi minnet, hi soude
U in selker stat doen alsoe houde,
Dar gi Diet, lude noch stille,
24532
Ute ne quaemt te uwen wille.'
Doe hadde die jonfrouwe vrese groet
Datse die wader soude slaen doet,
Want hi was, dat wiste si wel,
24536
Herde overmodech ende oec fel.
ende Si seide: `Het es war dat gi
Soe vele hebt gedaen dor mi
Dat gi wel hebt verdint mine minne,
24540Hoe daticker sprac inne,
Ende ic en minde noit andren man
Dan u, sijt seker dar an.
Ende ic geve u hir mine minne
Ende
mijn herte met minen sinne
2 4544
Op die vorwarde dat gi
Jegen alle manne bescermt mi,
Ende te wive nemt na die wet
2454 8Die die heilege kerke heft genet.'
Die riddere antwerde saen:
jonfrouwe, dat wart wel gedaen.
Den dach dat ic leve ne dorvedi
24552
Man ontsien, hoe machtech dat hi si.
ende Ic sal op genen berch doen maken nu
Enen casteel ombe die minne van u,
Soe starc, soe vast dat hi bi dien
24528

P/G

2453o KOP
COR

24525

24530

24535

24540

24545

24550

V in selke
stat doen alsoe houde
selke<r>
Dar gi niet [vte] lude noch stille

24531

KOP

24535

wiste si ] in hs aaneengeschreven.
minne ] inktstip of punt van de kopiist na dit woord, mogelijk als versscheiding t.o.v.

COR
24539

-

vs. 24 600 (kol. c).
W

24532 te uwen wille:`als u zou willen'. 24536 overmodech:`hoogmoedig' . 24540
Hoe ... inne: `wat ik er ook over zei'. 24544 met minen sinne: 'van harte'.
24551-2 Den ... ontsien: `zolang ik leefbehoeft u voor geen man bang te zijn'.
24555 vast: `sterk'.

i

T

24527 In de meeste Ofr. handschriften noemt dejonkvrouwe bier de redder bi
zijn naam: Eloides (M v, xci, 2) of Clochides (S V, 235/39).
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DE JONKVROUWE VRAAGT HEM HAAR TE BESCHERMEN

24556

24560

24564

24568

24572

24576

24580

24584

24588

P/G

No besitten noch here ne darf ontsien.'
Die jonfrouwe vorde met hare algader
Dien scat die si hadde vanden wader,
Ende hi maecte die wege soe
Die ten berge op wart gingen doe,
Datter mar I pat was, ende die clene,
al Soe datter mar I riddere allene
Ende te voet op mochte gaen.
ende Hi Bette beneden den berge saen
Een cruce daer een brief ane was,
Dar in gescreven stont, alsment las,
Dattie brief verboet dat geen man
Dar boven op ne ginge wort an,
Ende dat des casteels name soude wesen
DieVerbodene Berch na desen.
`Want ic verbiede hen alien,' seide hi,
Die hir comen selen oft liden bi
Datter nieman op ne come, maer
Quame enech riddere gewapent daer,
Wete wel dat hem niet van dane
Sonder vechten stonde te gane,
Want ic sal hem selken strijt geven,
Dat sal costen hem ofte mi sijn leven.'
al Dus lete die riddere die dinc,
Datter noit Sint riddere en ginc
Hine slogene doet Bonder sparen,
Sonder die vander Tafelronden waren.
ende Hir in dabdye liggen nochtan
Die hi doet sloech: noch CCC man.'
ende Doe seide Lanceloet:Wat doet hi
Mettien wander Tafelronden, segt mi?'
ende Hi wide: `Hi legetse alle gevaen
Alse hise onder heeft gedaen,

24556 KOP
COR
24579

KOP
COR

al

24555

24560
F. 67R,c

24565

24570

24575

24580

24585

No bes I e I tten noch here ne darf ontsien
besitten
Dus /ge/let die riddere die dinc
let<e>

W

24556 No ... ontsien: `niet hoeft te vrezen voor een belegering of een leer'.
24558 scat:`geld', `kostbaarheden' (als bruidsschat). 24561 ende die clene: 'en wel
een smal(pad)'. 24572 liden bi: `voorbij trekken'. 24575-6 hem ... gane:'hij niet
hiervandaan mag gaan zonder te vechten'. 24579 lete: lees lette (vgl. P/G `be
lette'. 24584 noch: 'tot nu toe'.
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24604

Ende Sint die scilde hir binnen
Temet dat hise mach verwinnen.
Ende is salre u wel toenen XIV,
Hebdise wille te besiene.'
lc sagese gerne,' antwerde hi.
lc biddu dat gi dar leit mi.'
ende Hi leidene dar hise want.
Lanceloet kinde te Kant
Den scilt van mijn her Walewaine
Ende van mijn herYwaine
Ende des hertogen van Clarensen scilt
Ende Dodineels die bi toenamen hiet Wilt
Ende Hestors scilt van Mares
Ende Sagrimors ende Giffies,
Die in die queste was comen
Na die andre die gi hort nomen.

P/G

24599

24592

24596

24600

KOP
COR
(KOP) ,
24604 KOP
COR

24590

24595

2 4 60 0

Ende des hertogen van clarense
scilt
clarense<n>
Na die andre [alse] gi hort nomen
die

W

24590 Temet dat: `telkens als'. 24591 XIV: lees i.v.m. het rijm`veertiene'.

T

24591 In de tekst komen dertien ridders voor, want in het Middelnederlands
wordt Guiret
de
Lanbale
nietgenoemd
(vgl.T
bi' vs. 24607). 245978
- Wale
wein enYwein kwamen voor het laatst in het verhaal voor toen dequeesteridders op Allerheiligen samenkwamen in het kasteel van Trepas (vs. 23260-4). Zij
besloten toen ieder afzonderlijk op zoek te gaan naar Lanceloet en Bohort (vgl.
vs. 2326o-4 en 23285-313). De lotgevallen van een aantal ridders , waaronder
d
oo
ook
W. enY, werden samengevat in vs. 23309-13. Zie ook T bi' vs. 23271. 24599 De
hertog van Clarense, Ofr. duc de Claranz/Clarence, komt in verschillende teksten voor. In de Lancelot enprose speelt hije sl chts een bescheiden rol. Clarence is
de naam van een stadje op de grens van het koninkrijk Sorgales, het zuidelijk
gedeelte van Wales. Galescalain, de broer van Dioneel, wordt vaak `duc de Clarence'genoemd.Vgl. West 1978, p. 80. 24600 Dodineel, bijgenaamd de Wilde,
wordt voor het laatst bi' name genoemd in Dl. Iv, vs. 2883, wanneer hij zich bij
dequeesteridders voegt. Hij is ook aanwezig bi' de samenkomst in Trepas. Zie
ook West 1978, p. 95. 246o1Voor Hestor van Mares geldt hetzelfde als voor Wlewein enYwein (zie T bij vs. 24597-8). 24602 Ook Sagrimor behoorde tot de
queesteridders die samenkwamen bi' het kasteel van Trepas (vgl.T bij vs. 245978). 24602-4 Giffles, Ofr. Girflet, behoorde oorspronkelijk niet tot de queesteridders. In het Ofr. wordt medegedeeld dat hi' 'estoit entrez en la queste apres les
autres' (M V, XCI, 4; vgl. S V, 236/3o-1). De korte versie van het Ofr. vermeldt
bovendien dat hij de zoon van Do is (S v, 236/30). Giffies is een Tafelronderidder; hij sterft in de Mort Artu / Arturs doet als kluizenaar, ruim twee weken na de
dood van koning Artur (vgl. j Bk. IV, vs. 12325-32 en Frappier 1954, p. 194-5).
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24608

24612

24616

24620

P/G

Dar was die scilt van Aggrawaine
Ende vanden stouten Asseneine.
Galagantins scilt was tier stede
Ende Blehoberijs mede
Ende Madors vander Porten toe
Ende dar was Banijns scilt doe
Dar men hir yore grote doget of las
Die des conincs Bans peterne was
Ende andre vele scilde tote dien.
ende Alse Lanceloet alle hadde besien,
Wart hi drover van desen
Dan hi noit eer hadde gewesen
Ende seide tote dien broder saen:
`Sijn alle die ridders dar gevaen
Dar die scilde hir of hangen?'
ende Hi seide: `Si sijn dar gevangen,

24609

KOP
COR

24611 KOP
COR

tote ] hs to to
24613
24617 KOP
KOP
KOP

Ende madors vanden porten toe
vander
doget of
Dar men hir yore
--■ grote –•

24605

24610

24615

l

Ende seide tote dien broder ±d±a
/<s>a/
--■ saen–•

W

24612 peterne: `petekind'. 24616 noit eer: `noit voordien'.

T

24605 Agraveyn maakte ook deel uit van de queesteridders die samenkwamen
bij Treas. Hi' kwam voor het laatst actiefvoor in het verhaal toen hi' samen met
Gurrees vocht in dienst van hertog Hales (Kales) en werd verslagen door Lanceloet en Lioneel(vgl. Dl. vi, vs. 13114-8 en 13230-8). 24606 De dappere Assenein, Ofr. `osenain cors hardi' en in de lane versie alleen aangeduid als 'le Lai
Hardi', komt of en toe voor als Tafelronderidder.Vgl. West 1978, p. 241. Hij behoorde tot de negen ridders die Walewein uitkoos voor de Lanceloetqueeste in
Dl. iv (vs. 1717-28). 24607 Galagantin, Ofr. Galantin le Galois, is een Tafelronderidder die o.a. deelnam aan drie Lanceloet-queestes. Zie West 1978, p. 125, sub
Galegantin l . Na Galagantin wordt in het Ofr. nog Guiret de Lanbale genoemd
(M v, xci, 4 en S v, 236/32-3). 24608 Blehoberijs, Ofr. Blioberis, is een neef
van Lanceloet en Bohort. Hij is Tafelronderidder en neemt deel aan de komende
veldtocht teen koning Claudas.Vgl. West 1978, p. 43. 24609 Mador vander
Porten, Ofr. Mador de la Porte, kwam voor het laatst in het verhaal voor toen hi'
door Lanceloet van zijn paard werd gestoten in het toernooi bij het kasteel van
Her en (vgl. Dl. vi, vs. 14328-499). Zie West 1978, p. 203-4. 24610 Banijn is het
petekind van koning Ban (vgl.T bij vs. 17999).
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Oft si sijn som geslagen doet'
`Hi mach wel seggen,' sprac Lanceloet,
Die die ridders heeft onder gedaen,
Dat in hem es sonder waen
24624
Grote proueche ende cracht mede,
Op dat hise alle onderdede
Met sinen lichame allene;
24628
Ende ic ne ruste groet no Ilene
Voric come dar hi es
Ende ic vroet moge werden des
Weder dat bi verranessen si
24632
Dat hise onder doet, soe dat hi
Bi toverien mach vort gaen
Oft dat hijt bi provechen heft gedaen.'
¶ Mettien sciet Lanceloet van dane,
24636
Soe wenende dat hem die trane
Uten ogen lopen begonden.
ende Hi sprac tote hem selven te dien stonden:
`Nu en ware sculdech el en geen man
24640
Wapine te dragene vort an,
Sonder die gene al sonder waen
Die aldus onder heeft gedaen
Die beste ridders van ertrike:
24644 want Ic en waende niet sekerlike
Dat enech riddere vor desen,
Hoe valiant hi hadde gewesen
Ende van hoe groter vromen,

P/G

24621
24623
2463o
24632
24634

2462o
F. 67V,a

24625

24630

24635

24640

KOP
Oft
sijn som geslagen doet
COR
<Si
KOP
Die . die ridders heeft onder gedaen
vroet ] inktstip onder de vierde letter.
KOP
Dat hise onder doet
soe dat hi
<.>
COR
gedaen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 24695 (kol. b).
24635
Mettien ] blauw paragraafteken voor dit woord; representant ervoor nog zichtbaar.
24636 KOP
Soe weende
dat hem die trane
COR
we<n>ende
W

24621 si sijn som: `sommige van hen zijn'. 24625 proveche: `dapperheid'. 24626
Op dal-. `indien'. 2463o vroet ... des: `te weten zal komen'. 24631-2 Weder 1.4
soe: 'of ... of'. 24639-4o Nu ... an: 'nu zou geen andere man voortaan een wapenrusting mogen dragen'. 24644 Ic ... sekerlike: `ik had voorwaar niet gedacht'.
24646 valiant: 'dapper'. 24647 van ... vromen: 'hoe bijzonder moedig ook'.
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24648

24652

24656

24660

24664

P/G

W

Dar toe hadde mogen comen
Alsoe vele goeder liede, sonder waen,
Onder te done alse hi heeft gedaen'
Mettien sat Lanceloet op sijn part
Ende nam enen stilt ter vart
Ende ene gelavie ende reet tes hi quam
Dar hi dat cruce staende vernam,
Dar hi letteren ane gescreven want
Newinge. Die las hi al te hant.
ende Die letteren seiden, dat vor dan
Binnen XL jaren ne quam geen man
Die riddere was dar boven, sonder waen,
Hine bleef dar doet ofte gevaen,
Sonder een riddere alleenlike,
Ende die riddere hadde sekerlike
Van des conincs Davids geslechte gewesen.
Lanceloet wonderde van desen.

2465o KOP
COR
24652 KOP
COR
24656 KOP
COR
24657 KOP
COR
24659 KOP
COR

ende

24645

24650

24655

24660

Onder te done alse hi heeft gedaen
<>
Ende nam enen scilt/knecht/ ter vart
scilt
Newinge die las hi al te hant
<.>
dat vor dan
Die letteren seide
seide<n>
Die riddere was dar bouen sonder waen
<.>

24648 Dar ... comen: 'het had kunnen volbrengen'. 24656 Newinge:lcort geleden'. 24657 vor dan: `voor die tijd'.

T 24654 Met dat cruce wordt het kruis bedoeld dat de broeder voor L. beschreef en
dat voor het eerstgenoemd werd in vs. 24564. 24658 Binnen XL jaren: het Ofr.
heeft hier `puis .XX. anz' (M v, xci, 6; vgl. S v, 237/7). De tijdsaanduiding in het
Mn1.1dopt niet met die in vs. 24499. 24661-3 De ridder die afstamt van koning David en die op de berg niet gevangengenomen of verslagen is, is Lanceloets neefBohort, zo blijkt uit vs. 24888-9o. De afstamming van David loot via
Bohorts moeder Evaine, de zuster van Lanceloets moeder Helaine.Van de laatste
wordtgezegd dat zij afstamt van 'la haute lignie le roi dauid' (S iii, 13/3-4).Vgl.T
bij vs. 18001-2. De tekst op het kruis verschilt van de tekst in vs. 24657-63. Naar
later blijkt (in vs. 24981-2) veranderde Bohort de tekst op het kruis toen hij de
ridder van deVerboden Berg verslagen had. 24664 In het Ofr. wordt de tijd
nadergepreciseerd:`Et it estoit encor matin a ore de prime' (M v, xci, 6; vgl. S V,
237/10-I).
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24668

24672

24676

24680

24684

24688

P/G

ende Hi wart ere ermitaien geware
Ende reet dar toe dar nare,
Dar hi enen ouden ermite want.
. Lanceloet groetene te hant.
ende Hi seide: `Sijt wel comen nu ter tijt,
Alse die de beste riddere sijt
Die wapine draecht, ende van desen
Mote God gebenedijt wesen,
Die u hir nu heeft gesint,
Want bi u sal werden gint
Die vancnesse tenVerbodenen Hille,
Dar liggen te Karen onwille
Vele ridders in gevaen. Hir bi,
Ay Lanceloet, soete orient,' seide hi,
`Gi sijt Morgueyne ter goeder tijt ontgaen
Ute harre vancnessen Bonder waen,
Ende dar toe in desen lande gecomen
Dar gi selt, bi uwere vromen,
Den besten riddere verwinnen in stride
Die nu wapine dracht ten tide
Ende dien oit enech riddere dar an
Met provechen van wapinen verwan.
Ende die scoenste aventuren mede
Die yweringen sijn teneger stede

24671 KOP
COR
24677
KOP
COR
24679
KOP
COR
24681
KOP
COR
24682
KOP
COR

24665

24670

24675

24680

F. 67V,b
24685

Die wapine draecht ende van desen
<>
Vele ridders in gevaen hir bi
<>
Gi sijt morgueyne t er
tijt ontgaen
ter
goeder
Ende dar toe in desen lande
comen
gecomen
Dar gi [bi] selt
vwere vromen
bi[

W

24665 ermitaien: `kluizenaarswoning', vgl. voor de ongebruikelijke vorm VL II,
§ Too Opm. 2. 24671 van desen:`hieromVom deze reden'. 24674 gint:`beeindid'. . 24675 vancnesse:`gevangenschap'. 24676 te haren onwille: `tegen hun
zin'. 24685 dien: heeft betrekking op Den besten riddere (vs. 24683). 24686 provechen van wapinen:` dappere daden'. 24688 yweringen:`ergens' .

T

24665 In het Ofr. wordt de kluizenaarswoning beschreven als: 'I petite maison
qui assez estoit povre et gaste' (M V, xci,7;• vgl. S V, 237/11-2). 24676-7 Deze
verzen hebbengeen equivalent in het Ofr. (vgl. M v, xci, 7 en S v, 237/14).
24679-8oVgl. vs. 23478-508 waar L. ontsnapt uit Morgueines gevangenis.

40I

EEN KLUIZENAAR SPOORT HEM AAN DE BERG OP TE GAAN

Selen in dese weke ten inde sijn gebracht.
Ende noit en hadde riddere macht
Dat hi mochte gedogen die belt
Vander pinen die gi Bogen selt.'
24692
Entie goede man loec doe
Die vinstere dar Nine dor sprac toe.
ende Alse Lanceloet meer spreken woude,
Die goede man seide alsoe houde:
24696
`Ne lette hir niet Langer, bedi
Du heves te vele te done, seggic di.'
ende ¶ Lanceloet sciet danen alse hijt vernam.
24700 ende Alse hi ten voete van den berge quam,
Hi want den wech soe nauwe dat hi saen
Beette, ende moeste te voet gaen
Ende sciet van sinen perde,
Ende
ginc met getrockenen swerde
24704
Op wart, ende sueette dar naer,
Ombe dat sine wapine waren swar.
Hi ginc soe verre dat hi boven quam,
Dar hi enen sconen sicamor vernam.
24708
P/G

24690

24695

24700

24705

bracht
Selen in dese weke ten inde sijn
24689 KOP
<ge>bracht
COR
goede ] de g is over een andere letter, waarschijnlijk de eerste twee poten van de m, heen
24693

24695

geschreven.
doe ] de d is over een t heengeschreven.
Alse lanceloet /s r/ meer spreken woude
KOP

24699

KOP
ende
COR
Lanceloet ] voor Bit woord representant voor een paragraafteken; het teken zelf is niet in-

gevuld. De corrector plaatste een leesaanwijzing voor de regel, het een niet voorkomt bij
eengerealiseerd paragraafteken.
ende moeste te voet gaen
Beette
24702 KOP
<.>
COR
Op wart ende sueette dar naer
KOP
24705
<:>
COR
dat hi bouen quam
Hi ginc soe
24707 KOP
--overre-+
COR
verre] punt van de corrector na Bit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 24768 (kol. c).
4690-I hadde ... helt:Ion een ridder de helft verdragen'. 24693 loec:'slooe .
W2
24694 dar ... sprac: `waardoor h i' teen hem sprak'. 24697 lette:`wache. 24708
j
sicamor `wilde vigenboom'.
T

24702-3 In het Ofr. bindt L. zijn paard vast aan een pijnboom (vgl. M y xci, 8
en S v, 237/22-3).
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ende Hi sach dar eenen groet ors alsoe saen
Met swerten wapinen verdect staen
Ende dar stonden oc X gelavien bi.
24712 ende Een lettel bat wort sach hi
War een rikelijc pawelioen gericht stoet.
Lanceloet ginc dar wart metter spoet,
Ende alse hire quam, sach hi waer
24716
Een naen sat op een rike bedde daer.
. Doe groette Lanceloet den naen.
mer Die naen spranc op gram saen
Ende nam enen stoc met beiden handen
24720
Ende sloech Lancelote te handen
Op den helm al dat hi machte,
Mar hi was van cleinder crachte.
Lanceloet nam hem den stoc saen.
24724 ende Dar na vrachde hi den naen
Warombe dat hine sloech alsoe.
Tiebdijs scamde?' sprac die naen doe.
`Nenic; sprac Lanceloet te hant,
24728
lc hebs ere dat ane mi doet die hant
Soe wart persoen alse gi sijt.'
`En trowen,' seide die naen tier tijt,
`Gi selt noch tavont, dat seggic u,

P/G

24709
24711

24728

24710

24715

2 4 720

24725

KOP
Hi sach dar en groet ors alsoe saen
COR
ende
e ien
KOP
Ende dar stonden
x. gelauien bi
COR
<OC
X ] hs x. een punt voor het getal.
KOP
JC hebs ere dat ane mi doet
hant
COR
die

W

24710 swerten wapinen verdect: `een zwart pantser'. 24712 Een ... vort: `l ets verderop'. 24713 rikelijc ... stoet: lostbare tent opgezet was'. 24718 gram: `kwaad'.
24726 Hebdijs scamde:`voelt u zich te schande gemaake,'schaamt u zich daarvoor'. 24728 hebs ere: `voel mij vereerd'. 24729 wart: `geache,`achtenswaardig'.

T

24711 Het Ofr. vermeldt hierna nog: 'et par delez a une petite branche pendoit
.I. cor d'olifant bande tot entor d'or et d'argent' (M v, xci, 9; vgl. S v, 237/2930). Alle handschriften vermelden dat er 'J. escu' aan de tak hangt, maar dit is
fout,gezien vs. 24739-40 (vgl. M v, xci, to en S v, 238/4). Zowel Sommer als
Micha emenderen de tekst op deze plaats. Mogelijk heeft onduidelijkheid in de
legger ertoe geleid dat de Mnl. dichter deze zin niet heeft vertaald. 24729 L.
spreekt hier, in tegenstelling tot het Ofr. en tot wat gebruikelijk is, de dwerg aan
met gi, om te beklemtonen dat hij zich vereerd voelt.
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BOVEN ONTMOET LANCELOET EEN DWERG DIE HEM SLAAT

24732

24736

24740

24744

24748

24752

P/G

Merre scande hebben dan gi doet nu.
Sidi ombe vechten comen dan
Jegen minen here, den goeden man?'
laic,' seide Lanceloet dar nare.
lc woude dat hi nu hir ware.'
`Hi sal hir sijn in corter tijt.
In dien dat gi so cone sijt
Dat gi dort blasen enen horen
Die an dien boem hanget dar voren.
Hi sal te hant comen vort
Alse hi den horen heeft gehort,
Ende dat part dat dar yore u steet
Dat es te uwen behoef gereet.
ende U ne wart geen arch nu ter tijt
Opdat gi van Arturs hove sijt,
Bedie men sal u leggen gevaen
Ende anders en mogedi niet ontgaen.
Nu hebdi die costume gehort
Vanden riddere, nu mogedi trecken vort
Ende blasen den horen, oft u wile si,
Ende gi moget weder keren, wildi.'
Doe nam Lanceloet den horen in die hant
Ende blies dat al die stat bevede thant.
ende Alse hi hadde geblasen Bach hi saen

24730

24735

24740

F. 67V,c
24745

24750

Jegen mi
here den goeden man
24734 KOP
mi—onen--■
COR
minen] punt van de corrector na nen als versscheiding t.o.v. vs. 24795 (kol. c).
24736
hi nu ] in hs aaneengeschreven.
KOP
Ji c I sal hir sijn in corter tijt
24737
4---h4--J
COR
24739 KOP
Dat gi dort blasen enen h±a±ren
KOP,COR
h<o>ren
24750 KOP
Vanden I lande I nv mogedi trecken vort
COR
—■ riddere—■

W

24739 dort:`durfe. 24744 es • • • gereet:`staat voor u Haar'. 24745 U ... arch: `u
overkomt'
geen kwaad'. 24749 costume: `handelwijze,i
`wjze van doen'.
' 24750
trecken vort: `naar voren komen'.

T

24732 In het Ofr. is het gesprek iets meer uitgewerkt:Voment le sez tu? fait
Lanceloz. Que male croissancepuisses tu panre! — Je le sai bien, fait li nains.' (M
NT, XCI, IO; vgl. S NT, 237/40 — 238/I).
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DE DWERG ZEGT LANCELOET OP DE HOORN TE BLAZEN

Dar besiden enen andren tor staen
Ende sach war XIV ridders liepen
Ten cartelen ende op hem riepen:
`Ay riddere, gi hebt geblasen nu
Jegen uwen groten rowe. Keert u
Om Gode die ons alien geboet:
Dar ane doedi vroetscap groet.'
Doe vrachde Lanceloet den naen
Wie die ridders waren. Hi seide Bonder waen:
`Het sijn gevangen ridders, here,
Van Arturs hove, die bidden sere
Dat gi weder keert, oft gi sijt doet.'
Mettien sach ten cartelen wart Lanceloet
Ende hem dochte dat hi dar sach
Mijn herWalewayne, die gebonden lach
Omtrent sijn hoeft van II groten wonden.
Ende hine zager tien stonden
El niemmane dan desen
Die hem int hoeft gewont dochte wesen.

24756

24760

24764

24768

24772

P/G

24757
24760
24764
24765
24772
2 4773

W

24755

24760

24765

24770

XIV ] hs xiiij.;geen punt voor het getal.
Jeen
] vlekje onder de tweede letter.
g
KOP
Wie die ridders waren
Isil seide sonder waen
COR
<.> --•1-1-•i
KOP
Het sijn geva Ieln
ridders here
COR
Bevan--ogen-+
KOP
Ende hine /g/ zager tien stonden
KOP
niemmane ] hs niemmane •; de kopiist zette de tilde boven de m i.p.v. boven de a ; lees
waarschijnlijk niemanne
24756 besiden: `naast' nl. naast de stat uit vs. 24754. 24758 cartelen: `tinnen'.
2476o Jegen ... rowe: 'met het oog op het leed dat u to wachten staat' (MNW 3,
1026 bij 6a). 24761 geboet: `schiep'. 24762 vroetscap groet: `zeer wijs'. 24770
gebonden lach: `verbonden was'. 24771 van: `vanwege'. 24772-3 hine ... desen:
`hij zag toen niemand anders dan deze (ridders)'.

T

24756 Over deze 'tor' wordt in het Ofr. meer informatie gegeven: 'I moienne
torqui ert fermee ausi conme contre la grant forteresce ou li sires del chastel
manoit' (M v, xc I, II; vgl. S v, 238/7-8). 24757 XIV ridders: vgl. vs. 24597-613,
waar L. de schilden van de Tafelronderidders ziet. Zie ook Ti vs. 24591 en
24607. 24772-4 In het Ofr. zijn sommige ridders ook nog aan de amen gewond(vgl. M V, XCI, 12 en S V, 238/15-6).
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LANCELOET ZIET VEERTIEN RIDDERS OP HET KASTEEL

24776

24780

24784

24788

24792

24796

P/G

Lanceloet sat opt part dar naer
Ende ontbeide onder enen boem daer.
Een gewapent riddere quam dar saen.
ende Doe vrachde Lanceloet den naen
Oft dat die selve riddere ware
Dar hi jegen soude vechten dare.
ende Die naen seide:"Jahi, sekerlike.
Hi es die beste van ertrike.'
ende Lanceloet begonste doe nopen
Sijn ors met sporen, dat hi liet lopen
Dapperlike ten riddere wart
Entie riddere weder op hem ter vart,
al Soe dat si hen soe onder staken
Dattie glavien in stucken braken
Ende si onderwonden hen bede
Dor scilt ende dor halsberch mede.
Ende dartoe moesten si met alien
Beide gadre ter erden vallen,
Dat harre en geen wiste dar hi lach
Wedert nacht doe was of dach.
Ende si lagen Lange der neder
Nadien dat die perde op stonden weder,
Sere tongemake, ende na dien

24775

24 7 80

24785

24790

Lanceloet sat op -:-.i.± part dar naer
KOP
op <.t.>
.
COR
opt ] hs op .t.
liet lopen
Sijn ors met sporen dat
KOP
24784
--■ hi-0
COR
op hem ter vart
Entie riddere
24786 KOP
—■ weder---•
COR
halsberch ] over is een vlek.
24790
Wedert nacht doe was ofi t I dah
2 4794 KOP
of
COR
dach ] hs dah ; evidente verschrijving van de kopiist.
Ende si lagen lane I t I er neder
KOP
24795
<ther
COR
Sere tongemake ende na dien
24797 KOP
<.>
COR
24775

W

24783-4 nopen ... sporen: `zijn paard de sporen to even'. 24785 Dapperlike:'snel' .
hen'.
en
24791 met alien: l anguit'. 24793 harre en geen:` g een vanh'

T

24787-90 In het Ofr. wordt deze fase van het gevecht uitgebreider beschreven
(vgl. M v, xci, 13 en S v, 238/25-3o).
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HET GEVECHT TUSSEN LANCELOET EN DE RIDDER BEGINT

Richte hem Lanceloet ierste op sine knien
Ende hi sach al omtrent hem doe.
24800
De erde dochtem beven embertoe,
Hi was int hoeft verdoeft so heerde.
Ende alse hi sach liggen ter eerde
Den riddere, hi spranc op met geninde,
24804
Alse die hem selven niet seker en kinde
Alsoe Lange alse hi bi hem wiste daer
Alsoe goeden riddere ende also vorbaer,
Ende die mede was sijn viant.
24808
Lanceloet trac sijn swert te hant
Ende gereedde hem te doene saen
Die meeste proveche die hi gedaen
Vore die tijt hadde teneger tide.
24812 ende Dander stont oc op in dander zide,
Dat hem sere te pinen wart,
Ende hi treckede oec sijn swart.
Si begonsten hen onder slaen
24816
Metten swerden op die helme saen,
Dat dat vier uten helmen spranc
Ende vochten soe dat eer iet lanc
Hen die ogen te stale stonden
24820
Ende bloeden ter nese ende ten monden

P/G

24798

KOP
COR
24799 KOP
COR
24803
KOP
COR
24812
KOP
COR
24816
KOP
COR
24817
KOP
24818
KOP
COR
24820 KOP
COR

24795

24800

F. 68R,a

24810

24815

Richte hem lanceloet ierste/n/ op sine knien
ierste
Ende hi sach al omtrent
--■ hem--+ doe
Den riddere hi spranc op met geninde
<>
Dander stont
op in dander zide

ende

<OC
Mett I i I en swerden op die helme saen
Metten
Dat . dat vier vten helmen spranc
Ende vochten soe
dat eer iet lanc
<.>
Ende bloeden te[n] nese ende ten monden
ter

W 24801 so heerde: `zozeer'. 24803 met geninde: `ijllings'. 24804 niet ... kinde: `niet
veilig wist'. 248o6 vorbaer: `voortreffelijk'. 24810 Die meeste proveche:' de dapperste daden'. 24813 te pinen wart: `zeer veel moeite kostte'. 24818 eer iet lanc:
`weldra'. 24819 te stale stonden: `staarden'.
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LANCELOET TROF ZELDEN ZO ' N STERKE RIDDER

24824

24828

24832

24836

P/G

Van den zuarden die si verdrogen,
ende Van dien slagen die si sloegen.
Si deden faelgieren tier uren
Die halsberge entie scilde scuren.
al Dus gedurde die strijt
Toten middage wander primetijt.
Die riddere begonste moeden doe
Ende hem wonderde sere toe
Wie die riddere mochte wesen,
Want hine waende niet vor desen,
Dat enech man hadde gemuegen
Jegen hem in stride geduegen
Also Lange alse die riddere dede.
Nochtan dochtem dat hi mede
Alsoe dapper was ende nite min
Mar meer dan hi was int begin,
Ende trac achterwart een lettelkijn
Alse oft hi in rasten woude sijn.
Mar Lanceloet, die gram was tier tijt

24820

24825

24830

24835

die si verdrogen
Van /hem/
24821 KOP
--+ den zuarden-*
COR
zuarden] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 24882 (kol. b).
Van dien slagen die/n/ si sloegen
24822
KOP
die
ende
COR
Dat enech man hadde gem I o I gen
24831 KOP
CORgem<ue>gen
een hem in stride ged I o I gen
24832
KOP
CORged<ue>gen
in ] inktvlekje voor dit woord,geen interpunctie.
int /begin/ min
Alsoe dapper was
24835 KOP
nit
KOP
< ende> <.> nite
COR
ende ] hs ende .; depunt die door ruimtegebrek na ende terecht is gekomen, had er waar-

schijnlijk voor moeten staan.
nite ] de kopiist wijzigde int in nit door een i-streep op de derde poot to zetten en de corrector voegde een e boven het woord toe. Door de i-streep paste de e alleen nog na de t,
maar waarschijnlijk werd niet bedoeld.
24836 KOP
KOP ,COR

Mar meer dan hi was int begin
<.>

W

24821 verdrogen:`verduurden'. 24823 faelgieren:`kapot gaan'. 24824 scuren:
`splijten'. 24826 Toten ... primetijt: `vanaf ongeveer zes uur tot het middaguur'.
24827 moeden: `moe to worden'. 24831-2 hadde ... geduegen: 'het teen hem in
de strijd had kunnen uithouden'. 24835-6 nite ... meer: `niet minder dapper
maar dapperder'. 24838 in ... sijn: `wilde rusten'.
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DE RIDDERS ZIJN VOLLEDIG AAN ELKAAR GEWAAGD

24840

24844

24848

24852

24856

24860

P/G

Ombe dat soe Lange durde die strijt,
Liep hem op dat hi hem cloefde doe
Den scilt al toten bode toe.
Ende alse hi uut soude trecken dat swart
Trac hi den riddere soe te hem wart,
Dat hi viel neder over sine knien.
mer Die riddere spranc weder op ende mettien
Trac hi den scilt te hem wart soe
Dat Lancelote sijn swart ontvloech doe.
ende Alse Lanceloet sijn swart sach verloren,
Hi hadde des stamen ende toren,
Mar hine vervarde hem niet,
Wat aventuren hem gesciet.
Entie riddere, die sere bi desen
Sijns te boven waende wesen,
Liep hem op met haesten groet
Ende waenden wel geraken bloet.
Hi brachte op hem enen slach.
mer Lanceloet wischde alse hijt sach
Ende hi sloech metten swerde
Toter hilten toe in die erde.
Ende Lanceloet hortene doe

24840

24845

24850

24855

24840

strijt ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor vs.

24 8 41

KOP

24901 (kol. b).
Liep hem op dat hi

cloefde doe
-0 hem—,

COR

hi hem] punt van de corrector na hem als versscheiding t.o.v. vs. 24902 (kol. b).
Die riddere spranc weder op
mettien

24 8 46 KOP

COR

mer

24 85 6 KOP
COR
24 85 9

KOP

2486o

KOP

COR
COR

<.> <ende>
Ende waende
wel geraken bloet
waende< n>
Ende hi sloech mett 1 i I en swerde
metten
Toter hie' lten
in die I e I erde
h<i>lten --otoe—■
erde

toe] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 24921 (kol. b).
W

24842 bocle: `knop in het midden van het schild'. 24848 ontvloech: `ontglipte'.
2485o hadde ... toren: `schaamde hi' zich erover en was kwaad'. 24852 Wat ...
gesciet: `wat hem ook gebeurde',gesciet is pres. hist., vgl. Stoett § 244. 24853-4 sere
... wesen: 'hem hierdoor beslist overwonnen dacht te hebben'. 24855 Liep hem
op: `viel hem aan'. 24856 bloet: `gemakkelijk'. 24858 wischde: 'week uit'.
2486o hilten:' gevest' . 24861 hortene: `stootte hem'.
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BEIDE RIDDERS VERLIEZEN HUN ZWAARD IN DE STRIJD

24864

2 4 868

24872

24876

P/G

Metten scilde int ansichte soe
Dat hi dar moeste met alien
Al verdoeft op die erde vallen.
ende Lanceloet liep doe ten swerde
Ende tract te hant uter erde.
Hi richte dat swart op mettien,
Ende alsijt wel hadde besien,
Wert hi te hant geware das
Dat dat dat selve swart was
Dat der gygantinnen sone Gelehout
Hem gaf op dien dach in sine gewout
Doe hi die IV ridders verwan
Te Carmelinde. Ende doe began
Lanceloet hem een deel sconffieren
Ende sprac doe in deser manieren:
lc biddu dore des geens minne
Die gi meest mint in uwen sinne,

24860

24865
F. 68R,b

24870

24875

Mett I i I en scilde int ansichte soe
KOP
Metten
COR
moeste met ] in hs aaneengeschreven.
24863
Dat . dat dat . selue swart was
KOP
24870
Dat hi die .iiij. ridders verwan
KOP
24873
Doe
COR
Te carmelinde ende doe began
24874 KOP
<:>
COR
Lanceloet hem een deel scoffieren
24875 KOP
sco<n>ffieren
KOP ,COR

24862

W

24872 Hem gaf [ . ..] in sine gewout: 'hem overhandigde',`aan hem gaf'. 24874-5
began ... scon eren: `schrok L. een beetje'.

T

24865-74 In de Charette moest Lanceloet strijden teen drie ridders. In S Iv, 61/
34-41 werd beschreven hoe L. voor deze strijd het zwaard Excalibur van Gauvain
ontving. In een aantal handschriften van de lane versie ontving L. echter bij
deze gelegenheid het zwaard van Galehout (vgl. M I, viii, 25). In de korte versie
verkreeg L. het zwaard van Galehout pas na diens dood, toen L. hem begroef op
het kasteel Joyeuse Garde (S Iv, 279/37-9). Bohort ontving zowel in de korte als
in de lange versie het zwaard van Galehout namens L. uit handen van een jonkvrouwe die aanwezig was bij de begrafenis van Galehout (vgl. M II, LI, 13 en S Iv,
298/23-32). Zie ook LH, vs. 4732-46, met name de toelichting bij vs. 4732-36, en
de samenvatting tussen vs. 4509 en 451o. Het Mnl. volgt de lane versie (M v,
xci , 16), maar vermeldt abusievelijk vier ridders i.p.v. drie. In de kkorte versie ontbreekt de met vs. 24872-4 corresponderende mededeling (S v, 239/25-7).
24871 der gygantinnen sone Gelehout, Ofr. Galehot li filz a la Jaiande, was aanvankelijk Arturs tegenstander, maar hi' sloot vrede met Artur omdat hi' bevriend raakte
met Lanceloet.Vgl. ookT bij vs. 16879. 24873-4 Carmelinde, Ofr. Carmelide, is
het koninkrijk van koning Leodegan, de vader van Genevre.
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LANCELOET HERKENT HET ZWAARD VAN ZIJN OPPONENT

2488 o

24884

24888

24892

24896

24900

P/G

Here, oft gi sijt gestaet des,
Dat gi mi segt hoe u name es.'
Die riddere antwerde alsoe houde:
jegen wien ict helen soude,
Ic ne hels u niet nu ter tijt,
Want gi die beste riddere sijt
Die nu es in al eertrike.
ende Het ware scande sekerlike
Soe goeden man tontseggene iet.
Minen name en willic u helen niet:
Bohort benic geheten here,
Ende ben heren Lanceloets rechtsuere.'
ende Lanceloet warp den helm of alsi horde
Dat, ende liep helsen Behorde
Ende seide dat hi Lanceloet was.
Doe wart Behort sere blide das
Ende seide:Tive here mijn,
Wille come moetti sijn.'
al Dar boet elc andren bate saen
Van dat elc andren hadde mesdaen.
Lanceloet boet bate tier stont
Van dat hi Behort hadde gewont.
ende Behort wide: `Live here,
Ic ben sculdech u to beterne mere,
Want van u merre scade ware
24888

Minen name en willic

KOP
COR

24891
24892

ende

KOP
COR

24897

24885

24890

248 95

24900

helen niet
<NT

KOP
COR

248 8 0

Lanceloet warp den helm of alsi horde
<.>
Da–r.
ende liep helsen behorde
Da<t> <:>

bate saen ] in hs aaneengeschreven.

W

24879 oft ... des: `indien u ertoe in de gelegenheid bent'. 24882 helen soude: `verborgen zou houden'. 24887 tontseggenete weigeren'. 24890 rechtsuere:`volle
neef'. 24897-8 boet ... dat:`beloofde elk de ander direct goed te maken wat'.
24902 ben ... mere: `moet u eerder schadeloosstellen,
' ' ben u eerder boetedoening
verschuldigd'.

T

24891 In het Ofr. ontdoet L. zich van zijn schild. Dat klopt beter met het vervolg
(vs. 24893), want L. moet Bohort vertellen wie hi' is. Blijkbaar kan B. dit niet
zien(vgl. M v, xci, 17 en S v, 239/33-4). 24894 In het Ofr. maakt B. zijn schild
los zodra hi' hoort dat L. zijn tegenstander is (vgl. M v, XCI, 17 en S v, 239/36).
24897-8 Het Ofr. heeft geen equivalent van deze verzen (vgl. M v, xci, 17 en S
V, 239/38-40).
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LANCELOETS TEGENSTANDER BLIJKT BOHORT TE ZIJN

24904

24908

24912

24916

24920

P/G

Storfdi allene, dats oppenbare,
Dan van mi ende mire gelike,
Al wane XV sekerlike,
Want mine proveche, live here,
Ne gelijcht der uwere niet mere
Dan die mane der sonnen doet,
Dar of dedi heden gelike goet.
Hets recht dat die ere uwe si.
ende Ic geve u op over verwonnen mi.'
Lanceloet antwerde ende seide: 'Hir of
Ne salic niet hebben den lof,
Mar gi hebten verdient, seggic u.
Nemt hir min Swart: is geve mi op nu.'
ende Behort seide: `Ay live here,
Gine mocht mi niet doen merre onnere.'
ende Hi woude hem te voeten vallen mettien,
Mar dat Lanceloet niet ne liet gescien.
Doe ontwapenden si hen Bede
Ende dreven grote bliscap tier stede,
Ombe dat si hen hadden onder vonden.

24905

24910

24915

24920

24906
24909

XV ] geen punten ter weerszijden van het getal.
Dan ... doet ] aanvankelijk zeer licht gekopieerd, door de kopiist deels met donkerdere

24910

dedi ... goet ] aanvankelijk zeer licht gekopieerd, door de kopiist deels met donkerdere

inkt overgetrokken.
inkt overgetrokken.
goet ] door het overtrekken lijkt er nu geet te staan.
op ouer verwonnen mi
/Want/ is geue
24912 KOP
<NT>
ende
COR
lof ] punt van de kopiist na dit woord.
nu I punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 24977 (kol. c).
niet doen merre /ere/
Gine mocht
24918 KOP
< onnere>
KOP
<mi>
COR
onnere] gedeeltelijk omlijnd boven het doorgestreepte ere geschreven.

24914
24916

24919
24920

vallen ] hs valen; evidence veschrijving van de kopiist.
gescien ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 24981 (kol. c).
W

24905 mire gelike:'(van) ridders zoals ik'. 24910 dedi ... goet: `gaf u vandaag duidelijk blijk'. 24912 geve ... mi: `geef mi' aan u over'. 24914 lof `eer van de
overwinning'. 24923 hen ... vonden: `elkaar hadden gevonden'.

T

24923 L. was op zoek naar de vermiste Tafelronderidders, waaronder Bohort
(vgl. vs. 23565-8 en vooral vs. 23803-7). Dat B. ook naar L. op zoek was, blijkt uit
het vervolg (vs. 24927-38).
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BEIDEN GUNNEN DE ANDER DE EER VAN DE OVERWINNING

24940

ende Lanceloet vrachde hem tien stonden
Hoe hi dar quam ende war bi
Hi dar soe Lange lach. Doe seide hi,
Dat hi dar hadde gewest II jaer,
Ende hi soude hem seggen hoe hi quam dar.
Behort seide tote hem dar nare,
Dat wel II jaer leden ware
Dat hi ten castele van Tintaguel was,
Daric horde,' seit hi, `mare das
Van u, lieve here Lanceloet,
Dat gi sloget II gygante doet.
Ic sochte u al dore dit lant,
al Soe datic ene jonfrouwe want
Die u bi den Perelieusen Foreeste
Sach, alsic an hare verheeste,
al Soe datic har wart minen wech nam.
ende Alsic hir beneden ten cruce quam,

P/G

24925

24924

24928

24932

24936

24926
24927

24925

F. 68R,c

24930

24935

KOP
Hoe hi dar quam ende war bi
KOP,COR
<.>
quam ] hs quam; punt na dit woord kan ook deel uitmaken van de afkorting.
KOP
Hi dar soe lane
lach doe seide hi
g
<:>
COR
II ] hs ij.; punt ter linker zijde van het getal valt samen met de laatste letter van het voor-

afgaande woord.
24928
24939

soude ] boven de e een inktstreepje; waarschijnlijk geen tilde.
KOP
Soe datic har wart minen wech /uam/
q
KOP
<nam>
COR
al

W

24926 lach: `gebleven was'. 24937 Perelieusen Foreeste: `gevaarlijke woud'.
24938 an hare verheeste: 'van haar vernam'.

T

24927 H jaer: Ofr. 'plus [...] de .III. mois' (M v, xci, 18; vgl. S v, 240/14). Een aantal handschriften heeft hier `.V. anz' (o.a. hs. Rawlinson Qb6, vgl. ook M y xci,
18, noot 2), maar dit klopt niet met de chronologie van het verhaal. De Ofr.
handschriften New-Haven Yale Univ. Library 229 en Parijs, BN iio lezen evenals het Mnl. 'plus de .ij. ans' (BN II°, f. Io9Rb). 24927-34 Bij het kasteel Tintaguel, Ofr.Terraguel,Tintaguel etc., dat in vs. 22817 en 23209Vaguel genoemd
werd, hoorde B. dat L. twee reuzen versloeg (op het kasteel van Tres as zoals het
Ofr. expliciet vermeldt; vgl. M v, xci, 18 en S v, 240/18). Zie ook vs. 22676-817.
24929-3o In de lane versie van de Ofr. tekst wordt als enige tijdsaanduiding gek
noemd: 'Ipoi apres feste Toz Sainz' (M v, xci , 18), de korte
versie heeft hier
`bien aj. an ou plus .j. poi apres la feste de tous sains' (S v, 240/16-7). 24936-8
De ontmoeting van Bohort met de jonkvrouwe wordt in de roman niet beschreven. Het Perelieusen Foreeste, Ofr. Forest Perilleuse, wordt in de LC meestal
het Vreselike Wout ofVreselike Foreest genoemd.
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BOHORT VERTELT HOE HIJ OP DE VERBODEN BERG KWAM

Men seide mi dar datic niet ne ware
Soe cone datic quame hare.
ende Ic vrachde doe war bi.
Dar boven es een riddere,' seiden si,
24944
`Die soe Overt es dat heden den dach
Geen riddere vor hem gestaen en mach,
Ende hi es soe fel dat hi slaet doet
Al datter court, cleine ende groet.'
24948
Ic bant an ienen boem mijn part
Ende quam te hant hare wart.
Ende dar geent pauwelioen staet nu,
Stont soe starken hordijs, seggic u,
24952
Datic niet over en mochte liden,
Ic en moeste hem sueren tijen tiden,
Ware dat sake dats mi God onne
24956 Datickene met wapinen verwonne,
Datic desen berch soude wachten
Al mijn lijf met al minen crachten,
Toter tijt datic verwonnen ware
Van enen riddere die quame hare.
24960
Ende hi Bette in minen eet Bonder waen
Daticse alle doet soude slaen
Die verwonnen worden van mi,
Het ne ware die sake dat si
24964
Mine mage waren oft vriende so nare
Dat ics niet sculdech te done ware.

P/G

24941

KOP
KOP
COR

24949 KOP
COR
KOP
24951
COR

Men seide

24940

24945

24950

24955

24960

dar datic niet /so cone/ ware
<ne>

--, mi ---*
boem mijn part
Ic bant anen
a<n><ie>nen
Ende dargeen pauwelioen staet nv
geen<t>
tiden
Ic en moeste hem sueren ti'
tij<e>n

24954 KOP
KOP
lijf] punt van de kopiist na dit woord.
24958
Mine mage waren oft vrien I t so nare
24965 KOP
vriende
COR
W

24942 hare: `hierheen ' • 24946 gestaen: `standhouden'. 24951 geent:' die' .
24952 hordijs: `versch ansing'. 24954 sueren:`zweren% tijen: ongebruikelijke vorm
voor tien (vgl. P/G). 24955 Ware ... onne: `als God mi' zou vergunnen'.
2495'7
wachten: `bewaken'. 24958 liffileven' . 24964 Het ... dat: `tenzij'. 24965 vriende so nare:`zulkegoede vrienden'.
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HIJ MOEST ZWEREN TE BLIJVEN ALS HIJ OVERWON

24968

24972

24976

24980

24984

24988

24992

P/G

Ic deder oc buten tien stonden
Die gesellen van Tafelronden
Dor uwen wile, ende datic das
Wel gehouden endes te done was,
Maric sekerde hem Bonder waen,
Daticse houden soude gevaen,
Toter wilen dat man quame hir binnen
Die mi met wapinen mochte verwinnen.
Ende alsic den eet hadde gedaen,
Ondede hi mi die porte saen.
ende Ic quam hir binnen ende ic yacht
Jegen hem, die was van groter cracht
Ende mi dede groten wederstoet,
Maric slogene int inde doet.
ende Ic dede den brief doen dar naer
Ane dat cruce, dien gi vont daer,
Die donkerlike sprat – dat was bi di
Datmen te min soude kinnen mi Ende hebbe aldus hir binnen gewesen,
Datic noit ute en quam binnen desen,
Ende hebbe na die ridders ontbeden
Die hir dore dit lant leden.
Ende hir sijn wel LX ridders comen,
Dien ic alien dlijf hebbe genomen,
Sonder hen XIV allene
Die in genen tor sijn alle gemene,
Die ic wander doet woude sparen,
Ombe datsi van Arturs hove waren.'
24967

KOP
COR

24969

KOP
COR

24970
24973
24984
24991

Ic deder

24965

24970

24975

24980

24985

F. 68V,a
24990

buten tien stonden
-*OCR

Dor vwen wile ende datic das
<:>

Welgehouden ende te done was
COR
endes
Toter ] T door de kopiist over een D heen geschreven.
soude kinnen ] in hs aaneengeschreven.
XIV ] hs xiiij.;geen punt voor het getal.
KOP

W 24967 deder ... stonden: `maakte toen ook een uitzondering voor'. 24969-70 datic ... was: 'omdat ik daartoe verplicht was en het moest gebeuren'. 24976 Ondede: `opende'. 24979 dede groten wederstoet: `zeer veel tegenstand bood'. 24983
donkerlike sprac:' onduidelijke taal bevatte'. 24986 binnen desen: 'in de tussentj'
id .
24987 ontbeden: `gewache.
T

24981-2 Vgl. vs. 24651-63 en T bij vs. 24658-63.

415

TAFELRONDERIDDERS BEHOEFDE BOHORT NIET TE DODEN

24996

25000

25004

25008

25012

25016

P/G

W

ende War bi wetti dat?' sprac Lanceloet.
`Dat seggic u, here, al bloet.
Dar es ene ketene beneden
Ane enen boem vast, dar si leden.
Ende eer icse over liet liden
Moesten si mi seggen tien tiden
Wanen si waren.' Doe seidi:
`Ende die gi hebt gevaen, wetti
Wie si sijn?"Neen ic,' sprac Behort,
'Want si en antwerden mi noit wort
Alsic vrachde wie si waren.
Mar ere dint willic u waren:
Dar es een die de scoenste josterre es
Dien gi noit saget. Sijt seker des
Dat wi josterden onder ons tween
Wel VII werven achter een,
Dat onser geen den andren of stac.'
¶ Alse Lanceloet verstont wat hi sprac,
Was hi blide, ende wide: `Behort,
Men sal u moten houden nu meer wort
Over den besten riddere van ertrike,
Want gi hebt verwonnen sekerlike

24995

25000

25005

25010

24998 KOP
Ane enen boem vast dar si leden
<.>
COR
Wanen si waren doe seidi
25001 KOP
<.>
COR
KOP
Wie si sin neen is sprac behort
25003
<.>
COR
KOP
Dar es een die de scoenste ioster !rile es
25007
ioster<r>e
COR
KOP
sijt seker des
Dien gi noit saget
25008
<.>
COR
25012
Alse ] blauw paragraafteken voor dit woord; representant ervoor nog zichtbaar.
25013
Was hi blide ende seide behort
KOP
<.>
COR
24997 ketene:letting'. 25006 waren:`verzekeren'. 25007 de ... es: `de beste
lansvechter is'.

T 24997-25001 De strijd tussen Bohort en de gevangen Tafelronderidders is niet
beschreven. Hetgevecht tussen B. en L. staat model voor de manier waarop dit
gebeurde. Aileen behoefde L. geen ketting to passeren en to zeggen vanwaar hi'
kwam. 25007-IT Waarschijnlijk wordt met deze ridder Walewein bedoeld.

4I6

HIJ VROEG EEN RIDDER EERST WAAR HIJ VANDAAN KWAM

25020

25024

25028

25032

25036

25040

P/G

Alle die darmen riddersscap waende an.'
ende Behort seide:Wie sijn si dan?'
mer Die een es mijn her Walewayn,
Die ander es mijn herYwayn
Ende Hector mijn broder mede.'
ende Hi noemde hem al dar ter stede
Die namen van algader dien
Dar hi die scilde of hadde gesien.
ende Alse Behort die worde verstont,
Wart hi bescaemt ende roet tier stont
Ende sprac tote Lancelote: 'Ay here,
Ic hebbe mi mesgrepen alte sere.
Ombe dat geeft mi raet
Wat mi hir mede te done staet.'
Hi seide: lc rade u dus te doene:
Doetse doen uten prisoene,
Ende alse gise siet, gi selt thant
U Swart houden in uwe Kant
Bi den poente, ende gi selt wesen
Sonder helm, ende tot desen
Seldi over die knien neder vallen
Ende genade bidden hen alien.'
Behort sinde II knapen thant
Dar hi die gevangene want
Ende seide hen sonder sparen,
Datsi alle verloest waren.
Ende te met datsi quamen wort,

25017 KOP
COR
KOP
25026
COR
KOP
25028
COR
KOP
25035
COR
25036 KOP
COR

Me

25015

25020

25025

25030

25035

25040

darmen riddersscap waende an

<die>
Wart hi bescaemt
Ic hebbe

ende roet tier stont
<.>
mesgrepen alte sere

<rrli
w
Bi dlil en poente ende giwesen
selt
den
Sonder helm ende tot desen
<.>

W

25017 Alle ... an: 'al degene die men als dappere ridders beschouwde'. 25023
algader dien: 'al diegenen'. 25028 mi mesgrepen:`misdaan' . 25043 te met: 'op hetzelfde moment'.

T

zich op deze wijze presenteert, betekent dit dat hi'
25033-8 Wanneer een rid
zich overgeeft aan de genade van zijn opponent(en).
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BOHORT HOORT WIE HIJ GEVANGENGENOMEN HEEFT

25044

25048

25052

25056

25060

25064

P/G

W

Knelde vor hen lieden Behort,
Alse hem gevisert hadde Lanceloet,
Ende boet hen dat Swart al bloet
Ende hem in hare genaden,
Ende bat datsi hem verlaet laden,
Dat hise gevaen hadde gehouden
Ende dat si hen niet belgen ne souden,
Want hi deet bi onkinlijcheden.
Si hiffene op wander steden
Dar sine knielende vonden
Ende vergaven hem tien stonden
Aldat hi hen hadde mesdaen.
Doe quam Lanceloet dar gegaen
Ende vloech to mijn her Walewayne wart
Entie ander weder ter wart.
Si dreven sonderlinge
Grote bliscap onderlinge,
Ende hi sprac ane Hestorre dar naer.
Si dreven grote feeste daer.
Si vrachden Lancelote na desen
Waer hi soe lange hadde gewesen.
ende Hi seide dat hi lange lath gevaen
Dar hi niet en ware ontgaen,
Mar dat quam bi aventuren

25053 KOP
COR

25045

F. 68V,b
25050

25055

25060

vonden
Dar sine knielde
knielen>de

25045 gevisert: `aangeraden'. 25047 (boet) hem: `gaf zich over'. 25048 verlaet daden: `vergiffenis wilden schenken'. 25050 hen ... souden: `niet kwaadd zouden
worden'. 25051 bi onkinlijcheden: 'lift onwetendheid'. 25052 hitiene op: lieten
hem opstaan'. 25059 dreven: `toonden'. 25062feeste: `blijdschap'. 25067-8

Mar ... Die:`als er niet iets gebeurd was waarover'.
T

25061-2 Dit is de eerste maal dat L. en H. elkaar zien nadat L. heeft vernomen dat
H. zijn (half)broer is (vgl. Dl. vi, vs. 15721-89 en ook vs. 21193-6 en vs. 22522-46).
In het Mnl. ontbreken na vs. 25061 waarschijnlijk een of drie regels.Vs. 25062 is
mogelijk later toegevoegd door een kopiist om het weesrijm to completeren. De
ontbrekende regels correspondeerden waarschijnlijk met een van de twee Oudfranse versies. In de korte versie van de Ofr. tekst verontschuldigt H. zich, dat hi'
pas uit durfde komen voor zijn verwantschap met L. zodra L. het van iemand anders gehoord zou hebben (vgl. S v, 242/26-8). In de lange versie zegt L. teen H.:
Trere, ne me conoissiez vos pas? — Ha, sire, fait Hestor, vos estes mes sires et mes
freres, macs certes je ne vos cuidoie amass veoir, ainz avoie rein or esperance de
vostre mort que de vostre vie, or ce que si longuement vos avions quis sanz oftnouveles de vos.' (M V, xci, 25). 25065-8Vgl. vs. 22867-23148 en vs. 23397 - 556.
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HIJ BEVRIJDT DE RIDDERS EN VRAAGT OM VERGIFFENIS

25068

25072

25076

25080

25084

25088

P/G

Die hi niet seggen woude tier uren.
Doe seide tote Lancelote Behort:
`Hebdi van Lionele iet gehort?'
ende Hi seide: Ic lietene heden
In die abdie hir beneden.'
ende Behort seide alsoe houde,
Dat Nine ontbieden soude
Ende den wech doen maken alsoe
Datmen hier sal mogen comen toe.
ende Zageremor wide: `Here,
Hets aelmosene ende ere.'
Binnen dien dat si dus saten,
Wart etentijt ende si aten.
Alse die maeltijt was gedaen,
Gingen si te bedde om rusten saen.
¶ Dar Lanceloet op sijn bedde lath
Ende een knape die sijns plach,
Quam hem ene aventure te voren
Die wonderlijc was, als gi moget bore.
Hem dochte dat quam een out man
Tote hem, ende seide hem dan:
`Lieve neve, staet op metter wart
Ende gaet tenVreselikenWoude wart.
Gi selt vinden, dat es waer,

25065

25070

25075

25080

25085

25076 KOP
Datmen
sal mogen comen toe
COR
--■ hier-+
hier] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 25137 (kol. c).
25078

KOP
Hets aelmosene ende ere
COR
<.>
KOP
25080
Wart etentijt . ende si aten
25086
bore ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder moget afgeschreven.
25088 KOP
Tote hem ende seide hem dan
COR
<.>
W 25078 aelmosene ende ere: `een barmhartige en eervolle daad'. 25084 sijns plach:
`voor hem zorgde'. 25086 bore: lees met J horen i.v.m. het rijm. 25087 Hem
dochte: 'het kwam hem voor'. 25089 neve: `kleinzoon'.

T

25075-6 Het pad naar de burcht was vrijwel onbegaanbaar gemaakt door de ridder die het kasteel liet bouwen, vgl. vs. 24559-63. 25086 als gi moget horen: deze
wending tot het publiek komt in het Ofr. niet voor (vgl. M v, xci, 3o en S v,
243/5). 25090 De aansporing om naar hetVreselikeWout (Ofr. la Forest Perilleuse) tegaan, lijkt hier vreemd omdat deVerboden Berg blijkens vs. 24494-6 al
in hetVreselikeWout ligt.
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BOHORT VRAAGT LANCELOET OM NIEUWS OVER LIONEEL

25092

Wonderlike aventure daer.
Ic sal u seggen wie ic ben al bloet:
Ic ben u oudervader Lanceloet,
Die coninc was vanden Witten Lande.'
25096 ende Lanceloet ontspranc te hande.
Hi spranc op herde blide,
Mar hine Bach nimanne tien tide.
Hi cleedde hem ende gereide al
25100
Ende wecte sinen knape ende beval,
Dat hi sine wapine gereiden soude.
Die knape deet also houde
Ende wapendene metter vart.
25104
Hi hiet den knape gereiden een part.
ende Die knape seide: la en wetti wel,
Dat die wech soe quaet es ende so fel
Datmen niet neder en mach riden?
25108 ende Alse gi hir quaemt, gi liet tien tiden
U part staen al daer beneden,
Dat aldar noch es ter steden.'
Hi beval den knape Gode thant
25112
Ende ginc dar hi sijn part want,
Ende dede of breidel ende gereide
Ende liet eten in die weide.
Hi sat op dar na metter vart
25116
Ende reel ten foreeste waert.

P/G

25093

KOP
COR

25096 KOP
KOP,COR

Ic sal

25090

25095

25100

25105

F. 68V,c

seggen wie ic ben al bloet
'‘T>

Lanceloet ±a±ntspranc te hande
<o>ntspranc

ende
wel ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor
vs. 25166 (kol. c).
Gode ] laatste letter sterk vervaagd.
COR

25105

25111
W

25094 oudervader: `grootvader'. 25096 ontspranc:`ontwaakte'. 25099 gereide al:
`maakte alles klaar'. 25103 wapendene:'hielp hem in zijn wapenrusting'. 25105
Ja ... wel: `weet u niet meer'. 25m6fel: `moeilijk'. 25113 breidel ende gereide:
`teugel en zadel'.

T 25094-5 Koning Lanceloet vandenWitten Lande (Ofr. Lanceloz, rois de la Blanthe Terre) is de vader van koning Ban en koning Bohort en Us grootvader. Zijn
koninkrijk strekte zich uit tot de grens van Bandemagus' rijk Terre Foraine (vgl.
vs. 25273-6). Hij was getrouwd met de dochter van de koning van Ierland.Vgl.
West 1978, p. 187 s.v.Lanceloeti. 25108-9Vgl. vs. 24700-3.
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LANCELOETS GROOTVADER ROEPT HEM IN EEN DROOM

Nu latic van hem dat tellen
Ende sal spreken van sinen gesellen.
aventure segt nu ter stont,
2512o
Sanders dages alsmen op stont
Ende men Lancelote niet en vant,
Si worden alle drove thant.
Doe deden si onder hen lieden
25124
Die liede dar omtrent ontbieden,
Ende deden die wege slichten soe
Dat mer wel mochte comen toe
Beide te perde ende te voet.
25128 ende Alse Lioneel dat verstoet
In dabdye dar hi was,
Hi wart herde blide das.
ende Hi seide, dat hi niet ne gevoelde mere
25132
Vander siecheit die hi hadde ere.
Hi gereidem ende clede thant
Ende quam dar hi die gesellen vant,
Dine herde blidelike
25136
Ontfingen ende edelike.
mer Alse Lanceloet dar niet en was,
Wart hi herde drove das,
Ende vragde Bonder sparen
War Overt hi ware gevaren.
2514o
Si vertelden hem wort
P/G

25119

25115

25120

25125

25130

25135

Daventure ] initiaal D, 3 reels hoog, rood met blauw penwerk.
Ontfingen ende edelike

25136 KOP

<.>

COR

Alse Lanceloet dar niet en was

25137

KOP

2514o

wert ] vlekje
nder
o de laatste letter.

COR

--Amer--+

W

25117 latic ... tellen: `vertel ik niet verder over hem'. 25125 slichten: `effenen'.
25136 edelike: `met eerbetoon'.

T

25117-8 In de korte versie van de Ofr. tekst wordt in een deel van de over an
formule hetpubliek ook rechtstreeks aangesproken:`Mais ore laisse li contes vn
petit a parler de lui . mais asses tost y retornera . si vous dira des compaignons
que it auoit el tertre laissiet.' (S v, 243/18-9). De lane versie heeft de gebruikelike onpersoonlijke formule (M v,xci, 31).Vgl. Brandsma 1992,p. 53-8. 25132
De siecheit van Lioneel is een verwonding die hi' had opgelopen in een gevecht
voor een kapel.Vgl. vs. 23956-8. 25141-2 Uit het Mnl. blijkt niet, dat de ridders
iets weten over Us verdwijning ,
evenmin als uit de korte versie van de Ofr. tekst
(vgl. S v, 243/22-5 en 244/3-4). In de lane versie had men kort daarvoor van
L.'s schildknaap vernomen wat er in de nacht gebeurd was (vgl. M V, XCII, I).
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DE RIDDERS ZIJN BEDROEFD DAT LANCELOET WEG IS

Aldat sire of hadden gehort.
ende Alse hi hadde verstaen die Binge,
Si ondertroesten hen onderlinge
25144
Soe si best mochten tien tiden,
Ende seiden si souden na hem ontbiden
Ende Bien oft hi iet quame weder.
25148 Nu leggic dese tale neder
Van hen lieden, ende sal u
Van Lancelote seggen nu.
aventure gewaget Bas,
Alse Lanceloet comen was
25152
IntVreesselike Foreest, hi reet
Ende quammer doe die nacht leet,
al Soe dat die Bonne was op gegaen.
25156 ende Hi ontmoette te perde enen naen.
Hi groetene te hant, ende hi
Antwerde ende seide: War vardi?'
Lanceloet antwerde tier uren:
lc vare soeken aventuren.'
2516o
`Hir sijn aventuren gnoech nu ter tijt
In Bien bosch dar gi in sijt.'
Hi reet soe verre dat hi in een dal quam
Dar hi een out neder huus vernam
25164
Ende ene fontaine dar besiden,
al Dar hi bi Bach ten selven tiden
Ene tombe van marbre roet

P/G

25140

25145

25150

25155

25160

Daventure ] initiaal D, drie reels hoog, blauw met rood penwerk.
Ende quam
d I at I die nacht leet
KOP
CORquam--omer--■ <.> doe
25157 KOP
Hi groetene te hant ende hi
<i>
COR
Antwerde ende seide war vardi
25158 KOP
<.>
COR
ter di t
Hir sijn auenturen gnoech
25161
KOP
--env--•
COR
dat hi in .i. dal quam
25163
Hi reet soe
KOP
--oven-e—,
COR
Ende ene fontaine [ende] dar besiden
25165
KOP
<.> COR
25151
25154

W

25154 leet: `voorbij was'. 25155 Soe dat:`terwijr. 25164 neder.`laaggelegen'.

T

25148-50 De directe aanspreking van het publiek komt in het Ofr. niet voor
(Vgl. M V, XCII, 2 en S v, 244/11-2).
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LANCELOET KOMT BIJ EEN FONTEIN NAAST EEN HUIS

25168

25172

25176

25180

25184

P/G

Die tusschen II grote putten stoet,
Ende ten hoefden vander tomben stonden
II grote liebarde gebonden
Die deden der tomben wachte
Datter nieman toe comen en machte.
ende Doe si Lancelote sagen alsoe saen
Begonsten si recht op wart te staen.
ende Alse Lanceloet Bach, hem quam in moede
Dat hem gnoech te vechtene stoede.
Hi beette van sinen perde
Ende vinc te sinen swerde
Ende bestont den iersten libaret soe
Dat hi hem dat hoeft cloefde doe,
Dat hi neder viel te handen.
mer Dander gegrepene metten tanden
Ende togene soe metten scilde
Dat hine hem of toech, wildi oft ne wilde,
Dar hi sere of bescaemt wart.
Ende hi hief te hant dat swart
Ende sloech op dien libart soe
25169 KOP
KOP COR
25173
KOP
ende
COR
25174
KOP
COR

25165

2517o
F. 69R,a

25175

2518o

Ende ten hoefde
vander tomben stonden
hoefde<n>
Doe si lancelote sagen alsoe saen

<.>
Begonsten si recht op wart

staen
<te

stoede ] laatste twee letters vrijwel geheel vervaagd.
KOP
Dat hi hem dat hoeft cloef
doe I t
COR
cloef--•de--+ doe
25182
KOP
Dander gegrepene mett I i I en tanden
COR
mer
metten
25183
KOP
Ende togene soe mettli I en scilde
COR
metten
25184 KOP
Dat hine
of toech wildi oft ne wilde
COR
<liem
25185
KOP
Dar hi sere afbescaemt /was/
KOP, COR
---,wart—,
wart ] hs wart; evenals het voor dit woord doorgestreepte was zeer sterk vervaagd.
25176
25180

W

25168 putten:`(graf)kuilen', vgl.T. 25176 hem ... stoede: `hi' heel wat moest vechten'. 25178 vinc: `greep'. 25179 bestont: `viel (...) aan'; libaret: lees met J libaert.
25183 togene: `trok hem'.

T 25168 In het Ofr. is geen sprake van putten: in de lane versie bevindt de tombe
zich tussen 'AI.granz pins' (M v, xciii 2), in de korte versie 'entre . ij . pierres' (S
v, 244/23).
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LANCELOET DOODT DE TWEE LEEUWEN BIJ HET GRAF

25188 Dat hine cloefde ten scoudren toe,
Dat hi vor hem viel der neder doet.
Doe quam toter tomben Lanceloet
Daer hi talre meeste wonder sach
Dat
hi noit sach op enegen dach,
25192
Want hi sach vallen dropple groet
Vander tombe, die waren bloet roet,
InV staden oft inVI wel.
25196 ende Alse hi sach dat geent bloet also vel
Hi pensde in sinen sinne dan,
Dat hi en gene hant en dade dar an
Eer dat dropen leden ware.
. Hi quam ter fontainen dar nare.
25200
ende Dar hi ter fontainen in wart sach
Wert hi geware war een hoeft lach
Van enen man, wit grau al bloet,
25204
Ende hadde dansichte alsoe roet
Alse oft vanden sconsten man ware
Vander werelt, ende dar nare

P/G

25185

25190

25195

25200

Dat hine cloef
ten scoudren toe
25188 KOP
cloef--•de–■
COR
cloefde] punt van de corrector na de als versscheiding t.o.v. vs. 25249 (kol. b).
Dat hi vor hem viel I t I er neder doet
25189
KOP
<cber
COR
25191
KOP
Daer hi I d I alre meeste wonder sach
<talre
COR
wonder ] hs wonder; apostr o f sterk vervaagd.
Vander tombe die waren bloet roet
25194 KOP
COR
<.>
25196
KOP
Alse hi sach dat geen bloet also vel
COR
ende
geen<t>
dan
Hi pensde in sinen sine
25197 KOP
sin<n>e
COR
25203
grau al ] in hs aaneengeschreven.
man ware
Alse oft vanden sco[udren]
25205 KOP
sco<n>-4sten---,
COR
sconsten] punt van de corrector na sten als versscheiding t.o.v. vs. 25266 (kol. b).
Vander werelt ende dar nare
25206 KOP
<.>
COR

W

25195 In ... wel: `wel op vijf of zes plaatsen'. 25198 en gene ... an: `dat niet zou
aanraken'. 25199 dropen:`druppelen'. 25203 wit ... bloet:`duidelijk grijs-w'.
it

T

25204-6 Een rood gezicht geldt in de Middeleeuwen als teken van grote
schoonheid. Zie Colby 1965, p. 25-55.Vgl. ook Dl. vi, vs. 11907-10.
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HIJ ZIET BLOEDDRUPPELS VAN HET GRAF VALLEN

Besach hi dat water thant,
Dat hi also wallende vant
Alse oft al tfier van ertrike
Daer onder hadde gewest purlike.
Ende hi sach lettren inden gront
25212
Vander fontainen gescreven tier stont
Die widen, dattie hite niet en verginge
Vore dat dar quame sonderlinge
Die beste riddere die leefde doe,
25216
Ende datsi faelgieren soude alsoe.
Lanceloet pensde alsoe houde
Dat hijt ember proven soude.
Hi stac in dat water die hant,
25220
Dat hi soe sere heet vant
Dat hem die hant dochte scouden.
Nochtan heeft hire dar in gehouden
Soe Lange dat hi dat hoeft ute trac.
25224 ende Mettien een hermite tot hem sprac:
`Ay edel riddere, brinct dat hoeft hare.'
Ende hi bracht hem dar nare.
Hi custe dat hoeft sere
25228
Ende seide tote Lancelote: 'Ay here,
Nu gaet wort ombe beseffen
Oft gi die tombe op mocht heffen'
Lanceloet quam ter tomben ende sach wel
25232
Datter geen dropel van bloede afne vel.
Hi hiefse oec op mede
Ende settese ter ander stede.
25208

P/G

25210

25234

25205

25210

25215

25220

25225

25230

KOP
Daer
haddegewest purlike
COR
--■ onder--•
onder] punt van de corrector na dit woord al versscheiding t.o.v. vs. 25271 awl. b).
KOP
Ende settese to
ander stede
COR
te<t-

W

25208 wallende: `kokend'. 252io purlike: `geheel en al' (vgl. MNW 6, 795 bij 3).
25211 inden gront: 'op de bodem'. 25213 hite ... verginge: 'hitte niet zou overgaan'; lees waarschijnlijk `heite' voor hite (vgl. vs. 25466). 25214 sonderlinge: 'in
het bijzonder'. 252i6faelgieren: `ophouden (met koken)'. 25218 ember proven
soude: 'in elkgeval wilde proberen'. 25221 scouden: 'verbranden'. 25229 beseffen: 'teproberen'. 25230 tombe:'steen die de graftombe afdekt'.

T

25215 Die beste riddere is Galaat, want hoewel L. het hoofd uit de bron kan tillen,
blijft het water koken (vgl. vs. 25447-50). 25224 Deze kluizenaar, waarvan in
het voorafgaande nog geen sprake was, komt volgens de korte versie van de Ofr.
tekst 'de la vies maison'v, 245/189).Vgl. vs. 25164.
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LANCELOET HAALT EEN HOOFD UIT HET KOKENDE WATER

ende Hi sach in die tombe, des geloeft,
Enen lichame liggen Bonder hoeft,
25236
Entie lichame was baervoet.
ende Tierst dat dat sach Lanceloet,
Wert hi to hant versekert das
Dat dat sijn ouder vader was,
2524o
Ende hem ontfarmes met elite.
Doe ginc hi toten hermite,
Dien hi want liggende opdien outaer.
25244 ende Lanceloet vrachde hem dar naer,
Wat hi mettien lichame doen soude?
ende Die ermite vrachdem also houde
Oft hi die tombe op heft geheven.
25248 ende Lanceloet heeft antworde gegeven
Dat hise op hief, ende dar nare
Vrachdi Lancelote wie hi ware.
. lc ben Lanceloet,' was sine antworde.
25252 ende Alse die hermite dat horde,
Hi seide:Ic kinne u herde wel nu.
Laet ons gaen proven, onder mi ende u,
Oft wi selen mogen beide gader
Verheffen uwen ouder vader,
25256
Ende graven bi linen wive dar
Daer si leget vorden outaer.'

P/G

F. 69R,b

25235

25240

25245

25250

25255

Hi sach in die tombe /liggen/ des geloeft
KOP
KOP, COR
ende
COR
Dat . dat sijn ouder vader was
25240 KOP
soude
Wat hi mettien lichame
25245 KOP
--•doen--•
COR
doen ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 25306 (kol. c).
also houde
Die ermite vrachde
25246 KOP
vrachde<m>
COR
Dat hise op hief ende dar nare
25249 KOP
<:>
COR
25235

W

25241 hem ... vlite: `hij kreeg innig medelijden'. 25253 kinne: `herken'. 25256
Verheffen:` (het gebeente) overbrengen'.

T

25237 Het felt dat het lichaam (van koning Lanceloet) barrevoets be raven is,
wijst erop dat hi boete deed op het moment van zijn dood.Vgl. vs. 25313-6,
waaruit blijkt dat hij vermoord werd op GoedeVrijdag. 25243 In het Ofr. ligt
de kluizenaar geknield voor het altaar, terwijl hi het hoofd erop heeft gezet (vgl.
7 en S v, 245/28-9). 25253 Ook het Ofr. vermeldt niet hoe het
M v, XCIII,
komt dat de kluizenaar L. kent(vgl. M v, XCIII, 7 en S V, 245/32-3).
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HIJ ONTMOET EEN KLUIZENAAR EN MAAKT ZICH BEKEND

25260

25264

25268

¶

25272

25276

25280

P/G

25262
25269
25273
25274

Si namen den lichame weerde
Ende hivene uter eerde
Ende grovene dar nare
Bi sinen wive vorden outare.
Ende alsi dat hadden gedaen,
Bat Lanceloet den hermite saen,
Dat hi hem woude seggen al bloet
Wie sinen ouder vader sloech doet.
Dermite seide also houde
Dat hijt hem gerne seggen soude.
'Here, hets war alsict vernam,
Dat u ouder vader quam
Van Josephe van Aramathie,
Die hoge man was alsic lie;
Ende alse hi was gecoren coninc,
Was hem dWitte Lant gegeven bi dier dinc,
Dat quam al toten lande toe
Dat Terre Foraine hiet doe.
Josep was die verdreef met siere pine
Ute desen lande die serrasine
Ende brachte in dit lant mede
Dat gelove van kerstijnhede.
Doe stont een casteel in dit lant,
Die de Blanchegarde was genant,

25260

25265

25270

25275

vorden ] moeilijk leesbaar doordat het perkament zeer dun is.
Here ] voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
Aramathie ] i lijkt verbeterd uit e door de kopiist.
dinc ] we e ns plaatsgebrek gedeeltelijk omlijnd boven dier geschreven; inktstip van de ko-

piist na dit woord, mogelijk bed
25276

KOP

25277

KOP

COR

COR

als versscheiding t.o.v. vs. 25334 (kol. c).
Dat terre fo[nt]aine/n/ hiet doe
foaine
[Hi]
was die verdreef met sierepine
4-j osep 4--

Josep ] punt van de corrector voor dit woord all versscheiding t.o.v. vs. 25216 (kol. a).
W

25272 lie: `erken'. 25278 serrasine: `heidenen'.

T

25270-2 Koning Lanceloet stamt of van Nascien en Flegentine. Hoewel ook in
het Ofr.Joseph van Arimathea genoemd word als illustere voorouder (vgl. M V.
XCIII, Jo en S v, 246/7-8), wordt dit nergens in de voorgeschiedenis gestaafd.
Vgl. West 1978, p. 187 s.v. Lanceloet' en S I, 203/26-33 en 293/20-36. 25277-80
De ingreep van de corrector leidde tot een verkeerde lezing. Uit het Ofr. blijkt
dat nietJoseph van Arimathea de heidenen uit het land verdreef, maar koning
Lanceloet zelf (vgl. Mv, xcm, To en S v, 246/9-To). 25282 Het kasteel Blanchegarde, Ofr. Blanche Garde, komt alleen op deze plaats in de roman voor.
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DE KLUIZENAAR VERTELT WIE ZIJN GROOTVADER DOODDE

25284

25288

25292

25296

25300

25304

P/G

Daer ene goede vrouwe horde toe,
Die des conincs neven wijf was doe,
Die hir leget, ende si was sere
Scone ende goet in Onsen Here
Ende droech die hare naest haren live.
Die coninc Lanceloet, daric af scrive,
Was doe een utermaten goet man.
Hi minde die vrouwe, nochtan
Ne meinde hi in linen sinne
El niet dan duegt mettier minne,
Want si hen onderminden gemeinlike
Ombe die minne van hemelrike.
Dit Leven Leiden si onder hen tween
Ende die quade Tiede, die al in een
Mettien quaden bedacht waren,
Maecten Kier af quade niemaren
Ende seiden gemeinlike
Datse die coninc minde dullike,
al Soe dat Kars mans broder dit vernam,
Dijt haren man seggen quam
Ende seide:Troder, gi sijt wel quaet
Dat gi gedoget die overdaet
Die u uwe neve doet nu,
Die u wijf onteert ende u.'
Die broder antwerde dar naer:

25280

25285

25290

F. 69R,c
25295

25300

25287 KOP
Ende droech die hare naest hare
liue
COR
hare<n>
25290 KOP
Hi minde die vrouwe nochtan
<.>
COR
Datse die coninc minde /gemeinlike/
25300 KOP
KOP
dullike
dullike] gedeeltelijk omlijnd achter de vorige re el geschreven om de tekst niet to laten

vlaggen.
overdaet I hs ouer daet
25304
25305 KOP
Die v . vwe neue doet nv
W

25285 Die hir leget: bijv. bep. bij wijf (VS. 25284). 25287 die ... live: `een haren
boetekleed op haar blote huid'. 25293-4 hen ... heme/rike:`beminden elkaar wederzijds vanwege de liefde Gods'. 25296 al in een: `voortdurend'. 25297 MetLien ... waren: 'op slechtheid uit waren'. 25298 Maecten ... niemaren: `roddelden
hierover',`verspreidden hierover kwade geruchten'. 253oo dullike:' op dwaze
(onverstandige) wijze'. 25304 overdaet: `schande'.

T

25288

428

KONING LANCELOET WAS BEVRIEND MET EEN VROUW

daric af scrive: in het Ofr. treedt de verteller hier niet op de voorgrond (vgl.
M v, xciii, TO en S v, 246/12).

25308

25312

25316

25320

25324

25328

25332

25336

P/G

`Broder, wistic dat ware waer,
Ic souts mi wreken.' Dander seide:
Doet oft gi wilt, hets warheide.'
`Ic saels mi dan wreken,' seide hi.
Si lieten die tale vallen dar bi,
al Soe dat geviel opdien goeden vridach,
Die in die vasten gelach,
Dat vullen ende barvoet ginc
Dit foreest dore die coninc,
Ende quam ter cappellen hir voren,
Ombe dat hi den dienst Wilde Koren.
Hi horde den dienst, ende dar naer
Sprac hi sine biechte daer.
Ende alse hi quam uter cappellen
Wachtine met III gesellen.
ende Die coninc hadde soe groten dorst
Dat hi ter fontainen ginc sonder vorst,
Alse die drinkens woude plegen.
Ende als hire toe was gelegen,
Quam sijn neve achter hem gegaen
Ende sloech hem dat hoeft of saen,
Dat vloech in die fontaine. Nochtan
Dochte hem dat hi niet gnoech dar an
Gewroken en was, et ne ware
Dat hi den lichame dar nare
Ende dat hoeft in soe vele morselen
Sloge ende in soe vele delen
Dat si niet en worden becant.
Doe stac die hertoge die Kant
In die fontaine also houde
Alse die dat hoeft ute trecken woude.

25305

25310

25315

25320

25325

2533o

25335

25309 KOP
Ic souts mi wreken dander seide
<.>
COR
25313
KOP
Soe dat geviel opdien goeden vri/n/dach
vridach
COR
al
coninc ] hs .coninc
25316
25327 KOP
Quam sijn neue/n/ achter hem gegaen
COR
neue

W

25314 gelach: 'was'. 25315 vullen: `met wollen boetekleed'. 25322 Wachtine:
di rect''.
`wachtte hi' (= de neef van de koning) hem op'. 25324 sonder vorst:
25325 drinkens woude plegen: `wilde drinken'. 25329 Dat: `zodat het'. 25331-2 et
... Dat:`tenzil. 25333 morselen:• `stukken'. 25335 niet ... becant:`onherkenbaar
zouden zijn'.
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HIJ WERD UIT JALOEZIE ONTHOOFD DOOR HAAR MAN

2 5 3 40

25344

253 48

25352

25356

25360

P/G

W

al Daer gevel miracle tier stonde,
Want die fontaine wallen begonde
Soe sere dat hi sine hande
Dar in verscoude alte hande.
ende Hi seide te sinen gesellen saen,
Hi hadde quade daet gedaen.
Si groeven dien lichame tier stont
Ter selver stat dar gine vont.
ende Tierst dat die hertoge weder quam
Te sinen castele, alsict vernam,
Viel op hem een Steen vanden mure,
Soe dat hi start ter selver ure.
Aldus soe start die hertoge.
Nu hort wort watic u toge.
Gine sijt die goede riddere niet die al
Die aventuren te hoefde bringen sal.
mer Ic ne segges niet bedi gine sijt
Die beste riddere die nu ter tijt
Wapine dracht, mare
Die goede riddere sal hir nare
Beter werden dan gi, bi desen
Hi sal suver ende maget wesen
Al sijn Leven. Dies en Sidi niet,

25340

25345

2535o

F. 69V,a
25355

fontaine wallen ] in hs aaneengeschreven.
2534o
Si gra I u I en dien lichame tier stont
KOP
25345
CORgroe>uen
alsict vernam
Te sinen castele
KOP
25348
<.>
COR
niet bedi gine sijt
Ic ne segge
KOP
25355
<.>
segges
mer
COR
Wapine dracht mare
KOP
25357
<.>
COR
Beter werden /gi/ =b=an gi bi desen
25359 KOP
- <d>an
KOP
<.>
COR
25352 toge: `vertel'. 25354 te hoefde: 'tot een goed einde'. 25355 Ic ... sijt:`niet
dat ik daarmee ontken dat u (...) bent'. 25359 bi desen: 'want'.

T 25353-64 Dit is een van de vooruitvvijzingen in de reeks dat L. niet geschikt zal
zijn als Graalheld vanwege zijn overspelige relatie met de koningin. Ook de eerste verwijzing naar Us onvermogen de avonturen van de Graal tot een goed einde te brengen vond plaats bi een graf, namelijk bi' dat van Symeu (overgeleverd
in het Brusselse fragment, Deel Iv, vs. B121-315). Zie ook Brandsma 1992, p. 101-4
en. 141. De goede ridder, waarnaar verwezen wordt in vs. 25358, is Lanceloets
zoo Galaat, die de avonturen van de Graal tot een goed einde zal brengen.
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KONING LANCELOETS HOOFD VIEL IN HET WATER

Want gi sijt, die u wel besiet,
Vul ende luxurieus ende hebt leden
25364
Uwe jocht met vulre keytivecheden.'
ende Alse dese tale horde Lanceloet,
Hi scaemdem ende Overt roet
Ende hi seide: 'Here, wat wetti?'
25368
lc weet wel,' antwerde hi,
`Alse die u vele bat kinne nu
Dan heden tilike, seggic u.'
¶ 'Hoe wort metter vrouwe?' sprac Lanceloet.
25372
mer `Si bleef optien selven dach doet,'
Antwerde hem die goede man doe.
`Nu segt mi,' seide Lanceloet, 'war toe
Waren die libarde gebonden
25376 Bider tomben, dar is tien stonden
Droppen of sach vallen van bloede,
Dies mi wondert in minen moede.'
Die goede man seide: Ic sal
25380
U die warheit seggen al
Dit lant, weet oc dat algader.
P/G

25360

25365

25370

25375

25362 KOP
Want
sijt die v wel besiet
COR
--,gi --•
gi ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 25424 (kol. b).
25368
KOP
/Hi seide/ is weet wel antwerde hi
KOP, (COR)
25369
KOP
Alse die
vele bat kinne nv
COR
1.7>
25371
Hoe ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant ervoor nog zichtbaar.
25376
KOP
Bider tomben
dar is tien stonden
COR
<.>
25381
KOP
Dit lant weet
dat algader
COR
OC>

W 25363 Vul ende luxurieus: `onkuis en wellustig'. 25363-4 leden Uwe jocht: `uw tijd
alsjongeman doorgebracht'. 25364 keytivecheden:`verdorvenheid'. 25367 wat
wetti: `wat weet u daarvan'. 25370 heden tilike: `sinds vanochtend vroeg'. 2538o
seggen: 'vertellen over'. Dit vers sluff t nietgoed aan op het volgende. Mogelijk zijn
er twee versregels verdwenen. Deze zouden dan moeten corresponderen met `si
conme cil de cestpais dient' (M v, xciii, 19; vgl. S v, 247/27). J heeft een andere
interpunctie, maar dat maakt het metduidelijker.
T 25365-6 Het is de eerste maal dat L. zich schaamt voor zijn verhouding met de
koningin.Voordien zag hi er uitsluitend depositieve kant van.Vgl. ook T bij vs.
21395-416 en Brandsma 1992,p. 141-2. 25372 In het Ofr. zegt de kluizenaar nog
over de vrouwe:'et remest el chastel que nus n'en sot plus ne vent ne voie.' (M v,
xciii, i8; vgl. S v, 247/21-2).
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DE KLUIZENAAR BLIJKT LANCELOET TE KENNEN

25384

25388

25392

25396

25400

25404

25408

25412

Alse die coninc Lanceloet, u oudervader,
Was begraven, doe liep thant
Die niemare dor al dit lant.
U oudermoder, alsi dit Bach,
Woudene en wech doen van dar hi lach
Ende woudene met groter werden
In die cappelle doen ter eerden,
Mar dar en quam toe geen soe stare man
Dine mochte verporren dan,
al Soe dat si geware worden das,
Dat Ons Heren wile niet en was
Datmenne en wech dade, ende alsoe
Was die tombe op hem geleit doe.
Ende dar gesciede selc wonder
Op alle dage besonder,
ja Op die wile dat die coninc Lanceloet
Vanden hertoge was geslegen doet,
Dat uter tomben quamen daer
Dropple van bloede oppenbaer,
Die selke cracht hadden tier stont:
Hoe een riddere was gewont,
Indien dat hi quame tier stede
Ende sine wonden bestreke dar mede,
Sine wonden genasen thant.
Dit wart cont al dore dlant,
al Soe dat die ridders die tien stonden
In dit foreest ontfingen wonden,
Hir quamen ende genasen gereet.
ende Het geviel, dat hir tenen tiden leet
Een liebart ende jagede hir bi
Enen hert, dien hi vine vor mi.
ende Alse Nine eten soude, quam ter wart

25380

25385

25390

25395

25400

25405

25410

Datmenne en wech dade ende alsoe
P/G25393 KOP
<.>
COR
Op alle ] inktstip tussen deze woorden, waarschijnlijk niet bedoeld als interpunctie.
25396
W

25383 liep: 'deed (...) de ronde'. 25387 werden:` prache. 25389-90 dar ... verporren: `er wasgeen man zo sterk dat hi' hem kon verplaatsen'. 25396 besonder:
rijmwoord op wonder zonder veel betekenis. 25402 Hoe: `hoezeer'. 25406
cont:`bekend'. 25412 vor: 'in aanwezigheid van'.

T

25385 U oudermoder: koning Lanceloet, L.'s grootvader, was getrouwd met de
dochter van de koning van Ierland.Vgl.T bi' vs. 25094-5.
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HIJ VERTELT OVER HET BLOED OP HET GRAF

25416

25420

25424

25428

25432

25436

254 40

P/G

Een ander hongerech liebart,
Die met hem tetene begerde,
Darne die ander libart of werde;
Ende drogen soe qualike over een
Dat siere ombe vochten onder hen tween,
al Soe dat si hen onder hen beden
Onder wonden in vele steden.
Ende alsi gewont waren soe sere
Dat si niet ne mochten gedogen mere,
Quam deen libaert gegaen over voet
Ter tomben dar doe of droep dat bloet.
Hi lecte dat bloet tien stonden
Ende streect an sine wonden,
Die soe seer waren ende soe groet
Dat hi gewont was toter doet.
Sine wonden genasen mettien.
ende Alse dander libart dat hadde gesien,
Hi Bede alse dander hadde gedaen.
Doe maecten si beide pais saen,
Soe dat si noit Sint hadden strijt,
Ende lagen beide talre tijt
Deen ten hoveden, dander ten voeten mede
Ende wachten die tombe bede.
al Dus gevielt, alse ridders quamen
Die Berne hare gesonde namen,
Dat siere niet toe comen en machten.
Ende alsiere toe wouden met crachten,
Slogen sise doet. Dus was gewacht
Die tombe beide dach ende nacht.

25415
E 69V,b

25420

25425

25430

25435

25418

Dat ... tween ] deze reel is door de kopiist in een jets kleinere letter onder de kolom geschreven.Waarschijnlijk was hij de reel aanvankelijk vergeten.

25423

Quam deen libaer gegaen ouer voet
libaer<t
libaert ] de kopiist schreeflibaer; boven de e werd door de corrector een t geplaatst.
KOP
Slogen sise doet dus was gewacht
KOP

CUR

25441

KOP, COR

<.>

W

25417 drogen ... een:`(zij) werden het zo slecht met elkaar eens'. 25423 over voet:
`achteruit'.

T

25419-20 Het Ofr. geeft meer bijzonderheden: [de leeuwen] `s'entrehurterent
tant as ongles et as danz qu'il n'i of celui qui n'eust plus de .X. plaies.' (M v,
xciti, 2o). In de korte versie is zelfs sprake van meer dan veertig wonden (S V,
247/42 - 248/I).
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TWEE GEWONDE LEEUWEN GENAZEN BIJ HET GRAF

25444

¶
25448

25452

25456

25460

25464

P/G

Ende alsi hongerech waren,
Soe liep hem die een genaren
Ende dander bleef dar, seggic u.
Dus hebben sise gewacht tote nu.'
'Nu segt mi,' seide Lanceloet doe,
`Sal die fontayne wallen embertoe?'
`Walt si noch?' seide die goede man.
lasi."Nu mogedi verstaen dan,
Datic seide waerheide
Hier to voren, alsic u seide
Dat gi luxurieus ende beet sijt,
Ende dat sal comen bi uwere tijt
Ende binnen dier mire een riddere, ende hi
Sal bat geseedt sijn dan gi.
Ende haddi selc geweest nu
Dat daventuren vanden Grale bi u
Ten inden hadden mogen comen,
Dat wallen hadde inde genomen
Vander fontaynen bi uwere coemst hir,
Mar bedie dat dat vier
Vander luxurien noch niet en es
Geblescht in u, sijt seker des,
Dat bi dien ridderscape van u

25443 KOP
COR

25440

25445

25450

25455

25460

Ende alsi hogerech
waren
ho<n>gerech
/Doe/ Nv segt mi seide lanceloet doe
-

2 5447 KOP
KOP
Nu ] voor dit woord een roodparagraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
25450 KOP
Jasi nv mogedi verstaen dan
<.>
COR
voren ] de eerste twee letters zijn over een s en een andere (niet meer leesbare) letter heen
25452

geschreven.
KOP
Ende binnen dier mire .i. riddere ende hi
<.>
COR
vanden grale bi v
25458 KOP
Dat dauenture
dauenture<n>
COR
Mar bedie dat . dat vier
25462 KOP
sijt seker des
KOP
25464
Geblescht in v
<.>
COR
25465
Dat ] Dar niet onmogelijk.
25455

W

25444 liep ... genaren:`ging de ene voedsel zoeken'. 25454 bi uwere ti' t•:`tijdens
uw leven'. 25455 dier mire: 'het mi'ne'. 25456 bat geseedt sijn: Tatsoenlijker
zijn'. 25464 Geblescht:`gedoofd'.

T

25450-66Vgl.T bij vs. 25353-64.
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HET WATER BLUFF KOKEN VANWEGE LANCELOETS ZONDEN

Der fontayen heite niet vergeet nu.
ende Gi mocht wel varen nu ter uren:
25468 want Gi hebt alle die aventuren
Te hoefde bracht heden den dach
Die besondecht man to hoefde bringen mach,
Mar wardi alsoe geel in al
25472
Alse die goede man wesen sal,
Daric u of seide ere,
Na andre gratie die gi hebt, here,
Ic weet wel, dat gi dese aventure
25476
Entie andre al dlant dure
Vanden Groten Bertaengen wel bracht nu
Te hoefde an dat is sie an u,
Sonder dat u dit nu ten stonden
2548o
Benemen uwe groten sonden'
ende Alse Lanceloet wech varen woude,
Die goede man bat dat hi soude
En lettel eten. Doe sat
25484
Lanceloet met hem ende at
Al selke spice alse hi mochte
Gewinnen, die hi hem brochte.
Dat en was el niet dan water ende broet.
Die goede man wide: `Her Lanceloet,
25488
Nemt dit vriendelike ende et;
Ic gaeft u gerne, haddic bet.'
Alse hi geten hadde hi nam orlof

P/G

25477
25479

25465

2547o

25475

F. 69V,c

25480

25485

nu ] we ens plaatsgebrek gedeeltelijk omlijnd boven bracht geschreven.
Sonder dat v dit nv ten stonden

KOP

COR

<.>

25483

groten ] hs groten •; tilde grotendeels vervaagd.
woude ] de kopiist scree to voor dit woord soude door.
KOP
En lettel eten
doe sat
COR

<>

25485

KOP

Al[se] selke spise alse hi mochte
Al

25487
25490
25491

ende ] vervaagd en moeilijk leesbaar door het dunne perkament.
gerne ] grotendeels vervaagd; boven de laatste letter een scree 'e waarschijnlijk geen tilde.
nam] grotendeels vervaagd.
orlof] punt van de kopiist na dit woord.

25480
25481

COR

W

25466 niet vergeet: `geen einde neemt'. 25471 geel in al: lielemaal', 'in alle opzichten'. 25474 na andre gratie: `gezien de andere deugden'. 25478 an dat: `voor
zover'. 25479 Sonder dat: `maar'. 25486 Gewinnen:`krijgen'.

435

LANCELOET EET EN DRINKT WAT BIJ DE KLUIZENAAR

25492

25496

25500

25504

2 5 508

25512

2551 6

P/G

Ende bat den goeden man, dat hi dar of
Dat hine hadde gesien daer,
Niemanne en maecte oppenbaer.
Ende alse hi waende doen sine vaert
TenVerbodenen Berge waert,
Ontweechde hi soe dat hi quam
Dar hi enen andren wech nam
Ende reet alsoe toter nacht toe.
Hi quam in een vreselijc foreest doe
Ende vol van welden dieren.
ende Dar hi reet in deser manieren,
Quam jegen hem een knape daer,
Die riep:`Helper ende dreef mesbaer.
Lanceloet seide:Wat hebdi?'
Hi riep:Tive here, helpt mi!
Hier comt een bere, die mi eten wile?
Hi antwerde: `Swiget al stille,
Want di en sal niet messcien.'
Entie knape bleef dar mettien.
¶ Doe quam die bere met groter wart
Lopende to hen lieden waert.
Lanceloet richte die glavie doe,
Entie bere liep waste toe.
Lanceloet geraectene soe wel
Dat hi in den wech neder vel,
Ende haddene sere gequetst tier stont,

25490

25495

25500

25505

25510

25492 KOP
Ende bat den goeden man dat hi dar of
<.>
COR
of] punt van de kopiist na dit woord.
25496
TenVerbodenen ] moeilijk leesbaar door slijtage.
25504 KOP
Die riep helpe ende dreef mesbaer
KOP, COR
<>
25507 KOP
comt een bere die mi eten wile
Hi
COR
Hier
25511
Doe ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
25517
KOP
tier stont
Ende haddene sere ge
CORge<quetst>

W

25497 Ontweechde:`verdwaalde'. 255oo vreselijc:`gevaarlijk'. 255o9 niet
messcien: `niets slechts overkomen'. 25514 vaste: 'snel'.

T

25495-6 L. was zonder iemand iets to zeggen vertrokken uit het kasteel op de
Verboden Berg (zie vs. 25083-116). 25509 L. tutoyeert de schildknaap vanwege
het standsverschil.Vgl. ook vs. 2553o, en vs. 25587 waar een andere redder de
schildknaap tutoyeert.
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LANCELOET VERDWAALT OP WEG NAAR DE VERBODEN BERG

25528

25536

Alse die toter doet was gewont.
Lanceloet lietene liggen daer
Ende vrachtde den knape dar naer
Ofti enege stat wiste dar hi
Dien nacht mochte herbergen dar bi.
ende Die knape seide, dar en ware
Niegerinc binnenVII milen nare
Noch weder port noch huus no steden.
`Mar alsic quam gereden,
Sagic II pawelgoene staen.
Wildi, gi moget tote dar gaen.'
ende Lanceloet seide tot hem dar naer:
lc bidde di dattu mi leides daer.'
ende Alsi inden dicken bosch quamen,
Die mane sceen, ende si vernamen
Dat dar vor hen liep een hert doe,
Wit alse een snee, ende hi hadde toe
Ene ketene, die guldijn was,
Ane sinen hals. Ende sijt seker das

P/G

25527

2552o

25524

25528

25532

25515

2552o

25525

2553o

Sagic ij. /peelgrime/ staen
KOP
---■ pawelgoene--•
COR
II] geen punt voor dit getal.
pawelgoene] hs pal'. ; punt van de corrector na dit woord is waarschijnlijk deel van de afkorting.J leest poelgrune i.p.v. peelgrime (vgl. P/G) en Verdam interpreteert dit woord

als corrupte vorm van 'pauwelioene' (vgl. MNW 6, 205 bi 1).
KOP
COR
25532 KOP
COR
25534 KOP
COR
25536
KOP
COR

dar gaen
Wildi gi moget to
tote
Die mane sceen ende si vernamen
<.>
Wit alse een snee ende hi hadde toe
<.>
ende sijt seker das
Ane sinen hals
<.>

W 25520 vrachtde: 'minder gebruikelijke vorm van vrachde, Vgi. VL II, § II5b. 25525
port: `stad' (ommuurde plaats zonder stadsrecht); steden: `stad' (plaats die stadsrecht
of stadsvrijheid heeft verkregen), vgl. MNW 6, 583-4. 25535 ketene:`ketting'.
T

25532-46 In de korte versie is sprake van vier leeuwen (S v, 249/24-6), evenals in
de Queeste/ Queste (vgl. I Bk. III, vs. 9o89-90 en Pauphilet 1949, p. 234/13-4), de
lane versie noemt er, net als het Middelnederlands, zes (M v, xciii, 26). Niet
lang hierna ziet L. samen met Mordret dit witte hert nogmaals (vgl. J Bk. II, vs
27756-87; M v, XCVI, 1-2 en S v, 277/37 – 278/7). De betekenis van het hert en
de leeuwen wordtpas duidelijk in de Queeste/ Queste (vgl. J Bk. iii, vs. 9085-9192
en Pauphilet 1949, p. 234-6). De vier leeuwen symboliseren de vier evangelisten,
terwijl het hert voor Christus staat.
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IN HET BOS ZIET LANCELOET EEN WIT HERT

25540

25544

25548

25552

25556

25560

25564
P/G

Dat neven hem in die varde
Oec liepenVI liebaerde.
Daer liepen die II yore tien tiden,
ende Twee andre in beiden siden
Ende achter hen die derde twee,
Ende hoeddene alle noch min no mee
Bi ghelike alse die moeder doet
Hare kint, dat si gerne hoet.
al Dus leden si vor hen met groter wart
Ende liepen ten bosche wart.
ende Lanceloet sprac toten cnape na dien:
`Nu hebbic dat meeste wonder gesien
Dat ic noit met oghen Bach,
Waer dat ic quam op enegen dach;
Bedie ic sie nu wel ten tiden
Dat die liebarde die daer liden,
Den hert behoeden over al,
Datmen hem en geen quaet doen ne sal.
Ende mi heeft groet wonder van desen
In wat manieren het mach wesen,
Want sonder grote cracht van Gode
Ne mach dit niet wesen ode
Ocht sonder toverye, dat mach
Meer sins hebben op eneghen dach
Enech libart, ocht teneger ure,
Dan hem leert sine nature.
Ende om te wetene hier of
Die waerheide, doe ic hier gelof

25535

F. 7oR,a

25540

25545

2555o

25555

25560

Oec ] dit woord werd achteraf door de kopiist omlijnd voor de re et gepl.
aatst
Daer liepen die .ij. I d I ore tien tiden
COR
<v>ore

25538
25539

KOP

25540

Vanqf dit vers wordt de tekst afgeschreven door kopiist D.

25546 KOP
COR

Ende liepen te bosche wart
te<n>

25550

dach ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

25554

sal ] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 25611 (kol. b).
vs. 25615 (kol. b).
25559 KOP
COR
25561
KOP
25564 KOP

W

Ocht sonder toverye dat mach
<.>
Enech libart -2 ocht teneger vre
Die waerheide . doe ic hier gelof

25543 Bi ghelike alse:`zoals 7 . 25548 m eeste: `root
. 25556 in ... wesen: 'hoe
dat kan'. 25558 niet [...] ode: 'in geen geval'. 2556o sins: 'verstand'.

43 8HET HERT WORDT BEGELEID DOOR EEN AANTAL LEEUWEN

25568

25572

25576

25580

P/G

25572

25582

Alsulc alse riddere doen mach
Dat ic meer op genen dach
Ute desen foreeste ne scede
In sal eer weten die waerhede
Van desen hert op dat alsoe si
Dat man ochte wijf come secgen mi.
Ende ic ne werde nimmermere
Wel tegemake, ic ne wetet ere.'
Si reden wort, ende si quamen
Dar si II pawelgone vernamen.
Ende alsire quamen bat naer,
Horden si enen horen blasen daer
Ende sagen hem enen riddere metter wart
Wapenen ende comen te hen wart
Ende die riddere sprac den cnape toe
Ende vrachde hem wat hi sochte doe.
ende Hi seide: lc quam Bien, here,
Ocht gi moghet herbergen tavont mere

2557o

25565

2557o

25575

man ochte ] hs man ochte; veel ruimte tussen deze woorden, mogelijk is man een cor-

rectie op rasuur.
KOP
Wel tegemake ic ne wete ere
COR
wetet
25574
KOP
Da I tj si .ij. pawelgoene vernamen
Dat..
COR
Horen
25576 KOP
si enen horen blasen daer
Hor<d>en
COR
25578 KOP
Wapenen . ende comen te hen wart
2558o KOP
Ende I w rachde hem wat hi sochte doe
KOP COR
<v>rachde
vrachde ] de kopiist of corrector wijzigde de oorspronkelijke w in een v door de eerste
poot van de w te expungeren.
KOP
Ocht gi /quaemt/ herbergen tauont mere
KOP
moghet
W

25566-7 meer [ ...] ne: `nooit meer'.

T

25563-72 De gelofte die L. hier aflegt, kan hij niet gestand doen.Alleen de uitverkoren Graalridders (Galaat, Bohort en Perchevael) horen van een kluizenaar
wat de betekenis is van het hert met de leeuwen(vgl. J Bk. iii, vs. 9158-90 en
Pauphilet 1949 , p. 235/3o – 236/21). Zie ookT bij vs. 25532-46. 25572 Na L.'s
gelofte antwoordt de schildknaap in het Ofr.: `Si m'aIst Diex, sire, [...] ce n'est
mie merveille se vos avez talant de savoir an la verite, carja Diex ne m'aist se je
onques mais of parler de si bele aventure ne de si mervilleuse.' (M v, xciii, 27;
vgl. S v, 249/38-40). 25573-4 Het Ofr. is nauwkeuriger wat betreft de plaats
van handeling: 'il vindrent fors de la forest. Et lors monterent .I. tertre et tornerent fors del chemin' (M V, XCIII, 28; vgl. S V, 250/1-2).
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LANCELOET KOMT MET EEN KNECHT BIJ TWEE TENTEN

25 5 84

25588

25592

25596

25600

25604

25608

P/G

Enen ridder die nu ter uren
Vaert sokende aventuren'
`Ganc, sech hem: neen ic, het ne si
Dat hi wille joesteren jegen mi.
Maer du moeghs wel bliven, wilstu.'
Die knape quam ende seide:Wildi nu
Die herberghe hebben hier binnen,
Gi moetse met cope winnen,
Want gi moet der herberghen ontberen
Ochte jegen den riddere joesteren'
ende Hi seideAc sal josteren dan.'
ende Doe sprac hi dus den ridder an:
`Her riddere, op hoveschede
Biddic u ende op minne mede,
Dat gi mi herberget tavont mere.
Ic ben moede ende ghepijnt soe sere
Dat ic qualijc daer ute licgen mach.'
`Hier of ne maect meer geen gewach,'
Antworde die riddere, 'het ne si
Dat gi wilt josteren jegen mi,
Want die custume es alsoe.'
Lanceloet antwerde daer toe:
`So ne willic niet dat si falgiere nu
Bi mi, maer ic bidde u,
Dat gift wilt versten nu ter uren
Ic ne beens niet gestaet bi aventuren.'
Dander sprac: `Gi dect u over niet:
Gi moet joesteren wats gesciet.'
ende Lanceloet seide:Na dat sijn moet,

25585
25593
25601

25580

25585

25590

25595

F. 7oR,b
25600

25605

Ganc sech hem neen ic . het ne si
Hi ] na dit woord zijn door de kopiist de mislukte letters se geexpungeerd.
Antworde die riddere . het ne si
KOP

KOP

si ] inktstipje van de kopiist na dit woord.
falgiere nu ] in hs aaneengeschreven.
Bi mi :, maer ic bidde v
25606 KOP
25605

W

25590 met cope winnen: `verdienen'. 25591 der herberghen ontberen: `afzien van de
overnachting'. 25597 ghepijnt:`uitgepue. 25600 Hier ... gewach:`zwijg hier
verder over'. 25603 custume:` gewoonte' . 25605 si falgiere: (vrijYermee gebroken zal worden'. 25607 versten: `uitstellen'. 25608 gestaet:`bij machte'. 25609
dect ... niet:`probeert vergeefs eronderuit to komen'.

T

25585-7 Zoals gebruikelijk is, tutoyeert de ridder de schildknaap.
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OM ONDERDAK TE KRIJGEN MOET LANCELOET VECHTEN

25612

25616

25 62 0

25624

25628

25632

P/G

So secgic u dat ghi u jegen mi hoet.'
¶ Elc trac een deel van anderen daer
Ende liepen onderlinge daer naer,
al Soe dat die riddere op Lancelote stac
Dat sine glade te stucken brac.
Ende Lanceloet stakene weder soe
Dat hi hem beide scorde doe
Scilt ende halsberch, ende gaf hem een wonde
Dat hi neder viel doet tier stonde.
Doe quamen uten pawelgoenen saen
XII joncfrouwen gegaen,
Die dreven rouwe over groet
Alsi den riddere sagen doet,
Ende si scuerden wel bedichte
Elke beide haer ende ansichte.
ende Alse Lanceloet van Karen sere
Wart geware, hi wart drove sere.
Hi beette te Kant, ende ginc dan
Ten joncfrouwen ende sprac hen dus an:
`Ay joncfrouwen, hebt, des biddic u,
Ontfarmenesse op u selven nu.
Ne doedt u alien niet gemene
Om enen riddere allene.'

25612

Sec is v dat ghi

KOP
COR

4-SO4-

25610

25615

256 20

25625

25630

iegen mi hoet
<17,

So 1 mogelijk leesaanwijzing, maar gezien het gebruik van een hoofdletter door de correc-

tor waarschijnlijk bedoeld als eerste woord van de reel.
25613
25621

25626
25629

25633

24634
W

Elc ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
KOP
Doe quamen vten pawelgone
saen
CORpawelgoen<en
pawelgoenen ] gezien de toevoeging van de pluralis-uitgang -en loste de corrector de afkorting als pawelgoen op.
beide haer ] veel ruimte tussen deze woorden vanwege een vouwtje in het perkament;
hetzelfdegeldt voor van haren (vs. 25627).
KOP
Hi beette te hant . ende nc
gi d
dan
doedt ] de tweede d is door de kopiist door een t heen geschreven.
Om ] sterk verbleekt streepje boven de laatste letter
25613 deel: `stukje'. 25614 l ie en onderlinge: `reden op elkaar in', `vielen elkaar
aan'. 25618 scorde:Iapotstak' ,`cloorboorde' . 25625-6 si ... ansichte: `zij trokken
alien telkens weer het haar uit hun hoofd en verwondden hungezicht'. 25627

sere: `smart' .
T

25624 In het Ofr. wordt nog vermeld:`si viennent a lui a cierges et a tortiz et li
ostent le hiaume et la coiffe de fer' (M v, xciii, 3o; vgl. S V. 250/25-6).
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LANCELOET DOODT DE RIDDER DIE HEM UITDAAGT

25636

25640

25644

256 4 8

25652

25656

25660

P/G

Si seiden:Wacharmen, wats ons gesciet.
Hine was allene ridder niet,
Maer een machtech coninc ende rike;
Een van den besten van ertrike.
Ic weet wel dat dit verlies, here,
Ne Overt verset mmmermere,
Ende gi sulter om sterven sonder waen:
Doe begonsten si alle to weennen saen.
Ende droghene in een pawelgoen.
Ende Lanceloet dreef om dit doen
Groten rouwe ende clagde das
Dat hem sere mesvallen was.
`Ende mi ware liever,' seide hi,
Dat die ridder gewont hadde mi,
Dan mi dit ongeval groet
Gesciet es dat icken sloech doet.'
al Daer quamen IV ridders tien stonden
Ende alsi haren here doet vonden,
Si mesbarden harde sere
Ende seiden oc tot Lanceiote:`Ay here,
Gi hebt gedaen quade besichede
Ende meneghen man gescaedt mede
Ende menegher joncfrouwe, sonder waen,
Die u niet ne hadden mesdaen.'
Doe vernuewede echt die rouwe
Ende daer beval doe ene joncfrouwe,
Datmen ene orsbare maken soude.

25635

25640

25645

25650

25655

24642

weennen ] tilde boven de laatste letter sterk verbleekt.
saen punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

25650

KOP

25654

KOP

vs. 25703 (kol. c).

COR

25655 KOP
KOP

25661
W

Gesciet es :, dat icken sloech doet
tot lancelote ay here
Ende seide
seide<n> <oc>
Gi hebt gedaen /gedaen/ quade besichede
-

Datmen ] re el springt in vanwege het ver doorlopende vers 25600.
25635 Wacharmen: 'wee ons'. 25640 verset:'goedgemaake. 25646 hem ... was:
' 25653 mesbarden: jam`het hem erg tegenzat,hem
een ramp getroffen had.
''
merden'. 25655 quade besichede:`iets slechts'. 25659 vernuewede ... rouwe:'begon
het geweeklaag opnieuw'. 25661 orsbare: `draagbaar (gedragen door twee paarden)'.

T

25641 In het Ofr. wordt een tijd genoemd waarbinnen L. zal sterven: 'ainz .I.
mois'(vgl. M v, )(cm, 3o en S v, 25o/35). Deze voorspelling komt niet uit.
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JONKVROUWEN WENEN OM DE DOOD VAN DE BIDDER

25664

25668

25672

25676

25680

25684

25688

P/G

Dat was gedaen alsoe houde
Ende si leidene wel drovelike
In ene coche edelike
Ende vordene te Quarensi wart.
Daer waren mede in die wart
Die joncfrouwen alle gemene,
Datter nyman en bleef, Bonder allene
Lanceloet met linen knape doe,
Die groten rouwe dreef embertoe
Ende seide: 'Here van hemelrike,
Nu eest mi vergaen qualike
Dat bi mi es doet dese coninc.
Mi ware bat comen een ander dint:
Dat ic doet hadde geweest te voren,
Ochte dat ic noit ware geboren.'
Die cnape die antworde doe:
`Here, gi sprecter te vele toe.
U mesval ware noch alsoe groet
Haddi u geslaghen doet;
Ende hi deder sine macht toe mede.
Ende bi sire hoverdechede
Es hi doet, dat u niet en es, here,
Sculdech te berouwene soe sere,
Alse ocht gift bi onrechte hadt gedaen.'
ende Doe antworde Lanceloet saen:
lc hadde liever dat ic enghenen slach
En hadde gheslaghen binnen jaer ende dach,
Dan icken doet sloech, ende bi desen

F. 7oR_,c
25660

25665

2567o

25675

25680

25685

25663 KOP
Ende
leidene wel drouelike
<Si>
COR
25675 KOP
Dat
doet hadde geweest te voren
<1C>
COR
KOP
25683
Es hi doet ? dat v niet en es here
25688
dach ] laatste letter gedeeltelijk afgesneden.
KOP
25689
Dan icken doet sloech -2 ende bi desen

W 25664 coche: `draagbaar'. 25678 sprecter ... toe: `overdrijfe. 25679 noch alsoe groet:
`tweemaal zogroot'. 25687 enghenen: `een enkele'. 25688 binnen ... dach: `gedurende lane tijd' (vgl. MNW 3,985).
T 25662 Het Oft. geeft meer bijzonderheden: Tors vont cil en bois et coupent arbrisiaux tantque la litiere est faite' (M v, xciii, 31, vgl. S v, 251/5-6). 25665 Het
kasteel Quarensi, Oft. chastel de Carnisi (M v, xciii, 31), varianten camousin, camoisin, camoisson enz. (vgl. S v, 251, noot I), komt elders in de roman niet voor.
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OOK LANCELOET BETREURT DE DOOD VAN DE RIDDER

Ne salic niet te gemake wesen
Eer ic weet wie hi was.' Ende daer naer
25692 Ontwapende hem Lanceloet daer,
Ende die knape halp hem daer toe.
Si vonden die tafle berect doe
Metter spisen, ende Lanceloet sat
25696
Ter taflen daer hi lettel at,
Want hi altoes in ghepeyse was.
Ende die cnape begrepene das.
¶ Daer quam een ridder alse hi at,
25700
Die hem om die herberghe bat
Ende Lanceloet was gewillech daer toe.
Si saten ende si aten doe.
Lanceloet seide:Wie Sidi?'
Die riddere antworde hem dat hi
25704
Was van des conincs Arturs hove.
`Sidi van der Tavelronden love?'
`Nenic; antworde hi, 'mare
25708
Het es die dinc die ic meest beghare.'
ende Lanceloet sprac: 'Seght mi hoe u name es.'

P/G

W

25690

2 56 9 5

25700

25705

25691 KOP
Eer ic weet wie hi was .ende daer naer
25695
KOP
Metter spisen ende lanceloet sat
COR
<.>
25699
Daer ] voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
25700 KOP
Die /hi/ hem om die herberghe bat
KOP
25702
KOP
Si saten
ende si aten doe
KOP, COR
<.>
25707 KOP
Nenic antworde hi ? mare
COR
25708
beghare ] laatste letter weggevallen bij het afsnijden van het perkament.
25709 KOP
Lanceloet sprac se ht
hoe v name es
COR
ende
flii.>
25694 berect: `toebereid'. 25698 begrepene das: `berispte hem daarover'. 25706
Sidi ... love: `behoort u tot de Tafelronde'.

T 25689-91 In het vervolg is een sprake meer van deze koning. De lezer of luisteraar komt niet te weten of L. ooit nog lets over hem verneemt. 25699 In het
Ofr. is de ridder ingezelschap van twee schildknapen (vgl. M v, xciii, 33 en S v,
251/19). De Mnl. vertaler werkt vaker bijfiguren we (zie Besamusca 1991, p. 1045). De twee schildknapen worden wel genoemd in vs. 25772.
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LANCELOET ONTMOET BIJ DE TENT SARRAS VAN LOGRES

25712

25716

25720

25724

25728

P/G

lc hete Sarras van Logres'
Lanceloet seide:Welc tijt scieddi
Van den hove?' Dander seide dat hi
Sanderdaghes na Paschen sciet daer of.
ende Waer hilt te Paschen die coninc hof?'
. 'Hi hielt te Kamaloet, mare
Men dreef cleine bliscap dare.
Dat was om Lancelote ende omWaleweine
Ende om dander ridders gemeine
Van der quetsten, daer men weder ende wort
Binnen langen niet of ne heeft gehort,
Maer hadden si geweest daer,
Daer hadde geweest, wet over waer,
Harde grote bliscap, alsict vernam,
Van ere nymaren die daer quam,
Want daer quam nymare das
Dattie ghene gheboren was
Daer die aventuren van den Grate
Ten inde souden comen wale.
Ende men seide dat die werste man

25710

25715

F. 7oV,a

25725

25712 KOP
Van den houe dander seide dat hi
KOP,COR
<.>
25713
Paschen ] tweede letter sterk gevlekt.
25714
Paschen ] vanaf de s sterk gevlekt en moeilijk leesbaar.
coninc ] hs Coninc.; kopiist D schrifft dit woord steeds met een hoofdlettter
KOP
25715
Hi hielt te kamaloet ? mare
COR
25719
KOP
Van der quetsten ,., daer men weder ende I wort
KOP,COR
<v>ort
25728 KOP
Te
inde souden comen wale
COR
Te< n>

W

25719 quetsten: lees met J questen. 25727 Daer: `waardoor' . 25729 werste man:
`edelste ridder'.

T

25710 Sarras van Logres, Ofr. Sarraz de Logres, is in de roman niet eerder voorgekomen. 25713-4 L. weet niet waar de koning hof hield met Pasen, omdat hi' in
die tijd gevangen gehouden werd door Morgueine (vgl. vs. 23397-403). 2571558 Wat Sarras hier over het hoffeest vertelt, is een recapitulatie van eerdere gebeurtenissen ten behoeve van L. maar zijn verhaal is ook voor het publiek
nieuw. 25725 In het Ofr. wordt het bericht gebracht door 'tins chenuz prodom'(M V, XCIII,
33;• vgl. S V, 251/32). 25725-32 Het kind dat geboren is en dat
de avonturen van de Graal tot eengoed einde zal brengen, is Galaat, die verwekt
is door Lanceloet bij de dochter van koning Penes. Koning Penes wordt, als hoeder van de Graal, ook wel deVisserkoning genoemd.

445

SARRAS VERTELT DAT DE GRAALRIDDER IS GEBOREN

25732

¶

25736

25740

25744

P/G

25731
25733
25736
25741

25743

Van ertrike den genen wan
Ane des conincsVischers dochter, die was
Die scoenste joncfrouwe daermen aflas.'
Alse Lanceloet dat hadde verstaen,
Hi scoffierde hem alsoe saen.
Hem gedachte wel dat hi lack bi hare
In den Casteel wander Quassen, aldare
Hi met drancke was bedroghen
Ende peysde dat soude moghen
Dat kint doe wel gewonnen wesen.
Hi vrachde den riddere doe na desen
Wat hi daer sochte. Hi seide doe:
lc soeke die Fonteyne emmertoe
Van den II Ficamoren, be di
Dat te Paeschen quam,' seide hi,
Ten ridder te hove, die seide al claer,
Dat hi hadde geweest daer
Ter fonteynen, daer is aflas,

25730

25735

25740

KOP
Ane des Conincs vischers dochter ‘? die was
Alse ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
al dare ] moeilijk leesbaar door slijtage.
KOP
Wat hi daer sochte . hi seide doe
KOP
Van den .ij. ficamoren . -2 be di
Ficamoren ] hs ficamoren; mogelijk is de punt na dit woord een uitloper van de laatste

letter.
W

25734 Hi scoffierde hem:`schaamde hij zich'. 25735 Hem gedachte:'hij herinnerde
zich'. 25739 gewonnen:`verweke. 25743 Ficamoren: lees Sicamoren,`wilde v igenbomen'. 25747 daer ... las: `waarover ik hiervoor sprak'.

T

25735-9 Het Casteel vander Quassen, Ofr. chastel de la Casse, is het kasteel van koning Penes waar L. door een toverdrank misleid, de nacht doorbracht met diens
dochter, terwijl hij dacht bij de koningin te liggen.Vgl. Dl. vr, vs. 15115-252.
25742-3 De Fonteyne Van den II Ficamoren (lees 'Sicamoren', vgl. vs. 25776), Ofr. la
Fontainne des II. Sicamors, bevindt zich op een open plek bi het kasteel van die
suerte Bel as en zijn broer Briadan. Belias en Briadan hebben zich opgeworpen
als bewakers van de bron, vgl. West 1978, p. 36 s.v. Belyas i . Een van de Ofr. handschriften vermeldt dat de bron ligt 'en la fin de la forest perilleuse par deuers la
gaste terre' (vgl. S v, App. 44 1/2 9) - 25747 De opmerking daer ic aflas komt in
het Ofr. niet voor(vgl. M v, xcm, 34 en S v, 252/ I). Deze auctoriale toevoeging
komt uit de mond van Sarras, maar is eigenlijk een opmerking van de vertelinstantie tot zijn publiek.Vgl. Brandsma 1992, p. 8o-92.
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LANCELOET DENKT DAT HIJ MISSCHIEN DE VADER IS

Op dien dach daer die suerte Belyas
Af stac min heren Waleweine
Ende min herenYweine
Ende andre stoute ridders, ende wi
XII ridders porden be di
Ende deden elken anderen gelof
Onder ons XII daer of
Vort te wandelne tallen stonden
Tes wi die fonteyne hadden vonden
Om te wetene ocht die riddere ware
Hadde zeid.' Die cnape seide daer nare,
Hine haddese noit gesien,
Maer hi hadde gehort secgen van dien
Datter een was int lant.
lieve orient,' seide Lanceloet te Kant,
leidt desen riddere, is bids u, daer.'

25748

25752

25756

25760

P/G

25745

25750

25755

25760

25748

KOP
Op dien dach
daer die suerte belyas
KOP ,COR
<.>
2575o
heren ] hs heren ; de kopiist gebruikte een tilde als afleortingsteken i.p.v. een apostrof
25751
KOP
Ende andre stoute ridders ende wi
KOP,COR
<.>
25758
KOP
Die cnape seide daer nare
4- Oadde zeid I e I .4COR
CUR
zeid
Hadde zeid ] de eerste letter is weggevallen door afsnijding van het perkament.
25759 KOP
Hine hadde
noit gesien
CUR
haddese
25761
KOP
Dat
/en gheen ne/ was int lant
COR
Datter .i.

W

25755 te wandelne: `rond te trekken'. 25758 zeid: ongebruikelijke vorm van het
volt. deelw., vgl. VL I,
§ 52c; zie ook P/G.

T

25748-51 Het gevecht tussen Belyas en de (vier) Tafelronderidders wordt in de
roman niet beschreven. In het Ofr. worden ook de namen van de andere twee
riddersgenoemd: 'le duc de Claranz et Osenain le Hardi' (M v, xciii, 34; vgl. S
v, 252/2, waar alleen de hertog van Clarence genoemd wordt). In het vervolg
van de roman doodt L. de broers Belyas en Briadan en hun vader Broadas (vgl.
Bk. II, VS. 26634-27053; M v, XCV, 17-8 en S v, 263/26 – 268/28). Uit M v, xcv,
18 blijkt dat Walewein niet door Belyas is verslagen, maar door Briadan die eenzelfde zwarte wapenrusting droeg als Belyas (vgl. ook S v, 268/25-8 en J Bk. II,
vs. 27048-53). 25758-61 Zowel met se (uit haddese, vs. 25759) als met een (vs.
25761) moet in deze context wel de fontein bedoeld zijn. Uit het Ofr. blijkt echter dat de schildknaap de Fontainne des .II. Sicamors wel kent, maar dat hi Belyas nooit gezien heeft (vgl. M v, XCIII, 35 en S v, 252/7-1o). Mogelijk zijn de
verzen 25759 en/of 25761 corrupt.
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SARRAS ZOEKT BELYAS DIE WALEWEIN VERSLOEG

25764

25768

25772

25776

25780

P/G

Die cnape gelovet hem daer naer.
ende Sanderdaeghs tilike scieden
Die (- -) onder hen lieden,
Want die riddere reet enen pat
Ende Lanceloet enen anderen, om dat
Hi allene tallen tiden woude riden.
Die riddere reet en wech tien tiden,
Ende die cnape dien leiden soude
Ende twee andere cnapen. Ende also houde
Alsi geport waren van daer,
Reet Lanceloet heimelike naer.
¶ Alse die riddere ter Fonteynen quam
Van den Sicamoren, hi vernam
Dat daer II pauwelgone stonden
Die si harde rikelike vonden,
Ende die van dieren werke waren.
Op elc stont een gulden aren.
ende Alse die ridder quam bat naer,
Quam in sijn gemoet een naen daer,
Die seide: 'Here, wat soecti?'
25765
25766
25767
25768

25765

25770

25775

25780

Sanderdaeghs ] sterk vervaagd.
(- -) ] geheel vervaagd ,
ook onder uv-licht niet ;neer leesbaar.
riddere ] sterk vervaagd.
KOP
Ende lanceloet enen anderen om dat
COR

<:>

25772 KOP
Ende twee andere cnapen :, ende also houde
twee ] sterk vervaagd.
25775
Alse i voor dit woord een rood paragraafteken, representant ervoor nog zichtbaar.
25782
daer ] hs daer ; zeer sterk vervaagd.
W

25766 (- -): lees waarschijnlijk 'II ridders' of (met JYridders'. 25774 naer: `erachteraan'. 25778 rikelike:`prachtig'. 25779 van dieren werke: 'op kostbare wijze
bewerkt'. 2578o aren: `adelaar'.

T

25764 In het Ofr. volgt een gesprek tussen L. en Sarras, waarbij de laatste L.
vraagt waar hij vandaan komt. L. doet zich voor als arme, onterfde ridder uit
Gaule. Daarnagaan ze slapen (vgl. M v, xciii, 35 en S v, 252/13-8). 25773-4 In
het Ofr. wordt L.'s handelwijze gemotiveerd:`car it velt veoir conment it charra a
Sarraz dejoster au chevalier de la fontainne' (M v, xclli, 36; vgl. S v, 252/27-8).
25775-6 Het Ofr. geeft veel meer bijzonderheden, met name over de plaats van
handeling:'il vindrent en une plaingne an mi la forest. Lors voient devant aux .I.
chastel fort et bien seant et est clos de murs et de fossez, mais il n'i avoitpoint
d'eve courant; et desoz le chastel, ausi loin g com l'an trest a .I, archier, avoit en .I.
valee II. sicamors hauz etparcreuz et desouz ces II. arbres avoit une fontainne
que l'an apeloit la Fontainne des Sicamors et sordoit au pie de l'un des sicamors
par .I. tuel d'argent' (M v, XCIII, 37; vgi. S v, 252/29-35).
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DE KNECHT LEIDT SARRAS EN LANCELOET ERHEEN

lc soeke Belyas,' antworde hi,
Die wachtere es van der fonteyne
Die bier staet in desen pleine.
want Hi sinde enen bode in Arturs hof
Die hem beroemde daer of,
25788
Dat hi ter selver fonteyne
Af stac min heren Waleweyne
Ende III gesellen tere stonde
Die waren van der Tafelronde.'
25792
Die naen seide:Dies en wanic niet
Dat hi hem daer of beroemde jet.
Ende hadde hijs hem beroemt nochtan,
Hine haddere niet geloghen an,
25796
Want is Bach dat hire IV of stac daer,
Dies ne es noch niet een half jaer.'
ende Sarras bat hem, dat hi ginge saen
25800 Ende sinen here dade verstaen,
Dat daer buten een ridder ware
Die josterens hadde gare.
Die naen quam tenen pawelgoene to hant
Ende blies enen horen dien hire in vant.
25804
ende Doe quamen uten castele
kidders ende vrouwen vele,
Die wel wisten alsoe houde
Dat men daer joesteren soude,
25808
al Soe datter wel (.) waren.

25784

P/G

F. 7oV,b

25785

25790

25795

25 800

25805

25784

Ic ] het is moeilijk to zien of de leesaanwijzing van de corrector voor dit woord een dubbe-

25 785

KOP

25792
25796

Die ] ingesprongen van
Hine ] ingesprongen van

lepunt of een punctus elevatus is.
COR

25 8 04 KOP
COR

25809

Die wachtere es van der fonteyne/n/
fonteyne

het ver doorlopende versa25731.
het ver doorlopende vers 25 735.
dien hire in vant

Ende blies enen
horen

(-) ] getal (mogelijkl) zeer moeilijk leesbaar door slijtage van het perkament.

W

25786 pleine: 'open plek'. 25798 Dies ... jaer: 'nog geen halfjaar geleden'.
25802 Die ... gare: 'die zin had in een tweegevecht met de lans'. 25809 (-): lees
mogelijk L; de lange versie van de Ofr. tekst leest 'plus de .V. cens' (M v, XCIII,
38), in de korte versie wordt geen aantal genoemd (S V, 253/7-9).
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EEN DWERG BEVESTIGT HET VERHAAL VAN SARRAS

Doe quam daer een riddere uut gevaren
Met suerten wapenen op een suert part,
25812
Van alien wapenen wale bewart.
Elkerlijc hadde anders gare
Ende reden elc op anderen dare,
al Soe dat si hen soe onderstaken
25816
Dattie glavien in stucken braken,
Ende onder hoertten hen soe herde
Dat Sarras viel van sinen perde.
. Belyas doe over leet.
2582o ende Doe begonsten huwen gereet
Die dat saghen te Sarras wart,
Ende Belyas nam te hant dat part
Ende liet daer licgen Sarras,
25824
Daer doe vele op gescerent was.
Hi lach gescoffiert, Bonder waen,
Ochte hi met dieften ware bevaen.
Hi ginc te sinen sciltknecht, ende sat
25828 Op sijn rosside; ende na dat
Was op hem gescerent mere
Danmen gedaen hadde ere.
Si spraken hem scandelike toe
25832
Ende seiden:`Gelovech ridder' doe,
`Gi hebt gewisselt nu ten tide

P/G

25810

25815

25820

25825

25830

25817

soe herde ] veel ruimte tussen deze woorden; voor herde lijkt een letter geradeerd te zijn

25823

licgen Sarras ] veel ruimte toe de
deze woorden vanwege een slechte plek in het perka-

25827

KOP
Hi ginc te sinen sciltknecht
ende sat
KOP,COR
<.>
Gi ] dit woord springt lets in vanwege het ver doorlopende vers 25772.

(ook met uv-licht niet meer zichtbaar).
ment.

25833
W

25812 bewart:`toegeruse,`beschermd'. 25813 hadde anders gare: `wilde de ander
te lijf' (MNW 2,919). 25817 onder hoertten:`(zij) stootten elkaar' (met hun
schild, Ofr. 'des escuz', M v ,xcm, 38; vgl. S V, 253/15). 25819 over leet: 'reed
voorbij'. 25820-I huwen [...] te Sarras wart:'S. uit te jouwen'. 25824 op gescerent: 'de spot mee gedreven'. 25825 gescoffiert: `beschaamd'. 25826 Ochte ... bevaen: `alsof hi' diefstal gepleegd had'. 25828 rosside: `knor . 25831 scandelike:
lionend'. 25832 Gelovech:`overwonnen'.

T

25810 In het Mnl. lijkt het of de ridder uit het kasteel komt, in het Ofr. wordt
echter twee maal nadrukkelijk gezegd dat hi zich in de tweed e tent bevindt
(vgl. M v, XCIII, 38 en S v, 253/2-3 en 9-1o). Het blazen op de hoorn (vs. 25804),
meestal om een ridder te waarschuwen dat remand zich met hem wil meten, is
hier bedoeld voor de toeschouwers.

45 0SARRAS WORDT DOOR BELYAS VAN ZIJN PAARD GESTOTEN

25836

25840

25844

25848

25852

25856

25860

25864

P/G

U ors om een rosside.'
Si worpen na hem alle ghemene
Linghene, stocke ende stene.
¶ Ende Lanceloet, die gesien hadde altoe,
Porde uten foreeste doe
Alse die wreken woude Sarrase,
Ende riep sere op Belyase:
`Riddere, hoedt u jegen mi nu,
Ic ontsecge vrede u.'
Hi keerde hem to Lancelote ward
Ende reet op hem met snelre vart
Met gerichten spere, ende stac
Op hem dat tspere in stucken brac.
mer Lanceloet stakene weder
Ende geraectene een deel neder,
al Soe dat hi sere gewont ter eerde
Te hant viel van linen peerde,
al Soe dat yser ende hout tier stonde
Bleven stekende in die wonde,
Ende gequetst lach soe onsochte
Dat hi hem niet op richten ne mochte.
Die van den castele worden bi dien
Soe ghescoffiert alsijt hadden gesien,
Dat si vlouwen in die veste ter vart.
Ende Lanceloet nam des ridders part
Ende gaeft hem over tsijn. Doe seide
Die ridder tot hem sonder beide:
`Ay wel lieve riddere, wie Sidi
Di dus grote ere hebt gedaen mi?'
ende Lanceloet seide tote Sarras:
`Sanas, lieve orient, is biddu das
Dat gi wilt tArturs hove gaen
25837
25841

25844
25845

25849
25859

25835

25840
F. 7oV, c

25845

25850

25855

2586o

Ende ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
KOP
Riddere -2 hoedt v iegen mi nv
hoedt ] depunctus elevatusvoor dit woord is zeer sterk vervaagd.
Ende reet ] zeer sterk vervaagd.
KOP
Met gerichten spere ? ende stac
eerde ] sterk vervaagd door slijtage.
KOP
Ende gaeft hem ouer tsijn ? doe seide

W 25836 Linghene: `modder'. 25837 al toe: 'tot zover'. 25842 ontsecge vrede 14: `verklaar u de oorlog'. 25848 een deel neder: `wat lager'. 25851 yser ende hout: 'de ijzerenpunt en het hout (van de lans)'. 25856 ghescoffiert: `ontsteld'. 25857 vlouwen: `vluchtten'. 25859 over: 'in plaats van'.
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LANCELOET DAAGT BELYAS UIT EN VERSLAAT HEM

Ende minen here doen verstaen,
Dat u Lanceloet Belyas part gaf
Vor dat uwe, daer u Belyas stac af.
Groettene mi, ende segt hem
Dat ic gans ende gesont bem.
Ende gi sult hem mede vertellen
Dat wi, van der questen gesellen,
Sulen sijn, hebbe wijs geval,
In Sinxendaghe te Kamaloet al.
Ende segt hem dat icse want ende Bach
Het ne es niet leden die derde dach.'
Doe sprac Sarras dus Lancelote an:
Tieve here, siedi Lanceloet dan?'
laic,' antworde hi. Sarras seide:
lc vare te hove sonder beide
Ende sal den coninc oppenbaren
Ende der coninginnen dese nymaren,
Die hen bat sulen comen wesen
Dan eneghe in langen vor desen.'
`Nu wart ende groet mi die coninginne
Ende segt dat ic met al minen sinne,
Bowen alle vrouwen die nu sijn, hare
In die werelt te siene beghare.'

25868

25872

25876

25880

25884

25888

P/G

25865

25870

25875

25880

25885

25881

KOP
Vor dat uwe I belyas I daer v belyas stac af
KOP
te 1 sterk vervaagd door slijtage.
vant j door slijtage moeilijk leesbaar.Jonckbloet las ten onrechte sprac
KOP
Jaic antworde hi .? sarras seide
COR
den ] boven de laatste letter een vlekje of eventueel een geradeerde of sterk vervaagde cor-

25887

KOP

25868
25874
25875

25879

rectie.
Bouen alle vrouwen die nv sijn ,:, hare

W

25870 gans ende gesont: `geheel gezond'. 25873 Sulen: variant van`sullen', vgl. VL
II, § 68. 25874 In Sinxendaghe: 'met Pinksteren'. 25876 Het ... dach: `no geen
drie dagen geleden'. 25878 siedi: 'bent u'. 25883 bat ... wesen: `meer welkom
zullen zijn'. 25887 sijeleven'. 25888 In die werelt: bep. bij alle vrouwen die nu
sijn (VS. 25887).

T

25875-6 In het Ofr. vertelt L. bovendien dat hij Walewein en de andere Tafelronderidders heeft achtergelaten op Tertre Devee, het kasteel op deVerboden Berg
(M V, XCIII, 41 en S V, 254/9-10).
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LANCELOET STUURT SARRAS NAAR KONING ARTURS HOF

¶ Sarras sciet van Lancelote ende quam

25 892

25896

25900

25904

2 590 8

P/G

Daer hi enen ridder comen vernam
Die in ene lietiere lach.
Sarras ontboet hem goeden dach,
Ende dander hem, ende vraghde vort
Ochte hi iet van Lancelote hadde gehort,
Ende seide hem al toe twi
Hine sochte, ende hoe hi
In sine herberge hem hadde gesien
Ende Nine niet ne kinde binnen dien.
ende Sarras antworde:Wildi iet
U haesten, u es wel gesciet,
Want ic liettene recht nu
Onverre henen, dat secgic u,
In enen pleine daer staet voren
Die Fonteyne van II Sicamoren'
Ende die ridder die was gewont
Seide doe vort alse hijt verstont:
`Ay God, laten mi vinden, ende ic sal
Van mire siecheiden genesen al.'
Hi voer to hant daer wart

25890

25 895

25900

F. 70aR,a
25905

Sarras sciet van lancelote :, ende quam
Sarras ] voor dit woord een roodparagraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
ende ] bovenste deel van depunctus elevatus voor dit woord grotendeels vervaagd.
25893 KOP
Ende dander hem ende vraghde vort
25889

KOP

COR
25896 KOP

25898
25907

<.>

Hine sochte ? ende hoe hi

dien ] laatste drie letters vrywel volledig vervaagd.
ende ] de kopiist schreef de eerste letter over een i peen.

W 25891 lietiere:` draagstoer . 25895 al toe: `bovendien'. 25900 u ... gesciet:`dan zal
hetgoed gaan met u'. 25901 recht nu:`een ogenblik geleden'. 25902 Onverre
henen: ‘niet ver bier vandaan'.

T

25889 Hier is het procede van afsplitsing gebruikt: het verhaal gaat verder met
een van de aanwezige personen, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van een
overgangsformule.Vgl. Brandsma 1992, p. 61-2. In het Ofr. wordt over Sarras gezed: `Si s'an retorne toute la voie qu'il estoit venuz et chevauche dusqu'a ore de
none.' (M v, xciii,42; vgl. S v, 254/18-9). 25890-I De ridder in de draagstoel is
degewonde ridder met een pijl in zijn di'
die alleen door de beste ridder
verwijderd kan worden.Toen L. bij hem overnachtte, herkende hi hem niet en
stond hij hem niet toe to proberen de pijl eruit to trekken (vgl. vs. 23616-742).
Sinds hi' op de hoogte is van L.'s identiteit reist hi' hem achterna (vgl. vs. 2385860 en 24119-63). In het Ofr. wordt over deze ridder gezegd dat hij L. zoekt en dat
koning Bandemagus in zijn huis ziek ligt (vgl. M v, xciii,42 en S V, 254/20-I).
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SARRAS ONTMOET DE GEWONDE RIDDER OP DE DRAAGBAAR

25912

25916

25920

2

59 2 4

25928

25932

25936

P/G

Ende Sarras voer in sine wart
Ende reet sere, met haesten groet,
Soe dat hi quam to Kamaloet
Harde tilike op enen sondach.
Daer die coninginne ten vinnsteren lach,
Hadde si Sarrase vernomen
Met haesten gereden comen.
ende Si seide:Voninc, siet dare
Een ridder die brinct nymare.'
Die coninc seide: `God mote van desen
Ons onnen dat si goet mote wesen.
want Ic hebbe sorghe in die herte mijn
Om die ridders die in die queste sijn.'
Die coninginne seide: 'Here,
Ne gheloeft mi nimmermere
Ochte hi niet ne brinct goede nymaren:
Hi court met soe groter spoet gevaren;
Want hi soude riden al sochte
Ware dat hi quade nymare brochte.'
Binnen dat si waren in dese tale
Quam Sarras vor hen in die zale.
Hi groette den coninc ende seide: 'Here,
Mijn her Lanceloet groet u sere
Ende mire vrouwen der coninginnen
Ende alle die ghene die sijn hier binnen.'
Die coninc was harde blide das
Ende nam in linen arm Sarras
Ende hiettene willecome wesen
Ende helsdene ende custen na desen.
ende Hi seide: `Gi sijt mi soe wel comen,
25923
25925
2 5934

25938

25910

25915

25920

25925

25930

25935

coninginne I hs coniinginne •; evidente verschrijving van de kopiist.
nymaren ] laatste lettergreep we ens plaatsgebrek omlijnd boven ma geschreven.
binnen ] we ens plaatsgebrek omlijnd boven hier geschreven.
na desen
Ende helsdene ende custe
KOP
custe<n>
COR

W

25913 tilikevroeg' . 25914 vinnsteren: de spelling met nn is zeer ongebruikelijk
(vgl. VI- ii, § Io5). 25920 onnen: `vergunnen'. 25925 Ochte:`als' .

T

25910-I In het Ofr. wordt verteld dat de knaap die Sarras de we naar de bron
wees 's avonds afscheid van hem neemt `apres vespres, quant it vint pres del chas44;• vgl. S v, 254/32-3). 25914 In het Ofr. komen de koning en
tel' (M v, XCIII,
de koningin net uit de abdij waar zij de mis hebben bijgewoond. In de lange
versie (M v, xciii, 44) zit de koningin hierna voor een raam (vgl. S V, 254/35).
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DE KONING EN KONINGIN ZIEN SARRAS AANKOMEN

2594o

Ghine sout ghene dinc mogen nomen
Ic ne gaefse u te lone saen
Vorden dienst dien gi mi hebt gedaen,
Want ic ne was in langhen tide
Om en ghene nymare soe blide
Alsic ben om dese nu ter stont.
Nu segt mi: es hi gesont?
Dat begheric te wetene sere.'
Sarras antworde:lahi, here.
Het es heden die XV dach
Dat icken gans ende gesont Bach,
Ende hi gaf mi dat selve part
Dat ic met mi brachte in mine wart,
Dat hi op enen riddere wan
Met josteerne, die was nochtan
Een vanden besten ridders die ic ghesien
Noit hadde yore dien.'
Die coninc vraeghde waer dat was.
`Het was ter Fonteynen,' seide Sarras,
Van II Sicamoren Bonder waen,
Daer of gesteken, alsic hebbe verstaen,
Waren mijn herWalewein ende daer toe
IV ridders van den ghenen die doe
Die fonteyne hadde ende wachte
Daer men hier nymare of brachte

2 5944

25948

25952

25956

2596o

25964
P/G

25945
2595o

2594o

25945

25950

25955

25960

Alsic ben om dese ? nv ter stont
sack ] vanaf dit woord schuin naar beneden (tot het einde van de kol.) en schuin omhoog

KOP

(kol. b, vs. 26001-7, kol. c, vs. 26028-61) een provisorisch gerepareerde scheur in het perkament, waardoor delen van woorden moeilijk leesbaar zijn, zonder dat echter tekstverlies
optreedt. In de mare onder kol. a en tussen kol. b en c is de scheur genaaid met mosgroen
garen, tussen kol. a en b is hij gerepareerd met een papiertje. Vgl. de aant. bij vs. 26028.
25956 KOP
KOP,COR
25961

KOP

25962

KOP

Noit hadde yore dien
<.>

rwalewein
Waren ? mijn
he
ende daer toe
.iiij. ridders van den ghenen -., die
d
doe

W

25949 die XV dach: 'twee weken geleden'. 25962 van: 'door'. 25963 hadde ende
wachte: `bezat en bewaakte'.

T

25962 Iv ridders: dit is in tegenspraak met vs. 2579o-2, waar blijkt dat het om vier
ridders in totaal. In het Ofr. is in het voorafgaande sprake van vier met
namegenoemde ridders (zie T bij vs. 25748-51), waaronder Gauvain. In de passage die correspondeert met vs. 25962 gaat het zowel in M v, xciii, 46 als in S v,
255/16 om `Gauvain [...] soi quart de compaingnons'. Gauvain maakt daar dus
deel uit van degroep van vier.
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ZE ZIJN ZEER BLIJ MET HET NIEUWS OVER LANCELOET

In Paeschdaghe.' Die coninc seide:
`Sarras, waest dan waerheide
Dat Walewein of gesteken was?'
la hi,' antworde Sarras,
`Diet met linen ogen Bach seit mi.'
`Ende dine of stac, waer es hi?'
`lc joesterde jegen hem, here,
Hi stac mi of ende quetste sere
Ende nam min part. Ende Lanceloet,
Daer is of ne wiste cleine no groet,
Was na mi gevolcht tot daer
Ende josterde jegen hem daer naer,
Ende staken of ende gaf mi sijn part thant,
Want hi mi sonder part want,
Ende sinde mi nu hier ter tijt.
Hi bidt dat gi niet tonpayse sijt
Om die gesellen van der queeste
Want si alle, minste ende meeste,
Wel in peyse sijn ende gesont.'
Ende hi seide ter coninginnen ter stont:
`Vrouwe, Lanceloet groet u bi mi
Boven allen vrouwen die hi
Sach binnen onderhalven fare.
Hi heeft u te siene ghare
Boven allen vrouwen die leven nu.
Ende hi beval mi te secgene u,

25968

25972

25976

25980

25984

25988

P/G

25965
25973

25974

E 70aR,b
25965

25970

25975

25980

25985

KOP
In paeschdaghe die coninc seide
COR
<.>
KOP
Ende nam min part :d
lanceloet
KOP
—*Ende---•
part ] punctus elevatus na dit woord sterk vervaagd.
groet I punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 26035 (kol. c).
25977
KOP
Ende staken of :i ende of mi sijn part thant
2598o
tonpayse sijt ] in hs aaneengeschreven.
25986 KOP
Bouen allen vrouwen :, die hi
die ] bovenste deel van depunctus elevatus voor dit woord valt samen met de letter d.
25989 KOP
Bouen alle
vrouwen die leuen nv
alle<n>
COR
W

2598o tonpayse:'ongeruse. 25987 onderhalven: `anderhalf'. 25988 heeft ... ghare:
`wil ugraag zien'.

T

25983 In het Ofr. vertelt Sarras bovendien waar de ridders zich bevinden:`el
Tertre Desveequi est desus la Forest Perilleuse' (M v, xciii, 46; vgl. S v, 255/25).
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SARRAS VERTELT HOE LANCELOET BELYAS VERSLOEG

25992

25996

26000

26004

26008

26012

26016

P/G

Dat si hier alle sulen wesen
In Sinxen daghe.'Ende na desen
Seide die coninc daer al bloet:
`Ay wel lieve orient Lanceloet,
Vergave God, dijt al vermach,
Dat nu ware Sinxen dach,
Ende gi alle alsoe nu wart bi mi,
Alse gi noit best wart, be di
Ic ne was soe blide noit ere,
Ic ne soude nu blide wesen mere.'
Die coninginne seide daer nare:
`Ay God, ocht u wille ware
Dat mine begherte mochte gescien
Dat ic den ghenen mochte sien
Dien al die werelt beghert altoe.'
Dat selve widen alle die ridders doe
Ende namelike die ter selver tijt
Op Lancelote droghen nijt
Om die doeght die in hem was.
Doe vraghde die coninc Sarras
Ochte die gesellen van der queesten
Alle souden comen ter feesten
Te Sinxenen daer die coninc ware.
ende Sarras antworde hem daer nare,
Dat hem Lanceloet seide alsoe.
lc wille dan,' seide die coninc doe,
Alse groet hof houden alsic mach,
Ende dmeeste dat ic noit hilt op een dach
Sint dat ic crone dragen begonde,

25990

25995

26000

26005

26010

26015

In sinxen daghe ende na desen
25992 KOP
<:>
COR
Alse gi noit best wart :i be di
25998
KOP
26001
Die ] ingesprongen vanwege het ver doorlopende versa25940.
26006
alle ] 11 door de kopiist verbeterd uit d
ridders ] hs ridderes ; evidente verschrijving van de kopiist.
26010
coninc 1 hs co • de kopiist vergat het afleortingsteken to plaatsen.
26018
dach ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder op .i.geschreven.

W

Vergave ... vermach: 'God, die alles kan, moge even'. 25998 Alse ... wart:
`zoals nooit tevoren'; Ofr.`que vos fussiez tant avec moi corn vos fustes onques
plus' (M V, XCIII , 47). 26007 namelike: 'in het bijzonder'. 26008 Op ... nijt: 'L.
haatten'.
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MET PINKSTEREN ZAL IEDEREEN NAAR HET HOF KOMEN

25995

26020

26024

26028

2 603 2

26o36

26040

26044

P/G

Ende daer doen comen ter selver stonde
Alle die barone gemeenlike
Ende daer toe arme ende rike
Om feeste te done ende ere
Den ghenen die wi waenden ere
Verloren hebben.' Ende om die zaken
Dede hi te hant brieve maken,
Die hi den ghenen sinde te hant
Die van hem hilden leen ende lant,
Dat si in Sinxendaghe sijn souden
Te Kamaloet, daer hi hof soude houden,
Ende dat si hen te comene bedochten
Metter meester feesten die si mochten.
Die coninginne alsoe wel ontboet
Die vrouwen te comene te Kamaloet.
ende Die coninc dede soeken te hant
Dalre dierste cledere diemen want,
Ende die rijcste diemen visieren
Mochte in eneghen manieren,
Want hi woude te diere feeste
Den gesellen geven van der queeste
Die dierste cledere ane te done
Die noit droghen eneghe baroene.
Nu ne secgic u niet mere
Van desen, maer is kere
Te sprekene van der joncfrouwe
26020 KOP
KOP

26028

26033

Ende daer

26020

E 7oaR,c

26030

26035

26040

comen ter seluer stonde

< do en

van ] voor dit woord verticale scheur in hetperkament, die doorloopt tot vs. 26061. De

stippen aan weerszijden van de scheur zijn naaigaatjes. In de mares tussen kol. a en b,
b en c en onder kol. c is de scheurgerepareerd met opgeplakte stukjes papier. Vgl. de aant.
bij vs. 25950.
coninginne ] hs coniinginne ; evidente verschrijving van de kopiist (vgl. de aant. bij
vs. 25923).

W

26020 daer doen comen: sluit aan bij k wille dan (vs. 26016). 26028 hilden ... lant:
`land in leen hadden'. 26031-2 dat ... mochten:`dat zij eraan zouden denken met
degrootst mogelijke pracht te komen'. 26036 dierste: `kostbaarste'. 26037-8
diemen visieren Mochte: `die men zich kon voorstellen'.

T

26045-8 De jonkvrouwe die de koningin naar de vrouwe van Lac stuurde, is
). Die ging naar Gaule om de vrou w
haar nicht Helibeel(vgl. Deel vi, vs. 11202vrouwe
van Lac te vragen of zij naar het hof wilde komen om te spreken met de koningin.Vgl. Deel VI, vs. 11327-410 en 11456-75. De directe aanspreking van het
publiek daer gi Hier yore af horet spreken mi (vs. 26047-8) komt in het Ofr. niet

45 8

ARTUR TREFT VOORBEREIDINGEN VOOR DE HOFDAG

Die de coninginne op grote trouwe
Ter vrouwen van Lac sinde, daer gi
Hier yore of horet spreken mi.

26048

26045

Hoe die coninginne sinde ter vrouwen van Lac
Ende van Claudas
aventure segt hier ter steden
Alse die joncfrouwe was gesceden
Van Kamaloet, dat si dien dach (-)
26052
Ende den anderen dire na leet
Ende den derden, maer het was doe
Scone weder ende harde heet toe.
Nochtan ne liet si niet har riden.
26056 ende Si herbergede to dien tiden
In enen cloester van nonnen, mare
Si bleef harde siec dare
Van der heiten die si hadde dien dach.
26060 ende Sanderdaghes, alsi op hare bedde lach

P/G

TITEL

26050

2 6055

Hoe ... Claudas ] omlijnd in de bovenmarge boven kolom c geschreven.
Claudas ] eerste letter moeilijk leesbaar door scheur in het perkament; vgl. de aant. bij

vs. 26028.
2604.9

Daventure ] initiaal D, 5 re els hoog, blauw met rood penwerk. In de D is nog een res-

tant van hetgebruikte naaigaren to zien (vgl. de aant. bij vs. 26028).
26051
(-) ] deze tekst ontbreekt door afsnijding van het perkament.
26052
anderen ] hs anderen • apostrof sterk vervaagd.
26054 KOP
Scone
ende harde heet toe
COR
--*weder---*
weder ] na dit woord eengaatje in het perkament.
KOP
26055
Nochtan ne liet si niet harpe I riden
COR
har
KOP
26057
In enen cloester van nonnen :, mare
26059 KOP
Van
heiten die si hadde dien dach
COR
<deie
26060
ende ] de stippen voor en na deze afkorting zijn naaigaatjes.
W

26051 0: lees `reee.

T

voor(vgl. M V, XCIII, 48 en S V, 256/5-7). TITEL: Kapittelopschriften komen alleen voor in hetgedeelte van kopiist D (zie Dl. Iv, p. 78-79). Het kapittelopschrift is niet meegenummerd. 26054 Het Ofr. vermeldt dat het even warm is
`Si conme a la Saint Jehan en este' (M v, XCIV, I; vgl. S V, 256/10).
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DE NICHT VAN DE KONINGIN IS ZIEK VAN DE HITTE

26064

26068

26072

26076

26080

P/G

Ende et hare tijt op te stane dochte,
Si was soe siec dat si niet op ne mochte.
ende Si lach XV daghe siec daer.
Op enen dach stont si op daer naer
Tongemake ende onghesont.
Daer quam een sciltknape te dier stont.
Si ginc te hem alsine vernam
Ende vraeghde hem wanen hi quam.
Hi seide:Ic come van Kamaloet,
Daer die coninc drieft bliscap groet
Ende alle die met hem sijn dare,
Want hem es comen nymare
Dat Lanceloet es al ghesont,
Dien men over doet hilt lange stont.
ende Alse die joncfrouwe dat horde,
Si was blide om die worde.
Si bleef daer tot dat hare dochte
Dat si met gemake riden mochte.
Si voer van daer ende si leet
Die zee met peyse ende si reet
Ende haer gheselscap, tes si vernamen
Dat si in die stat van Gaunes quamen
Daer te dien tiden was die coninc Claudas,

26060

26065

26070

26075

26080

hare tijt op te stane dochte
Ende
KOP
et>
COR
/Dat si met gemake riden mochte/
26061a KOP
KOP
ne mochte
Si was soe siec dat si op
26062 KOP
COR
dier stont
Daer quam een sciltknape
26066 KOP
<te
COR
quam
Ende vraeghde hem wanen
26068 KOP
--ohi---•
COR
Die zee mete se ende si reet
26080 KOP
26082
Gaunes Gannes ook mogelijk.
dien tiden was die Coninc claudas
Daer
26083
KOP
COR
26061

26078 met gemake:`rustig',1angzaam'. 26079-80 leet peyse:`stak veilig de zee
over'.

T

26071 Dit vers heeft een equivalent in het Ofr. (vgl. M v, xciv, en S v, 256/ 18).
26082 Het Ofr. vermeldt ook de tijd waarop zij in Gaunes arriveert:`.III.jorz devant la Saint Remi' (M V, XCIV, 2; vgl. S v, 256/24-5). De stad Gaunes (Ofr. Gaunes, Gannes) is de hoofdstad van hetgelijknamige koninkrijk van koning Claudas.
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HELIBEEL KRIJGT BERICHT DAT LANCELOET GEZOND IS

26084

26088

¶

26092

26096

26100

P/G

26087

Die de machtechste coninc was
Van al der werelt ghemene,
Sonder die coninc Artur allene,
Want hi was soe machtech ende soe vroet
Dat al die raet van Rome an hem stoet.
Die coninc Claudas hi hadde doe
Die van Gaule te hem wart soe
Verwonnen bi sinen vroeden doene
Datten minden al die baroene.
Alse hi die joncfrouwe Bach riden
Met soe dieren clederen van siden
Ende si breidele ende gereide
Vergult ende rike voerde beide,
Hi vermoeddem te hant das,
Dat si van Grote Bertangen was
Ende dat si hem, op dat si woude,
Wel nymare secgen soude
Van den coninc Arture ende daer toe

soe vroet ]

F. 7oaV,a

26090

26095

veel ruimte tussen deze woorden vanwege een gerepareerde scheur in het per-

kament.
26088

26089
26090
26091

Rome an ] tussen deze twee woorden door loot een scheur in het perkament die doorloopt
tot vs. 26123 (vgl. de aant. bij vs. 26028); daardoor zijn de e en de a moeilijk leesbaar.
Die ] blauw paragraafteken voor dit woord; representant eronder nog zichtbaar.
hadde ] tweede d verdwenen in de scheur in hetperkament (vgl. de aant. bi vs. 26088).
wart ] laatste letter verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bij vs. 26088).

26094
26095

doene ] eerste letter gedeeltelijk verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bi
vs. 26o88).
van ] a deels verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bi vs. 26088).
KOP
Ende si I den breidele ende gereide

26096

KOP COR
Si
gereide ] r deels verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bi vs. 26088).
beide ] eerste letter deels verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bij

vs. 26088).
Hi vermoeddem /hem/ te hant das
vermoeddem ] tilde boven de e onduidelijk, mogelijk slechts een inktstreepje.
KOP
Dat si van grote [n] bertangen was
KOP, COR
grote
soude ] de zeer sterk vervaagd.
KOP
ende daer toe
Van den Coninc arture
<>
COR

26097 KOP
KOP, COR
26098
26100
26101

doer moeilijk leesbaar door de scheur in het perkament (vgl. de aant. bi vs. 26088).
W

26088 Dat ... stoet: `dat het hele bestuurscollege van Rome van hem afhankelijk
was'. 26090-I te ...Verwonnen: `zozeer voor zich gewonnen'. 26091 vroeden
doene: `wijsheid'.

¢61

KONING CLAUDAS ZIET DAT HELIBEEL IN ZIJN LAND IS

26104

26108

26112

26116

26120

26124

P/G

Van Lancelote; dat was die dinc doe
Dies hi hadde meesten ghare:
Van hen te wetene nymare
Ende van den II broderen. Doe riep hi
Enen riddere die hem was bi,
Ende hiet hem dat hi der joncfrouwen seide,
Dat si tot hem come sonder beide.
Hi voer na hare met haesten groet
Ende seide dat hare die coninc ontboet.
Si seide: `Den coninc, uwen here,
Geve God bliscap ende ere
Alse enen hoveschen coninc ende rike.
Ic soude keren gewillechlike
Met u ende spreken jegen hem,
Maer dat ic soe sere verlet bem
Dat ic niet en mach keren nu,
Ic bidde dats niet en vernoye u.'
ende Hi seide:`Gine moghet nywerinc gaen:
Die coninc wilt u spreken sonder waen,
Al haddi meerre haest dan gi doet.'
Si sach dat hare te done stoet
Ende seide na dat die coninc woude,
Dat si gerne keren soude.

26102
26105

26109

26113
26119
26121

26100

26105

26110

26115

26120

KOP
Van lancelote .? dat was die dinc doe
KOP
Ende van den .ij. broderen doe riep hi
COR
<.>
Doe ] o gedeeltelijk verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bi' vs. 26088).
na hare ] in hs aaneenghreven.
esc
met ] e moeilijk leesbaar door het naaigaren waarmee de scheur in het perkament gerepareerd is(vgl. de aant. by vs. 26028). Datzelfde geldt voor ie van die (vs. 26110.
rike ] r deels verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bi vs. 26088).
gaen ] ggrotendeels verdwenen in de scheur in het perkament (vgl. de aant. bij vs. 26088).
doet ] over et is een stukje papier geplakt ter reparatie van de scheur in het perkament

(vgl. de aant. bi vs. 26028).
W

26102-3 die ... ghare: `toen datgene wat hi' het liefste had'. 26116 Maer ... bem:
`als ik het niet zo druk had' (MNW 8,2019 bij iVals ik niet zozeer opgehouden
zou zijn'. 26118 dats ... u: 'clat het u niet onaangenaam zal zijn'. 26123 na dat:
`aangezien (...) het'.

T

26105 De broers (Bohort en Lioneel) zijn de rechtmatige erfgenamen van het
koninkrijk Gaunes.Vgl.T. bi' vs. 22562-72. 26106 In het Ofr. roept koning
Claudas twee ridders bi' zich (vgl. M V, XCIV, 3 en S V, 256/36).
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HIJ BEVEELT DE JONKVROUWE NAAR ZIJN HOF TE KOMEN

26128

26132

26136

26140

26144

26148

P/G

Si keerde weder ende si ginc
Dar si vant Claudase den coninc.
Ende alsi tot hem soude gaen,
Si beval haren knape ende den naen
Hars tontbeidene, want si soude
Weder comen alsoe houde
Alse mochte. Ende si es saen
Daer na toten coninc gegaen.
ende Alse die coninc hars geware wart,
Hi stont op jegen hare metter wart
Ende hi hietse willecome wesen.
Si seide tot hem na desen:
`Here, God lone u. Gi hebt mi
Tot u doen comen. Ic biddu dat gi
Mi ondect bi Welker dinc.'
lc saelt u secgen,' sprac die coninc.
lc wine, joncfrouwe, dat gi ontbijt
Ende u geselscap, hets eten tijt
Ende gi ne hebt heden niet gheten
Noch u geselscap na mijn weten'
Hi dede soe vele dat si daer
Eten moesten oppenbaer.
ende Alsoe saen alser gheten was
Deedse vor hem comen die coninc Claudas.
ende Hi beval dat si bi hem sate daer.
Si sat bi hem gereet daer naer,
Alse die wel wiste dat hare

26125

KOP
COR
26126
KOP
COR
26131
KOP
26137 KOP
COR
26147 KOP
COR

ende

26125

2613o

26135

2614o

F. 7oaV,b

Si keerde weder ende si ginc
<.>
Da I t I si vant claudase den Coninc
Dar
Alse mochte -., ende si es saen
Here god lone v gi hebt mi
<.>
gheten was
Alsoe saen alse
alse

W

26139 ondect ... dinc: `meedeelt waarom'. 26141 ontbijt: `wat eet'. 2615o gereet:
`zonder aarzelen'.

T

26146 In het Ofr. gaat Helibeel de dwerg en de schildknaap halen en Tun des
boutilliers le roi Claudas les anmoinne en .I. chambre et for donne a mengier.'
(M V, XCIV,5;• vgl. S v, 257/24-6). Zie voor het wegwerken van minder belangrijkepersonages Besamusca 1991, p. 10o-3.
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HELIBEEL EN HAAR GEZELSCHAP MOETEN BLIJVEN ETEN

26152

26156

26160

26164

2616 8

26172

261 76

P/G

Geslachte alsoe hoghe ware
Alse was des conincs Claudas.
Die coninc vragede wanen si was.
`Here, ic ben van den conincrike
Van Logres,' seide si sekerlike.
ende lc behore to Arturs hove binnen
Ende ben metter coninginnen.'
`Sidi dan van Arturs hove,' seide hi,
`Soe mogedi wel berichten mi
Van enen riddere, es dicke daer,
Daer men mi of segt over waer
Dat hi harde wert es nu ter stonde
Ende geselle es van der Tavelronde:
Hi es Lanceloet geheten.
Nu soudic harde gerne weten,
Ocht hi alse goet ende wert ware
Alse van hem loept nymare.'
Si wide: `Here, ic ben seker des,
Dat hi die beste wander werelt es
Ende die gracieuste die leeft
Ende die meest goeder seden heeft.'
ende Die coninc seide:'Sekerlike,
En aneslecht hem niet qualike
Es hi goet ridder, sijt seker das,
Want sijn vader een vanden besten was
Van der werelt van sire nude.

26150

26155

26 160

26 165

26170

26152 KOP
Geslachte alsoe hoghe ware
<i>
COR
KOP
26156
Van logres
seide si sekerlike
<>
COR
KOP
26169
Si seide he ic ben seker dials
COR
des
Here ] hs he; evidente verschrijving van de kopiist die vergat het afkortingsteken to plaatsen.
werelt ] hs wleret •; evidente verschrijving van de kopiist.
2617o
a v der een vanden besten was
26176 KOP
±V±an
sijn
<W>an<t>
COR

W 26163 wert:` dapper' . 26171 gracieuste: `innemendste'. 26174 En ... qualike: 'het
is hem, zoals het behoort, van nature eigen'. In het MNW is deze plaats het enige voorbeeld van het vvw. aneslechten (1,149-15o).
T

26155-68 In het Ofr. heeft de dialoog meer sprekerswisselingen: na vs. 26159 en
vs. 26165 reageert de jonkvrouwe op wat koning Claudas gezegd heeft (vgl. M y
xciv, 6 en S v, 257/32 en 35-6). Zie voor de bekorting van dialogen Besamusca

1991,p. 85-7.
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KONING CLAUDAS VRAAGT HELIBEEL NAAR LANCELOET

Wel wet dat mi wonderen soude,
Ne ware hi niet beter dan ander diet.
Nu segt, geliken hem iet
Sine II neven?' Si seide:
Iasi, bi rechter waerheide:
Lyonel es een der starcster ridder nu
Van der werelt, dat secgic u,
Ende die jongere broder Behort
Es nu soe verre comen wort
Datmen cume int hof vinden soude
Soe goeden riddere van sire oude.
Ende wet wel, waren si weder comen
Van ere questen die si hebben genomen,
Si souden comen met groter vart
Met soe groten lieden herwart,
Gine soutse niet ene wile moghen
Van enen daghe in stride gedoghen;
Ende mi wondert sere hoe dat ghi
In dit lant doert bliven, bedi
Quamen si hier ende mochtense u vaen,
Si souden u Bonder tvivel doet slaen,
Ende si sijn harde erre op u
Dat ghi tonrechte hout har lant nu

2618 o

26184

26188

26192

26196

26200
P/G

2 6175

2618 o

26185

26190

2 6195

beter dan ander diet
Ne ware hi ne
26179 KOP
n<ie<t>
COR
si seide
Sine .ij. neuen
KOP
26181
<E>
COR
26182
Jasi ] eerste letter moeilijk leesbaar door een gerepareerde scheur in het perkament, die

26183
26196
26200

doorloopt tot vs. 26190 en van vs. 26257 tot het einde van de c-kolom (vgl. ook de aant. bij
vs. 26088). De scheur veroorzaakt een tekstverlies, maar door de papiertjes die ter reparatie in de marges geplakt zijn, zijn delen van de woorden genomen (vs. 2619o) en vart
(vs. 26191) niet meer leesbaar. Hetzelfde geldt voor de tilde van moghen (vs. 26193).
Lyonel es een der starcster ridder /een/
KOP
<nv>
KOP
bedi
In dit lant doert bliuen
KOP
<.>
KOP, COR
nu] punt van de corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing voor

vs. 26263 (kol. c).
W

26192 soe groten lieden: `zoveel manschappen'. 26193-4 ene ... gedoghen:`geen
ogenblik weerstand kunnen bieden in de strijd'. 26196 doert: 2e pers. my. van
het ww. `dorren'(vgl. VL I, § 64).

T

26185-8 In het Ofr. is Bohort de beste ridder van het hof van koning Artur, op
Lancelot na, de beperking van sire oude vindt men alleen in de Mnl. tekst (vgl. M
V, XCIV, 7 en S v, 258/1-2).
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CLAUDAS HOORT OOK NIEUWS OVER LIONEEL EN BOHORT

26204

26208

26212

26216

26220

26224

P/G

Ende onteerft hebt van den Karen
Sider dat si cleine kindere waren.'
¶ Alse die coninc verstont die sake
Wart hi wel sere tongemake.
Doe seide die coninc tot hare:
`Om wat besicheiden quaemdi hare?
Ic wet wel dat gi ute uwen lande niet
Sonder grote besichede ne sciet.'
ende Si seide: `Die besichede, here,
Ne secgic u in ghenen kere.'
Doe peisde to Kant die coninc
Dat si ne was comen om ander dinc
Dan om bespien wat hi dede
Ende hoe vele ridders hi hadde mede
Ende ochte hi soude moghen ontbiden
Die cracht van der Tavelronden lien tiden.
Doe heeschede die joncfrouwe orlof
Ende woude rumen des conincs hof.
`Ontbeit en lettel,' sprat die coninc.
`Laet mi spreken minen camerlinc.'
Die joncfrouwe ontbeidde, ende daer nare
Alse die coninc was ghesceden van hare,
Si begonste peysen weder ende wort,
Om dat si van den coninc hadde ghehort
Dat die coninc een verradere ware
Ende ongetrouwe, ende viel in vare
Van hem ende van sinen lieden

26200

26205
F. 70aV,c

26210

26215

26220

26202 Sider ] hs Si der
cleine kindere ] tussen deze woorden heeft de kopiist cl doorgestreept.
Alse ] voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
26203
sciet ] sterk afgesleten en laatste letter bovendien moeilijk leesbaar door een vlek.
26208
here ] hs here ; apostrof sterk vervaagd.
26209
Dan om bespien s! wat hi dede
26213 KOP
die ioncfrouwe orlof
Doe heesche
26217 KOP
heeschede
COR
ende daer nare
Die ioncfrouwe ontbeidde
KOP
26221
<:>
COR
ontbeidde ] sterk vervaagd.
Ende ongetrouwe ende viel in vare
26226 KOP
<.>
KOP,COR

W

26201 Ende onteelt: het object 'hen' is geimpliceerd. 26206 besicheiden: `zaak'.
ontbid en: `af26208 grote: `dringende'. 26210 in ghenen kere: `beslist niet'. 26215
wachten'. 26220 camerlinc:lamerheer',`hofmaarschalk' (tweede betekenis niet
in MNW, maar zie Ofr. `senechal', vgl. M v, xcmv, 8 en S V, 258/17).
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CLAUDAS VRAAGT HELIBEEL WAT ZE IN ZIJN LAND DOET

26228

26232

26236

26240

26244

26248

26252

P/G

Datmen hare iet mochte mesbieden.
ende Si hadde liever, war si veraden,
Dat si hare pine Baden
Ende smerte an Karen lichame,
Danmen hare letteren name
Ende men die letteren soude sien.
Bedie si peisde wel van Bien
Dattie letteren mochten hebben inne
Van hare vrouwen der coninginne
Alre meeste verhoelnhede,
Ende si peisde wel mede
Gevielt datse die coninc Bade vaen,
Hi soude hare nemen die letteren saen.
Dus mochte die raet ondect wesen
Alse die letteren waren gelesen.
Doe ginc si daer si den naen want
Ende gaf hem die letteren to Kant
Ende wide: `Die coninc heeft mi
Hier doen letten, ic ne weet waer bi.
Alsic sciet van mire vrouwen
Beval si mi bi mire trouwen
Dat ic dese letteren soude houden
Ende icse nymanne liete ontfouden
Sonder den ghenen daer si toe gaen.
Ende ochtu sieste datmen mi wille vaen,
Ochte letteren soeken over mi,
Nem die letteren, Bat bevelic di,
Ende laetse int water neder vallen.

26229

KOP
COR
26252 KOP
COR

ende

26225

26 2 30

26235

26240

26245

26250

Si hadde lieuer war I t I si veraden
war
Ende ochtu sies
datmen
wille vaen
--mi---,
sieste>

W

a kw ad zou kunnen doen'.
26228 iet mochte mesbieden: 'op de een of andere wijze
26229 veraden: `verraderlijk behandeld'. 26232 letteren: 'brief (van koningin Genevre aan de vrouwe van Lac)'. 26237 verhoelnhede: `geheim'. 26241 raet
ondect: `geheime plan geopenbaard'. 26250 ontfouden:`openmaken'. 26251 daer
...gaen: `aan wie hi' gericht is'. 26252 ochtu sieste: `als je ziet'; vgl. voor de vorm
sieste VL I, § 49 OpM. 2.

T

26243 In het Ofr. wordt de plaats preciezer beschreven. De dwerg 'est sus une fenestre apoiez desus une eve qui desouz le pales estoit' (M v, xciv, To; vgl. S v,
258/24-5). 26252-4 Zoals gebruikelijk is in de LP en de Lanceloet tutoyeert de
jonkvrouwe de dwerg.Vgl. Kennedy 1972, p. 143.
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HELIBEEL GEEFT DE BRIEF VAN GENEVRE AAN DE DWERG

26256

26260

26264

26268

26272

26276

Si sijn mi liever verloren met alien,
Dan men wiste in dese stede
Mire vrouwen verhoelnhede.'
ende Die naen antworde hare: lc sal,
Sie ics noet, u bevelen doen al.'
¶ Dus droghen van desen over een
Die joncfrouwe ende die naen onder hen II.
ende Mettien die coninc raet sochte
Wat hi daer mede best doen mochte.
`Want ic weet wel,' seide hi,
`Datse hier hebben gesint te mi
Die II ghebrodere Bohort ende Lyoen
Om te ondervindene mijn doen
Ende mine macht te desen stonden.
Ende si heeft mi nu vonden
In sulken poente, dat saeghdi,
Dat ic hier niet en hebbe bi mi
Die heleght van den lieden die vor desen
Altoes met mi hebben gewesen.
Hier bi sal si secgen te hant
Alsi weder court in hare lant,

P/G 26257-71

26255

26260

26265

26270
F. 7IR,a

Dan ... poente ] de scheur in het perkament, die doorloopt tot onder aan de kolom, ver-

oorzaaktgeen tekstverlies.
26258

verhoelnhede ] tweede h verbeterd uit een d door de kopiist; eerste twee lettergrepen sterk

gevlekt en afgesleten.
al
Sie ics noet v beuelen
26260 KOP
KOP,COR
<.>
—odoen
COR
Dus ] er is een roodparagraafteken tussen dit woord en het laatste woord van
26261

vs. 26198 (kol. b) gepropt; de representant eronder is nog zichtbaar.
26266
26267

26268
26275

W

hier ] inktstipje schuin onder de tweede letter, waarschijnlijk geen expungeringspunt.
Die .ij. ghebrodere bohort ende lyon I eel
KOP
lyo<en
KOP, (COR)
Bohort ] tweede letter sterk afgesleten.
ondervindene mijn ] tussen deze woorden een foutieve letter (mogelijk een e).
bi sal si secgen te hant
KOP
Hi
COR
Hier
2626o Sie ics noet: `als ik zie dat het nodig is'. 26261 droghen ... een: `maakten (...)
hierover een afspraak'. 26268 ondervindene mijn doen: `onderzoeken hoe het er
met mi'j voorstaat'. 26271 poente: `toestand'.

T 26263 In de lane versie van de Ofr. tekst wint Claudas raad in bi' 'tin suen cousin senechal' (M v, xciv, II; S v, 258/35 leest 'son senescal'). Dit verklaart de opmerking Ghi sijt mijn maegh in vs. 26316.
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CLAUDAS DENKT DAT HELIBEEL KOMT SPIONEREN

26280

26284

26288

26292

26296

26300

P/G

Dat is hemlieden niet en soude moghen ontbiden,
Wouden si op mi comen striden.
Ende alsi Koren dese nymaren,
Soe sulen si comen gevaren
Op ons met groter here cracht
Ende bringen des conincs Arturs macht,
al Soe datse sal moten duchten dan
Van al den lande die machtechste man:
Niet allene hen ende hare maisniede,
Maer des conincs Arturs liede.
Hier of willic volghen uwen raet,
Op dat hi getrouwe si ende niet quaet.'
Doe antworde die drossate daertoe:
lc secge u wat menre best toe doe.
Ic wane wel dat dese joncfrouwe
Eneghe letteren brinct op trouwe,
Daerse die gebrodere mede sinden,
Om dat sise sal ghehinden
Eneghen van den baroenen nu
Ende waer bi mi dat dinct, dat secgic u.
Want gi sult Bien al to Kant
Alse die gebrodere comen int lant,
Dat die ghene, sijt seker des,
Dar si toe ghesint es,
Sal ten lieden van den lande gaen
Ende soe vermanen ende bidden saen

26277 KOP
COR
26285
KOP
26290 KOP
COR
KOP
26294
COR
26296 KOP
COR
KOP
26300
COR

26275

26280

26285

26290

26295

niet en soude moghen ontbiden
Dat is he/ns/
he<m><lieden>
Niet allene hen . ende hare maisniede
wat menre best toe doe
Jc secge
Om dat sise sal[se] ghehinden
sal
secgic v
Ende waer bi mi dat dinct
< dat>
Dat I si toe ghesint es
Da<r>

W

26277 hemlieden ... ontbiden: 'hen (nl. Bohort, Lioneel en hun leer niet zou
kunnen afweren'. 26281 groter here cracht: `een rote legermacht'. 26283-4 Soe
... man: `zodat de machtigste man van het hele land hen zal moeten vrezen'.
26285 hen ... maisniede: 'hen (Bohort en Lioneel) en hun gevolg'. 26292 op trouwe: 'in deverwachting dat zij trouw zal zijn'. 26294 ghehinden: `overhandigen'.
26302 vermanen:`dringend verzoeken'.
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CLAUDAS GAAT RAAD VRAGEN AAN EEN NEEF VAN HEM

263 04

26308

2631 2

26316

2 6320

lr
26324

26328

P/G

Dat si selen, na mire wetentheden,
Ten broderen gaen ende van u sceden.
Hier bi radic dat gi ondervraeght
Ochte die joncfrouwe letteren draeght
Ende ochte sise heeft, doet dien man
Vaen daer sise brinct an
Ende die joncfrouwe alsoe
Ende al hare geselscap toe,
Ende legtse gevanghen daer
Datter meer afne hore niemaer
Dise sinde te Jerre stede.
Ende ic secgu over waerhede
Dat mi dit dinct die beste raet
Die u hier toe te doene staet.
Ghi sijt mijn maegh, ic ben sculdech u
Ten besten te radene dat ic weet nu.'
Die coninc sprac hem dus weder an:
`Nu gaet ter joncfrouwen Jan,
Ende doet soe dat si u geeft
Die letteren die si bracht heeft.'
Hi ginc daer hi die joncfrouwe want
Ende seide: `Gi sijt comen in dit lant
Alse bode, ende ons es oncont
Wat boetscepen gi brinct nu ter stont
Ende wat gi hier soect, ende bedien
Wille wi u letteren lien,
Ende wi bidden u vriendelike
Dat gise ons geeft godertierlike,

26300

2 63 0 5

2 6 3 10

26315

26320

26325

26305

KOP
Hier bi /ride/ radic dat gi onderuraeght
KOP
26308
KOP
Vaen daer sise brinct an
COR
<.>
26312 KOP
Datter meer afne hore [h]aer
COR
niemaer
26323
Hi ] voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar
26324
gi ] de kopiist schreef de g over een s heen.
26327 KOP
Ende wat gi hier soect
ende bedien
COR
<.>

W 26303 na mire wetentheden: `voor zover ik weet'. 26304 van u sceden:`u in de
steek latenVmet u breken'. 26305 ondervraeght:` onderzoeke . 26317 ;min
maegh: `mijn bloedverwant', `familie van mij'. 26325 ons es oncont: `wij weten
niet'. 26327 bedien:`daarorn'. 2633o godertierlike:`goedschiks'.

470DE NEEF VRAAGT HELIBEEL HEM DE BRIEF TE GEVEN

26332

26336

26340

26344

26348

26352

26356

26360

P/G

Datmense met crachte u niet geven en doe.'
lc en hebbe gene letteren,' spracsi doe.
`Ende al haddic letteren, es dan
Die coninc Claudas soe hoveschen man
Dat hi woude datmense mi name
Mijns ondancs? Dat ware scame.'
ende Hi seide: `Gi moetse geven mi,
Wedert u wile ocht onwille si.
Ende ne doedijs niet godertierlike,
Ic sal u doen wel haestelike
Besoeken, ende die met u sijn al,
Dat ic die letteren ues ondancs lien sal.'
ende Si seide: 'Here, gi hebbets wel macht
Dat gi mi hier mogt doen cracht
Den tijt dat ic ben in u hof,
Maer werdic verloest hier of
Ende doedi op mi eneghe sake
Ic waens wel gecrigen wrake,
Behout God mijn geslachte
In hare doeght, in hare machte.
Ende al benic in een vremt lant
Dus eenlike ende onbekant,
Nochtan benic, sijt seker das,
Alse edel alse die coninc Claudas,
U here, daer gi mede sijt.'
Die drossate seide tier tijt:
`Mt ne sal u niet helpen moghen:
Gi moet mi u letteren toghen.'
Sine hadde gene, seide si.
Hi dede II seriante comen daer bi,
Die die joncfrouwe ondersochten,
Daer si niet an vinden en mochten.

26331
26341

en doe ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder t geuen geschreven.
Ende al haddic letteren ? es dan
KOP
Besoeken ‘? ende die met
sijn al

26353

Nochtan ] na de o expungeerde de kopiist twee letters (st of sl).

26333

26330

F. 7IR,b
26335

2634o

26345

26350

26355

KOP

COR

<NT

W

26331 crachte: `geweld'. 26336 Mijns ondancs: `tegen mijn wil'; scame: `schande'.
26338 Wedert ... si: 'of u wilt of niet'. 26341 Besoeken: Touilleren'. 26344 mi ...
cracht: 'biergeweld tegen mij kunt gebruiken'. 26347 doedi ... sake: `als u mi op
een of andere manier kwaad doet'. 26352 eenlike:`alleen' ,`zonder steun en
hulp'.
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ALS HELIBEEL WEIGERT, FOUILLEERT HIJ HAAR

26364

26368

26372

26376

26380

26384

26388
P/G

ende Doe beval hare cnape den naen
Dat hi die letteren en wech worpe saen.
. Hi warpse int water mettien.
ende Alse die drossate dat hadde gesien,
Hi liep al te hant daer toe:
mer Die letteren waren gesonken doe.
ende Die drossate ginc ten coninc saen
Ende dede hem die dint verstaen.
ende Die coninc beval alsoe houde
Datmense alle vaen soude
Ende in enen tor lecgen daer
Tote dat men weten mochte al claer
Wat die letteren meinen mochten
Ende te wien dat sise brochten.
al Dus was gevaen die joncfrouwe,
Dies si hadde groten rouwe.
Die coninc Claudas, die in sinen moet
Begherde te wetene hoe dat stoet
Met Arture ende met Lancelote doe
Ende metten gebroderen daer toe
Hoe si hen hilden ende in wat maniren,
Hi sinde II boden sciren
Ende deedse in Grote Bertangen varen
Om daer of te wetene nymaren.
Die boden hadden int overliden
Van den wintre grote pine tien tiden,

26360

26365

2637o

26375

26380

26385

26367
26374
26379

liep ] inktstipje onder de tweede letter.
mochte al claer ] in hs aaneengeschreven.
Die ] voor dit woord twee dunne streepjes van de kopiist, die eventueel bedoeld kunnen

2638o

Begherde ] de kopiist schreef de g over een gedeeltelijk geradeerde h been.
KOP
Ende deedse in grote[n] bertangen varen
COR
grote

zijn als representant voor een paragraafteken.
26385

W

26375 meinen mochten: `te betekenen konden hebben'. 26383 Hoe ... hilden: 'hoe
zij zich gedroegen',`wat zij deden'. 26387 int overliden: 'bij het oversteken van
de zee'.

T

26363-4 In het Ofr. wordt de schildknaap ook gefouilleerd en als de jonkvrouwe
dat ziet, beveelt zij de dwerg te doen wat hem is
env
(vgl. M v, xciv, 14
en S v, 259/37-4o). 26368 Het Ofr. vermeldt dat de brief onmiddellijk zon,
k
omdat hi' in een houten kistje zat. De hofmeester ziet het en bedreigt de dwerg
(vgl. M v, xciv, 14 en S v, 260/1-4). 26384-6 In het Ofr. draagt koning Claudas
de boden op aan het hofte blijven tot zij voldoende informatie hebben (vgl. M
v xciv, 15 en S v, 260/14-5).
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KONING CLAUDAS NEEMT HEN ALLE DRIE GEVANGEN

26392

26396

26400

26404

26408

2 6412

P/G

Want int herte vanden wintre was.
mer Si hadden aventure das
Dat si opten Kersdach quamen
Daer si den coninc Arture vernamen
Te Carduel in dat lant van Gales,
Artur, sijt seker des,
Daer,
Hilt soe groet ende eerlijc hof
Dat hen alien wonderde daer of,
Want die coninc gaf soe mildelike
Den baroenen van sinen rike
Dat elkerlijc hadde van hen lieden
Van den sinen alsi scieden.
Ende alse dat hof gesceden was
Vraegden die boden den cnapen das,
Ochtemen noit hadde gesien
Den coninc soe groet hof houden vor dien,
Om dat hi soe grote gichten gaf.
ende Hem antworde een knape daer af:
`Mijn here ne hielt heden niet den dach
Soe groet hof alsi to houdene plach,
Want hi ende alle die van hier binnen
Sijn drove in haren sinnen
Om Lancelote nu ten stonden
Ende om die van der Tavelronden
Die in ene queste sijn gevaren
Ende men hort van hen gene nymaren

26389

26390

26395
F. 7IR,c

26400

26405

26410

Want ... was ] In het hs volgt dot vets op vs. 2639o. De corrector heeft de volgorde van bei-

de verzen w' en wijzigen met behulp van de letters a en b. Hy plaatste echter een a voor
vs. 26390 en een b voor vs. 26389 i.p.v. andersom, waardoor het lijkt of de volgorde in het
hs gehandhaqfd moet blyven.Waarschijnlijk heeft hij daarom voor de a en de b ook nog
verwijstekens gezet.
Si hadden auenture das
26390 KOP
COR
--omer---•
26398
Den ] laatste letter sterk vervaagd.
Dat I van den sinen alsi scieden
26400
KOP
KOP, COR
vor dien
26404 KOP
Den Coninc soe groet hof
-+houden--*
COR
W

26390-I Si ... Dat: `toevallig'. 26395 eerlijc:luisterrijk' . 26400 den sinen: `zijn
(Arturs) bezittingen'. 26405 gichten:`cadeaus'.

T

26393 Carduel: hofburcht van koningArtur in Gales (Wales).Vgl. West 1978,
p. 127-8.
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TWEE BODEN VAN CLAUDAS KOMEN BIJ ARTURS HOF AAN

26416

26420

26424

26428

26432

26436

P/G

Hier binnen, noch cleine noch groet,
Niet meer dan ochte si waren doet.
Maer hadden si hier binnen gewesen,
Alsi hebben geweest vor desen,
Mijn here soude hebben gehouden
Soe groet hof, dat niet ne souden
Andre coninge daer op dorren sien.'
Die cnapen hadden groet wonder van dien,
Want si noit den coninc Claudas ne saghen
Soe groet hof houden in Karen daghen,
Noch doen alsoe grote melthede
Alse die coninc Artur daer dede,
al Soe dat si hen doe berieden
Wat si doen souden onder hen lieden.
ende Die een seide ten anderen saen:
lc ne weet wat gi wilt bestaen,
Maer ic ne wile van hier henen niet
Sceden, watter mi of gesciet,
Want ic hier binnen sie oppenbaerlike
Al die proveche van ertrike
Ende van den ridderscape mede
Alle dueght ende hoveschede;
Ende die der meltheit sone wille sien,
Sie den coninc Arture over dien,

26415

26420

26425

26430

26435

26415 KOP
Hier binnen noch cleine noch groet
(KOP),COR
<.>
26422 KOP
Die cnapen hadden groet
van dien
(KOP),COR
--owOnd(..)–•
COR
.
wonder ] de heft van de d en de erop volgende letters of de apostrof zijn door afsnijding

van hetperkament verloren gegaan.
W

26416 ochte: `indien'. 26421 daer ... sien: `zich daaraan (niet zouden) durven
spiegelen'. 26425 melthede: `gulheid'. 26430 bestaen: `doen'. 26434 proveche:
`ridderlijkheid'. 26435-6 van ... hoveschede: `ook alle deugd en hoofsheid die
horen bij ridders'. 26437 der meltheit sone:'cle zoon van vrijgevigheid' (meltheit
is hier voorgesteld als een allegorisch personage), (vrijYhet toppunt van vrijgevigheid'. 26438 over dien: `wat dit betreft'.

T

26429 Die een: deze knecht blijkt later Tarquijn (Ofr.Tarquin) to heten (zie vs.
26561 en 26593; vgl. M v, XCIV, 22-3 en S V, 263/I).
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EEN BODE IS ZO ONDER DE INDRUK DAT HIJ BLIJFT

26440

26 444

26448

26452

26456

26460

26464

26468

P/G

Want hi es soe melde ende soe wert daer an
Dat in die werelt en es soe quaet man,
Noch soe gescoffirt, des ic seker bem,
Moeste hi wandelen omtrint hem,
Hine moeste beteren bi dien.
Ende om dat ic an hem hebbe gesien
Soe grote meltheit, ic sal
Mi bi hem houden min leven al.
Gi moght varen alst u wile es.'
-. Doe voer dander te Gaunes.
ende Alse hi te Gaunes was comen
Endem die coninc hadde vernomen,
Vraeghdi hem om nymaren.
Dander seide Bonder sparen:
`Die coninc Artur es al gesont
Ende die meltste die leeft nu ter stont
Ende die beste man die ic weet al toe.'
Hi seide hem van den hove doe,
Dat hi den coninc houden Bach
Te Carduel opten Kerstdach.
Hi vragede om Lancelote daer naer.
ende Hi sprac dat mer niet of ne wiste daer,
Want hi was in ene queste gevaren
Ende sine neven met hem waren
Ende andre ridders mede tier stonde
Die waren van der Tafelronde,
Daer si alle soe sijn verloren
Dat menre of niet mach ghehoren.
¶ Doe vraeghdem die coninc Claudas,
Waer sijn geselle bleven was.
ende Hi seide: 'Hi bleef in Arturs hof,

26440

26445

26450

26455
F. 7IV,a

26460

26465

Want hi
26439 KOP
soe melde ende soe wert daer an
COR
es>
KOP
26445
Soe grote meltheit ti ic Sal
26450 KOP
En/de/ die Coninc hadde vernomen
COR
En--•dem--•
26460
wiste daer ] in hs aaneengeschreven.
26467
Doe ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.

W

wert: `goed'. 26441 gescoffirt`zedelijk verdorven',`sleche. 26442 wandlen omtrint hem: `zich in zijn omgeving ophouden'. 26443 beteren:` (ten goede)
veranderen'. 26446 Mi . houden: `mij in zijn omgeving ophouden'. 26465
verloren:`verdwenen'.
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DE ANDERE BODE GAAT TERUG NAAR KONING CLAUDAS

26439

2 6472

z6476

26480

26484

26488

26492

P/G

Want alsi wart geware daer of
Dat die coninc Artur was soe milde,
Hi seide dat hi daer bliven Wilde,
Ende bleef daer, dat hi niet en quam.'
Doe wart die coninc Claudas gram,
Want hi op ghehouden was van kinde
In sijn hof, ende hine minde.
¶ Dus bleef die cnape in Arturs hof doe
Ende hi diende daer binnen doe soe
Dat hi quam metter coninginne
Ende diende hare daer inne.
Si vrachde hem daer nare
Op enen tijt wanen hi ware.
Hi seide dat hi van Gaule was.
ende Daer na vraeghde si hem das
Wine daer brachte. Doe seide hi:
`Ne woudijs niet belghen op mi,
Ic sout u secgen.' Si antworde,
Neen si niet, wat si horde.
Doe seidi hare al die dinc:
Hoene daer sinde Claudas die coninc
Ende hoe hi daer binnen bleef to hant
Om die dueght die hire in want
Ende hoe sijn geselle was

26470

26475

26480

26485

26490

26473 KOP
Ende bleef daer dat hi niet enquam
KOP,COR
<.>
26474 KOP
Doe I q wart die Coninc Claud as gram
KOP
gram ] punt van kopiist of corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. de leesaanwijzing

voor vs. 26534 (lwl. b).
kinde ] punt van kopiist of corrector na dit woord als versscheiding t.o.v. vs. 26535 (kol. b).
Dus ] voor dit woord een rood paragraafteken , re
ervoor nog zichtbaar.
aa
KOP
Wine daer brachte
I s I oe seide hi
KOP,COR
<.> doe
26487 KOP
Jc sout NT secgen
si antworde
COR
<:>
26475
26477
26485

W

26475 op ghehouden: `opgegroeid',`grootgebrache. 26486 Ne ... mi: `als u daarover niet kwaad op mi' zou zijn'. 26488 wat si horde: `wat zij ook zou horen'.

T

26476 Het Ofr. heeft een equivalent van ende hine minde (vgl. M v, xciv, 18 en
S V, 261/11-2). 26477 Evenals in het Oft. (M v, XCIV, 18-19 en S V, 261/12-3)
is hier een wisseling van plaats en personen zonder de gebruikelijke over an
formule.Vgl.T bij vs. 24119-20. 26482 Op enen tijt: Oft. 'tin an et plus' (M v,
XCIV, 19 en S V, 261/15).
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26496

26500

26504

26508

2 6512

P/G

Weder gekeert ten coninc Claudas,
Ende seide hare daer na saen
Dat hi die joncfrouwe dede vaen
Die te Gaunes quam, ende bracht dare
Een sciltknecht ende een naen met hare.
Die coninginne peysde daer bi
Om hare nichten, die si
Gesint hadde ter vrouwen van Lac,
Die si sint ne sach noch ne sprac.
Hi seide hare sulke gelike das,
Dat si wel wiste dat haer nichte was.
Die coninginne seide:Waenstu
Dat hise gevaen houdt al nu?'
lja hi, vrouwe, dat wetic wel:
Hi es soe overmodech ende soe fel:
Die vrouwe maecte ene lettere doe.
Die gafse hem ende seide doe:
`Vare ten coninc Claudas ende sech hem,
Dat icken grote alsicen bem

26496 KOP
KOP
26497 KOP
COR

26495

26500

26505

Dat I di I hi die ioncfrouwe dede vaen
Die tegaunes quam ende bracht dare
<.>

dare hs d'; ongebruikelijke afkorting; punt van de corrector na dit woord als versscheiding
t.o.v. de leesaanwijzing voor vs. 26558 (kol. b).
gelike das ] in hs aaneengeschreven.
Ja ] de leesaanwijzing voor dit woord is onzeker door een vlek in de mare.
es soe ] onder de o een inktviekje.

26503
26507
26508
26510 KOP
COR
26512
KOP
COR

Die gafse hem ende seide doe
<.>
Dat icken grote
alsic
bem
<.> alsic<en

W 26503 gelike:`tekenen van overeenkomst'. 26508 overmodech: `hoogmoedig'.
26512-3 alsicen ... grotene:`aangezien ik verplicht ben hem te groetenVzoals ik
hem verschuldigd ben te groeten'.
T

26502 In het Ofr. veronderstelde de koningin dat zij nog nets gehoord had van
Helibeel omdat `ele cuidoit bienqu'ele eust tant demore par maladie' (M v,
xciv, 19; vgl. S v, 261/26-7). 26503 In het Ofr. vraagt de koningin hoe de
jonkvrouwe gekleed is (vgl. M v, xciv, 19 en S v, 261/27-8). 26509 Het Ofr.
geeft meer details: Atant apele la roine .I. suen clerc et li demande ancre et parchemin, et it l'an bailie tant com ele veut, et entre en sa chambre et fet unes lestres. Etquant ele les of faites, si les saele en son sael'. Daarop vraagt zij de knecht
of hij haar een dienst wil bewijzen (M v, xciv, 20; vgl. S v, 261/32-7).
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26516

26520

26524

26528

26532

P/G

Sculdech te grotene, ende sech hem mede,
Dat is noit hem ne mesdede
Ende dat hi mi heeft, Bonder waen,
Scande ende lelijcheit gedaen.
Ghef hem dese lettere ende secher toe:
Es dat sake dat hi alsoe doe
Alse die letteren houden, het genoeght mi.
ende En doet hijs niet, sie seker dat hi
En gene dinc en dede noit ere
Die hem berou alsoe sere.'
¶ Die cnape dede dat hem bevolen was
Ende voer ten coninc Claudas,
Dien hi te Gaunes want
Ende gaf hem die letteren te hant
Ende seide ten coninc met sinner
'U groet mine vrouwe, die coninginne,
Arturs wijf, bi mi nu
Alse si sculdech es te grotene u
Ende ontbiet u dat gi niet en laet des
Gine doet dat in die lettere es.
ende Ne doedijs niet, het sal u mere
Rouwen dan dinc dede noit ere?
ende Alse Claudas dat ontbieden horde

26513
26517

26519
26520
26522
26523
26524
26531

26510

26515
F. 7IV,b

2652o

26525

26530

KOP
Sculdech te grotene ende sech
mede
COR
hem
toe
KOP
Ghef hem dese lettere ende sech
sech<er>
COR
secher ] hs secher • apostrof sterk vervaagd.
mi ] we ens plaatsgebrek omlijnd onder genoeght geschreven.
sie seker dat hi
KOP
En doet hijs niet
<.>
COR
ende
berou ] o moeilijk leesbaar door een vlek, berau niet onmogelijk.
Die ] voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
coninc ] hs Co. ;ruimte
na dit woord.
veel
Ende ontbiet
dat gi niet en laet des
KOP
<V>
COR

W 26516 lelijcheit:'smaad'. 26518-9 Es ... houden: `als hi' zal doen wat in de brief
staat'. 26527 met sinne:`met aandrang'. 26531 ontbiet:`beveele . 26531-2 dat
... doet: `dat u niet nalaat te doen'.
T

26523-4 Het Ofr. geeft het vertrek en de reis van de knecht veel uitvoeriger
weer: 'Si separt de leanz et la roine li donna roncin beau et fort et le vesti bien
anise d'escuier , et s'en vait par mer et par terre tant qu'il vint a la cort Cl au das l'andemain de Pasques.' (M V, XCIV, 20; vgl. S V, 262/1-4).
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26536

26540

26544

26548

26552

26556

26560

P/G

Hine gaf en ghene antworde
Van onwerden, ende hi dede
Die letteren lesen ter selver stede.
¶ Doe seide die de letteren las:
`U ontbeit, here coninc Claudas,
Die coninginne dat ghi weder geft saen
Hare joncfrouwe die ghi hout gevaen
Op minne ende op hueschede,
Ende si ontbiet u mede,
Ne doedijs niet, u sal van dien
Soe vele ende soe sere messcien
Dat u beter ware to voren
Dat si noit ne ware geboren.
Ende ghi sulter omme, dats noch mere,
Verliesen beide lant ende ere
Ende int inde die doet ontfaen.'
Alse die coninc hadde verstaen
Dat dreyghen van der coninginne,
Hi warts al drove in sinen sinne
Ende seide dese wort doe
Daert alle die Tiede horden toe:
`Nu sie wi allegader gevaen.'
ende Hi warp die letteren onder voete saen
Alse hire gescoert hadde, ende seide
Toten cnape Bonder beide:

26535

26540

26545

26550

26555

26536
Hine ] ingesprongen vanwege het ver doorlopende vs. 26575 (kol. a).
26537 KOP
Van onwerden ende hi dede
KOP,COR
<.>
26539
Doe ] voor dit woord een blauw paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
26544
u 1 sterk vervaagd.
26559
KOP
Alse hise gescoert hadde ende seide
KOP,COR
<.>

W

26537 Van onwerden:
kwaadheid'. 26538 lesen: `voorlezen'. 2654o ontbeit:
lees metVerdam ontbiet,`gebiede (MNW 5,982 bij 3). 26543 op hueschede: `uit
wellevendheid'. 26549 mere: `erger'. 26557 sie: variant van sijn, vgl. VL I, § 74.
26558 onder voete: `o de grond'.

T

26537-8 Dat een ander de brief voorleest, betekent niet dat koning Claudas zelf
niet kan lezen: het is in die tijd voor een koning gebruikelijk om zich te laten
voorlezen. 26549-51 Deze voorspelling komt maar gedeeltelijk uit: in de oorlog teen Artur en de zijnen zal Claudas wel zijn land, maar niet zijn leven verliezen.Wanneer de strijd verloren is, ziet Claudas kans naar Rome te vluchten
(j Bk. II, vs.32775-35388; vgl. M vi, CII, I-CV, 26 en S V, 336/38-377/2).
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`Tarquijn, gereydt di ende vare
Te dire vrouwen, ende sech hare:
Die joncfrouwe, wat roes gesciet,
Si en mach hare werden niet
Om macht die sire toe doe,
Maer ic salse houden emmertoe
Gevaen, ende daer toe noch mere:
Ic sal hare doen onnere
Dore haren wile, ende daer toe mede
Beide scande ende felhede
Meer dan ic soude, Bonder waen,
Hier te voren hebben gedaen.
Ic ne ontsiese niet noch ne minne:
Si es die ongetrouste coninginne
Die ic weet. Ic haetse daer bi.
Ende sech hare wort, des biddic di,
Dat icse niet eenre spore wert ne prise,

26564

26568

26572

26576

P/G

26561
26562
26567
26569
26572
26574
26575
26577

26560

26565

26570

Tarquijn gereyd I e I di ende vare
KOP
CORgereyd<t>
Te dire vrouwen ende sech hare
KOP
<.>
KOP,COR
Geuaen ende daer toe noch mere
KOP
<:>
COR
Dore haren wile ende daer toe mede
KOP
<.>
KOP,COR
hebben ] hs hebben; tilde sterk vervaagd.
coninginne ] zeer sterk vervaagd en daardoor moeilijk leesbaar
Die ic weet ic haetse daer bi
KOP
<.>
COR
Dat icse niet een I s I spore wert ne prise
KOP
eenre
COR
p
sore
] inktstreepje onder de eerste twee letters.
wert neprise ] sterk vervaagd en daardoor zeer moeilijk leesbaar;Jonckbloet leest (wer-

dichprise'.
W

26564 werden:`(terug)krijgen'. 26565 Om ... doe: `hoezeer zij er ook haar best
voor zal doen'. 26569 Dore haren wille: `omwille van haar (d.i. de koningin)'.
2657o (doen)ftlhede: `honen'. 26572 Hier te voren:`hiervoor' , nl. voor de booschap van de koningin. 26573 ne ontsiese niet: 'ben niet bang voor haar'. 26574
ongetrouste: `meest trouweloze'. 26577 niet ... prise: `geen zier waard acht'.

T

26561-76 Claudas tutoyeert de bode omdat deze in sociaal opzicht onder hem
staat en waarschijnlijk ook omdat hij kwaad is en zijn minachting wil laten blijken (zie Kennedy 1972, p. 137-42).
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26580

26584

26588

26592

26596

P/G

Noch haren leckere in ghere wise.
Ende ware enech man soe coene
Dat hijt dorste bestaen te doene,
Men ware bat sculdech har lijf
Te bernen dan enech wijf,
Want si doet enen licgen bi hare,
Daer is wel of weet al Clare,
Dien men sulken lof ende prijs geeft
Dat hi niet enen voet lants en heeft.'
¶ Die cnape sciet van hem metter wart
Ende voer ter coninginnen wart.
ende Hi quam op enen sondach
DieVIII daghe yore Sinxenen lach
Te Kamaloet, ende hi vant saen
Die coninginne, die op was gestaen.
Ende alsi Tarquine vernam,
Si was sere blide dat hi quam.
Ende hi seide hare alsoe houde,
Dat hise heimelike spreken woude.
Si leidene in hare camere daer naer

26575

F. 7IV,c
2658o

26585

26590

ware ] sterk afgesleten.
Men ware bat sculdech har I e I lijf
KOP
har
COR
licgen bi hare
Want si doet ene
KOP
26583
ene<n>
COR
Die ] voor dit woord een rood paragraafteken, representant eronder nog zichtbaar.
26587
Te kamaloet ende hi vant saen
26591
KOP
<.>
KOP,COR
Si was sere blide dat hi quam
26594 KOP
<.>
KOP,COR
26579
26581

W

26578 leckere: `minnaar'. 2658o dorste bestaen:`clurfde' . 26582 dan enech wijf:
` clan van welke (andere) vrouw ook'. 26586 Dat ... heeft: `zelfs al heeft hi' totaall
geen land'. 26596 heimelike: 'in het geheim'.

T

26578-86 Met deze minnaar bedoelt Claudas Lanceloet, zoals ook blijkt uit vs.
26583-6. L. heeft geen land, omdat C. het land van diens vader (koning Ban)
door verraad veroverde toen L. nog een baby was (vgl. M NTH, Ha, I-To en S III,
8/18 – 11/12). Hoe het komt dat C. op de hoogte is van de verhouding tussen L.
en de koningin wordt in de roman niet beschreven. 26587 In het Ofr. weigert
Tar um aanvankelijk dit bericht over te brengen. Pas als Claudas dreigt zijn hand
afte hakken als hij het niet doet, belooft hi' de boodschap aan de koningin door
tegeven (vgl. M v, XCIV, 22 en S v, 262/32-4). 26589 In het Ofr. komt Tarquin
eerst aan in Londen en vraagt waar hij koningArtur kan vinden (vgl. M y XCIV,
23 en S v, 262/36-7). 26591 Het Ofr. vermeldt 'clue li rois fu alez esbatre es
prez defors Kamaalot au point dou jor' (M v, xciv, 23; vgl. S v 262/39-40).
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26600

26604

26608

26612

26616

26620

2 6624

P/G

W

Ende dedene vox hare Bitten daer.
Hi telde hare al bloet
Wat hare die coninc Claudas ontboet.
ende Alse die coninginne hadde gehort
Die boetscap ende die dorpere wort,
Si ward met droeffeiden bevaen
Ende dede den cnape ute gaen.
Alsi daer binnen was allene,
Si viel in enen groten wene
Ende si seide: `Ay lieve vrient Lanceloet,
Ne hieldhi u niet over doet
Ende waende hi dat gi levende Overt
Die dese wort sprac tons weert,
Hine ware niet soe cone
Dat hi dit bestoede to done.
mer Om dat hi waent dat ghi doet sijt,
Ne ducht hi niemanne nu ter tijt,
Maer is hope sere,
Dat bi der hulpen van Onsen Here
U sulen Bien in cortex stont
Die van desen hove al ghesont
Ende oc ander liede sonder waen,
Alsi menechwerven hebben gedaen.
Ende die worde die seide Claudas,
Hi mach hem wel bewanen das,
Dat hi die wort becopen sal
Eer dit jaer sal liden al.
ay Lieve vrient, ne begherdic nu

26595

26600

26605

26610

26615

26620

gehort
Alse die coninginne
KOP
-4hadde-+
ende
COR
Alse ] sterk vervaagd door slijtage.
Die boetscap -2 ende die dorpere wort
26602 KOP
Die ] ie sterk vervaagd.
Ne hieldi
v niet ouer doet
KOP
26608
hield<h>i
COR
ander liede sonder waen
Ende
26619 KOP
()C
COR
26601

26602 dorpere:`gemene'. 26606 Si ... wene:`begon zij zeer te wenen'. 26612 bei I).
hi kan er zeker van zijn' (MIVW I , 1202 bi
stoede:`durfde'. 26622 Hi ... das: `hi'

T

26617 in cortex stont: Ofr.`ainz .XV. jorz asset' (M V, XCIV, 25; vgi. S V, 263/17).
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26628

26632

26636

W

Om ander dinc die comste van u
Dan om of te doene mine onnere,
Soe soudicse begheren sere.'
Hare verlanghde sere doe
Om Sinxen dach emmertoe,
Om dat Lanceloet dan soude comen
Te hove, dat hadsi vernomen.
Nu salic dit lecgen neder
Ende van Lancelote spreken weder
Alsoe alse hi sciet van Sarras,
Daer yore of gesproken was.

26625

26630

26626 ander dinc: `niets anders'. 26627 ate doene: `een einde te maken aan'.
26633 dit lecgen neder.
(met dit verhaal) ophouden'.

T 26633 Het Ofr. gebruikt hier zoals gewoonlijk de onpersoonlijke vertelinstantie:
`Mais atant laisse ore li contes de lui' (M V, XCIV, 25; vgl. S v, 263 / 24-5) . 26636

V gl. vs. 25699-26015.
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Register van personen en geografische namen
in het tekstgedeelte

ACGLOVAL, ACGLOVEL(Aglovels) LP: Agloval etc. • ridder van de Tafelronde. A.
neemt deel aan dequeeste naar Lanceloet 16422 e. v. , 16428, 16461, 18104
e.v. 5 18108; Lanceloet zal A. en de andere ridders zoeken 21324 e.v. , 2133o,
22116; Lanceloet bevrijdt A. en de andere ridders die bij Terquijn gevangen
zitten 22172, 22193, 22210, 22391, 22407,

22410, 22428, 22435 e. v. , 22446 e. v. , 22458
e. v. 22473;A. en de andere ridders blijven tot zepaarden ontvangen 22489
e. v., 22505 e. V. 22519, 22573 e. v., 22585
e. v. , 226o3;Walewein zoekt A. en de
andere ridders 23165, 23179, 23212,
232/8;Walewein ontmoet A. en de andere ridders 23251, 23261 e. v. , 23271 e.v. ,
23286 e.v. , 23307 ;• A., Mordret
d en B
andemagus ontmoeten elkaar 23317,
23321, 23323 e.v. , 23334, 23337 e.v. ,
23345;A., Mordret en Bandemagus
zetten dequeeste voort 23378, 23380,
23388 e. v. , 2339
2; Lanceloet zoekt A. en
de ridders van Arturs hof 23567, 23613;
Artur maakt zich zorgen om A. en de
anderen 23694, 23697; Bandemagus
vertelt Lanceloet dat A. en de anderen
hem zoeken 23759, 23766 e. v. , 23770,
23781 e. v. , 23792, 23797, 23799 e.v.
23807,Artur maakt zich zorgen om A.
en de andere ridders 25718, 25721; alle
ridders zullen met Pinksteren aan Arturs hof zijn 25872, 25875, 25922, 25981,

25991, 26011, 26040; Claudas verneemt
via zijn spion dat Lanceloet en de ridders van de Tafelronde zoek zijn 26412

e. v., 26418; 26463, 26465
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ACGRAWAYN(Acgrawayne,Aggrawaine)

LP: Agravain li Orgueillos; tweede noon
van koning Lot, broer van Walewein,
Gueries en Gaheret, nee van Artur. A.
neemt deel aan
denaar Lanceboet 16422 e.v. , 16428, 16461, 18104 e.v.
18808; Lanceloet vertelt het hof over
zijn gevecht to en A. 21154, 21155; Lanceloet zal A. en de andere ridders zoeken 21324 e. V. 2/33o;Walewein zalA.
A.,
Gurrehes en Mordret zoeken 21333;
Lanceloet zal A. en de andere ridders
zoeken 22116;Walewein zoekt en ontmoet A. en de andere ridders 23165,

23212, 23218, 23251, 23261 e.v. , 23271 e.v. ,
23286 e. v. , 23309 e.v. , 23316; Bandemagus, Mordret en Acgloval zoeken A. en
de anderen 23342, 23353, 23383; Lanceloet zoekt A. en de ridders van Arturs
hof 23567, 236/3;Artur maakt zich zorgen om A. en de anderen 23694, 23697;
Bandemagus vertelt Lanceloet dat A.
en de anderen hem zoeken 23759,
23766 e. v. , 23770, 23781 e. v. , 23792, 23801
e. v. , 23807; Bohort spde
aar het
h leven
van A. en de andere Tafelronderidders
24582 e. v., 24590; Lanceloet ziet het
schild van A. hangen 24605;A. zit gevan en op deVerboden Berg 24618 e. v. ,

24632, 24643, 23649, 24677; 24757 e.v. ,
24764 e. v. , 23773; Bohort heeft A. en de
Tafelronderidders laten leven 24968,

24972, 24991 e. v.,, 25005, 25023 e. v.,, 25038
e.v., 25050 e.v. , 25055; Lanceloet begroet
A. en de andere ridders 25062, 25063,
25079, 25082;A. en de ridders ontdekken dat Lanceloet verdwenen is 25118

e. v. , 25134, 25141 e. 25149;Artur maakt
zich zorgen om A. en de andere ridders 25718, 25721;A. en de ridders zullen met Pinksteren aan Arturs hofzijn
25872, 25875, 25922, 25981, 25991, 26011,
26024, 26040; Claudas verneemt dat A.
en de ridders van de Tafelronde zoek
zijn 26412
26418; 26463, 26465
ALMANIE (Almanien) LP: Alemaigne; Duetsland. De keizer van A. is op weg naar
het toernooi van koning Artur 19762;
de ridders van de Tafelronde strijden
teen die van de keizer van A. 19955,
20773 , 2.9775;
de keizer van A. wordt
uitgenodigd aan het hof van Artur
21044, 21047, 21048, 21060; de keizer
van A. wordt door het schaakspel verslagen 21077; de keizer ho
Lancebets avonturen aan 21174
ARME HELPE, ARMER LIEDE HELPE zie CELICE
ARTUR, DIE CONING (Arturs, Arture) LP:

Arthur, Artus, Artu; koning van Brittanniê
(Logers). A. organiseert een toernooi
te Kameloet 16468, 16470; de quene
dreigtYwein naar koning A. te gaan
16602, 16606;Y. vertelt een kluizenaar
over A.'s hof 16754; A. heeft de kluizenaar vroeger onterfd 16766; de kluizenaar vertelt hoe het vroeger aan A.'s
hof was 16946, 16947 e.v., 16962; Tridan
wil niet naar Mandureal kreeg hi al
A.'s land 17154;Ywein komt van A.'s
hof 17440; de vrouwe van Galvoye
stuurde een boodschapster naar A.'s
hof 174,
83 17581;B ohort komt van
A.'s hof 17793; bij A.'s krone kwamen alle leenmannen 178
Bohort
79;
komt van A.'s hof 18014; de ridders
vertrokken van A's hof 18106; bij A.'s
huwelijk kwamen de leenmannen
18228, 18231; Lanceloet stuurt een ridder naar A.'s hof 18512, 18526 e.v.,
18537; de ridder laat A. en Genevre
het schaakspel zien 18553, 18561 e.v.,
18586;A. en Genevre geven de ridder
geschenken 18600, 18603, 18606; Lanceloet komt van A.'s hof 18631; L. stuurt
een ridder naar A.'s hof 19129; Morgueyn vermoedt dat Lanceloet van A.'s
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hof komt 19476;A. luistert naar het
verhaal van een ridder 19528, 19542,

19548, 19560 e.v., 19568, 19576;A. wenst
dat Lanceloet naar het toernooi komt
19652 e.v., /9658,A.prijst de onoverwinnelijkheid van Lanceloet 19698,
19700; Bandemagus meent dat A.'s ridders zullen winnen 19894; L. vecht bij
het toernooi to en A.'s ridders 19917,
19922, 19929, 19981, 20020, 20054,
20132;A. vraagt zich of wie de rode
ridder is 20138, 20142, 20153 e.v., 20173,
20176, 20178; A.'s ridders winnen het
toernooi 20262; A.prijst de rode ridder 20581, 20584 e.v., 20593; een nieuw
toernooi tussen A. en Bandemagus
20626, 20634, 20636, 20638, 20641,
20642, 20647, 20650 e.v., 20657;A. slaapt
alleen 20664, 207oo;A.'s ridders verliezen het toernooi 20778, 20806, 20883,
20886, 20931, 20937, 20940; Lanceloet
maakt zich bekend bij A. 20943, 20947
e.v., 20955 e.v., 20971 e.v., 20981 e.v.,
20989, 20991, 21001;A. verneemt dat
Walewein zalgenezen 21005, 21014; A.
houdt hof met alle deelnemers aan
het toernooi 21038, 21040, 21042, 21052,
21092;A. en het hofluisteren naar
Lanceloets avonturen 21107, 21117,
21173, 21174, 21207,21216 e.v., 21222;A.
laat Lanceloets avonturen optekenen
21229 , 21232;
Walewein vertelt A. over
de voorspelling van de kluizenaar
21275;A. leest de ridders van de Tafelronde de les 21287 e.v., 21295, 21305,
21311 ; A. stelt voor om de ontbrekende
ridders te zoeken 21321 e.v, 21327;
Morgueyn is de halfzus van A. 21440;
A.geeft Bandemagus toestemming
om ridder van de Tafelronde te worden 21469, 21475 e.v., 21488, 21493,
21503, 21513, 21515, 21544;A. is aanwezig
bij de ridderwijding van Bandemagus
21559 e.v., 21563, 21569; Matheus die
Felle wil de riddersvan A. gevangennemen 21692; vijf ridders van A.'s hof
krijgen een onderdak bij een kasteel
, Lanceloet
21759
21754;
en de andere
ridders zullengezamenlijk naar A. terugkeren 22121; een aantal ridders
van A. is door Terquijn gevangengenomen 22172, 22465; grootste toer-

nooi sinds A.'s kroning 22512; de ridpd en
ders van A.'s hof krijgen aar
22581; Lanceloet herkent een knape
van A.'s hof 22828; degevangenis van
Lanceloet was ingericht als voor kofling A. 22989; de vrouwe van Lac
stuurde Lanceloet naar A.'s hof 23060;
A. komt op de muurschilderingen
van Lanceloet voor 23111; Morgueyn
wil A. Lanceloets muurschilderingen
laten zien 23121,
23122; Walewein
komt van A.'s hof 23193;A. vreest dat
Lanceloet en de anderengevangen
zitten 2335o, 23355 e. v. 23366 e.v.
23376; Morgueyne is A.'s (half)zuster
23519, 23524, 23534; Lanceloet informeert naar de ridders van A.'s hof
23568, 23614; een gewonde ridder
gaat naar A.'s hof 23688, 23689;A.
maakt zich zorgen om de Tafelronderidders 2369,
1 2395
6; Lanceloet komt
van A.'s hof 23886, 24469, 24746; de
ridders van A.'s hof roe en vanaf een
toren 24766; Bohort heeft de ridders
van A.'s hof laten leven 24994; Sarras
komt van A.'s hof 257o5, 25714; A. en
het hof maken zich zorgen om de
queesteridders 25 716; Bel as stuurde
een bode naar A.'s hof 25787; Sarras
komt met nieuws naar A.'s hof 25865,
25 866 e.v., 25885, 25917 e. v. 25939 e. v.
25 94 7, 25957, 25965; A. zal met Pinksteren eengroot hoffeest even 25993
e. v. 26010 e.v. , 26026
602 6 e. v. 2 6039;A. is
blij dat Lanceloet en de andere ridders in 'even zijn 2 6070;aA.
n
is
Claudas de machtigste koning 26086;
Claudas wil nieuws over A. horen
2 6101; Helibeel komt van A.'s hof
26157, 26159; Helibeel heeft van A.
gehoord dat Claudas niet te vertrouwen is 26224; Claudas is bang dat de
ridders van A. hem zullen aanvallen
26282, 26286; Claudas stuurt twee
bodes naar A.'s hof 26381, 2 6383,
26392, 26394, 2 6397 e. v. 2 6419, 26426,
26437, 2 643 9 e.v., 2 644 6; een bode
brengt Claudas nieuws over A. 26453,
26455, 26457, 26469, 26471; Tarquijn
blijft in A.'s hof 26477; Genevre is de
vrouw van A. 26529

491

ASSENEIN (Asseneine) LP: Osenain le Hardi,

Osenain cors hardie; ridder van deTafelronde. Bohort spaart het leven van A. en
de andere Tafelronderidders 245 82 e.v.
24590; Lanceloet ziet het schild van A.
hangen 24606;A. zit gevangen op de
Verboden Berg 24 618 e.v., 24 632, 24 643,

24 649, 24 677; 2475 7 e.v., 24 764 e.v., 24773;
Bohort heeft A. en de ridders laten
leven 24968, 24972, 24991 e. v. 25 005,
25 023 e. v., 25 038 e. v., 25 05 0 e.v., 25 055;
Lanceloet begroet A. en de andere ridders 25 062, 25 063, 25 079, 25 082;A. en de
ridders ontdekken dat Lanceloet verdwenen is 25118 e. v. 25134, 25141 e. v.
25149; el as versloeg A. en drie andere ridders 25 751, 25 791, 25 797, 259621;A.
en de andere ridders zullen met Pinksteren aan Arturs hofzijn 25872, 25 875,

25 9 81, 25991, 26011, 26024
AVENTURE, VROUWE - LP: Fortune; personificatie van de voorzienigheid. Lanceloet
geeft vrouwe A. de schuld van zijn ellende in deput 1884o, 18841 e. v. 18852.

LP: li roi Ban(s) de Benoyc; lwning van Benoy,c vader van Lanceloet en
Hestor. De kluizenaar vertelt dat hi'j in

BAN (Bans)

dienst isgeweest van koning B. 17847,
17849, 17866; Banijn is het petekind
van koning B. 17998; koning Ban en
de oorsprong van de magische dans
18233, 18234, 18244, 18246, 18247, 18270,
18271, 18275; B. laat zijn kroon achter
bij de dansende ridders en jonkvrouwen 1836o, 18362, 18367; Lanceloet is
de zoon van koning B. 1887o; Banijn
is hetpetekind van B. 24612; B. was
een van de beste ridders 261
76.
BANDEMAGUS, BANDAMAGUSs (Bandemaguse)

LP: Baldemagus, Baudemagu etc.; koning
van Gorre. Lanceloet stuurt een ridder
naar het hof van koning B. 19138,
19139, 19581, 19582, 19588; B. ontmoet
Lanceloet bij het toernooi te Karmeloet 19872, 19 875 e.v., 19888 e.v., 19 893;
Lanceloet vecht mee aan de zijde van
B. 19902,19 904, 19905 e. v. 19915 e. v.
19927, 19936, 19941, 20048, 20060,
20062 20143, 20175;B. schiet de onwel

geworden Lanceloet te hulp 20236,
20237 e. v. 2024 8, 20257 (Pandemagus),
20260 • Bohort gaat naar B. om Lanceloet te spreken 20296, 20307 (Pandemagus), 2 0316 e.v., 20327, 20341, 2 0343;
Arturprijst B. 20582; er komt een
nieuw toernooi tussen B. en Artur
20612, 20622, 2 0 623, 20627, 20629 e. v.
20635, 2 0645, 20650; Lanceloet keert
terug naar B. na bezoek aan de koningin 20707, 20709 e. v. 20714, 20748,
20750, 2 0751 e. v. 2075 7; tweede toernooi tussen Artur en B. 20853, 20854
e. v. 2085 8, 20927, 20938 e. v. 20942;B.
wordt aan Arturs hof uitgenodigd
21044, 21049, 21061 (Bandenagus); B.
wordt door het schaakspel verslagen
21066,
21072, 21074; Lanceloet vertelt
over het toernooi van B. tegen de koning van Nor ales 21164, 21166, 21168;
B. hoort Lanceloets avonturen aan
21174; B. wordt ridder van de Tafelronde 21467, 214 68, 21470, 21481, 214 82,
214 87 e.v., 21490, 215 00 e.v., 21510, 21517,
21520 e.v., 21525, 21532 e.v., 21547, 21551
C.v., 215 63; B. gaat met Lanceloet, Gaheret en Bohort mee 21589, 21591,
21592, 21602, 21603 e. v. 21607; zij ontmoeten Mordret diegevangen is 21609
e. v. 21617; B. en de anderen bevrijden
Mordret 21639, 2165o, 21651, 21665 e. v.
21673, 21698, 21703, 21705, 21722, 21725,
21727, 21741; B. Lanceloet, Bohort, Gaheret en Mordret komen bij het kasteel waarYweingevangen zit 21745,
21749; de kasteelheer wil B. en de anderengeen onderdak verschaffen

achterna 23/56;Walewein ontmoet B.
in een klooster 23195 e. v. 23202, 23205,
232o7;Walewein verneemt waar B. en
de andere ridders elkaar zullen ontmoeten 23212, 23217; B. raakte gewond
toen hi' Gueries te hulp schoot 23266
e. v. 23235 e. v. 23240 e. V. 23247; B. ontmoet de andere ridders 23251, 232 61,
23263; B. en de anderen besluiten de
queeste naar Lanceloet voort te zetten
23271 e. v. 232 86 e. v. 23302 e. v. 23310 B.
Mordret en Acgloval keren op de afgesproken tijd terug 23322, 23323,
23325; B. en de anderen sturen een
bode naar het hof 23327, 2333o, 23331
e. v., 23344; B. en de anderen besluiten
dequeeste voort te zetten 23378, 23385
e.v., 23392; Lanceloet ontmoet B. 23748,
2375o, 23754, 23755; B. hoort over Lanceloetsgevangenschap 23757, 23759,
23761;• B. vertelt dat de Arturridders
hem zoeken 23763 e.v., 23772 e.v., 23786
e.v., 23802; B. is tijdens een toernooi
gewond geraakt 238o 8, 23809, 23 810
e. v. 23813; Lanceloet neemt afscheid
814
815, 23817; B. vertelt de
, 23
van B. 23
ridder dat hij Lanceloet te gast heeft
gehad 23823, 23825, 2382 6, 23832,
23834, 23852, 23853, 23855; B. ligt ziek
bij de ridder 24121; Artur maakt zich
zorgen over de ridders die op queeste
zijn 25 718, 25 721; alle ridders zullen
met Pinksteren aan Arturs hof zijn

21752 e.v., 21767, 21777, 21783 e.v., 21791;

26464, 26465

zij bevrijdenYwein 21797, 218o8,
21823, 21900, 21901, 21917, 21918, 21926,
21929; B. geeft Bohort Lanceloets
zwaard 21931; B. aanschouwt het gevecht tussen Bohort en Mandure
219 6o e. v. , 21965, 21971;B. is aanwezig
op het feest ter ere van Bohorts over22061, 22063, 22072; B.
winning 22056,
en de andere riddersgaan ieder hun
el en we 22085, 22098, 22099 e. v.
22104 e. v.,
22124; Gaheret vertelt dat
Lanceloet en B. de ridders van de Tafelronde verslagen hebben 22516;Waleweingaat B. en de andere ridders
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25 872, 25873, 25 875, 25922, 259 81, 25982,
25 991, 26011, 26024, 2604 0; Claudas verneemt dat Lanceloet en de Tafelronderidders zoek zijn 2 6412 e.v., 26418,

Banin; petekind van
koning Ban. B. vertelt een kluizenaar

BANIJN (Banijns) LP:

over koning Bohort en zijn vrouw
17999; Bohort spaart het leven van B.
en de andere Tafelronderidders 24582
e. v.,
24590; Lanceloet ziet het schild
van B. hangen 24610; B. zit gevangen
op deVerboden Berg 24618 e. v. 24 632,

24 643, 24649, 24 677, 24 757 c.v., 24764
e. v. , 24 773; Bohort heeft de B. en de
Tafelronderidders laten leven 24968,
24972, 24991 e. v., 25005, 25 023 e. v. 25038
e. v. , 25 05 o e. v. 25 055; Lanceloet begroet

B. en de ridders 25062, 25063, 25079,
25082; B. en de ridders ontdekken dat
Lanceloet verdwenen is 25118 e.v.,
25134, 25141 e.v., 25149; B. en de andere
ridders zullen met Pinksteren aan het
hof zijn 25872, 25875, 2598/, 25991,
2601/, 26024

LP: Bel as
li noirs; bewaker van de Fontein van de II
Sycamoren. B. heeft Walewein,Ywein

BELYAS, DIE SUERTE - (Belyase)

en twee andere ridders van hetpaard
gestoten 25748, 25784, 25787 e.v., 25794
e.v., 25797; B. stoot Sarras van Logres
van hetpaard 25808, 25810, 25813 e.v.,
25819, 25822; Lanceloet wint het gevecht teen B. 2584o, 25841 e.v., 25849,
25854, 25858, 25867, 25868; Sarras vertelt het hof over B. 25953, 25970 e.v.,

25973, 25976, 25977
BENOYKE, CONINGINNE VAN - [HELAINE]

LP: Helaine etc., la roine de Benoyc;
vrouw van koning Ban, moeder van Lanceloet. Lanceloet denkt in deput aan
zijn moeder, de koningin van B. 18788
BERGS,
CASTELE VANDEN -

LP: Chastel del
Tertre; kasteel van de reus Mandure.

Mandure brengt de ontvoerde jonkvrouwe naar het kasteel '7004; Tridan
gaat naar het kasteel 17139, 17171
BERTANGEN, GROTE -, BERTANIEN, GROTEN

La Grand Bertaigne;
Brittannie. Josef van Arimathea komt

BERTAENGEN LP:

in B. 24186; Lanvales' moeder is de
vroomste vrouw van B. 24370; Galaat
zalgrote daden verrichten in B.25477;
Claudas vermoedt dat Helibeel uit B.
komt 26098; Claudas stuurt twee boden naar B. 26385
BLANCHEGARDE LP:

la Blance Garde; kasteel
van een neef van degrootvader van Lanceloet. De neef en zijn vrouw wonen in

B. 25282, 25348

Blioberis; ridder van de Tafelronde, neef van Lanceloet en Bohort.

BLEHOBERIJS LP:

Bohort spaart het leven van B. en de
andere Tafelronderidders 24582 e. v.,
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24590; Lanceloet ziet het schild van B.
hangen 24608; B. zit gevangen op de
Verboden Berg 24 618 e.v., 24 632, 24 643,

24649, 24677, 24757 e.v. , 24764 e.v.,
24773; Bohort heeft de B. en de andere Arturridders laten leven 24968,
24972, 24991 e.v., 25005, 25023 e.v., 25038
e.v., 25 050 e.v., 25055;• Lanceloet begroet B. en de andere ridders 25062,
25063, 25079, 25082; B. en de ridders
ontdekken dat Lanceloet verdwenen
is 25118 e.v., 25134, 25141 e.v., 25149; B.
en de andere ridders zullen met Pinksteren aan het hof zijn 25872, 25875,
2598/, 2599/, 26o//, 26024
BOHORT, BEHORT (Behorde,
Bohorde)

LP:
Bohort, Boort li Essiliez: zoon van koning Bohort van Gaunes, broer van Lioneel, neef van Lanceloet. B. begeleidt

eenjonkvrouwe 16290, /6295, 16298,;
B. vecht tegenYwein 16313, 16317 e.v.,

16323 e.v., 16332 e.v., 16343, 16351 e.v. ,
16357 e.v., 16375 e.v., 16386, 16391,
16395, 16400, 16402 e.v, 16411; B. en
Ywein ingesprek 16412, 16413 e.v.,
16430, 1644 6, 16464, 16476, 16477 e.v.,
16485, 164 86 e.v., 16496; B. vertrekt met
de jonkvrouwe 16498, 16501, 16503;
het verhaalgaat verder met B. 17469,
17470; B. komt de vrouwe van Galvoye to hulp 17473,17474 e.v. , 17487 ,
174 89 e.v., 17496, 17499, 17500 e.v.,
17504, 17582 e.v., 17590, 17591 e.v.,
17609, 17612; de dochter van koning
Penes wont B. Lanceloets daden bij
hetgraf 17614, 17615 e.v., 17623, 17627,
17631; B. overwint Moriales 17636 e.v. ,
17649, 17650, 17651, 17661, 17672 e.v.,
17682, 17686, 17690, 17691 e.v., 17697,
17698, 17707, 17710; B. aanschouwt de
Graal 17719, 17728, 17745, 1774 6 e.v.,
17757, 17760; B. vertrekt 17770, 17772
e.v., 17785; B. vindt onderdak bij een
kluizenaar en spreekt met hem 17786,
17790, 17794, 17795 e.v., 17802, 17804
B. van Gannes), 17806, 17820, 17822
e.v., 17834, 17836 e.v., 17844, 17872,
17895, 18003, 18005; B. ontmoet een
jonkvrouwe die hem beschuldigt van
latheid 18006, 18007 e.v., 18016, 18017
e.v., 18034 e.v., 18047, 18048 e.v., 18065,

18066 e.v., 18071 ;• B. neemt deel aan de
queeste naar Lanceloet 18104 e.v.,
18108; Lanceloetprijst B. 18806, 18807
e.v., 18814; B. arriveert aan het hof
19644, 19645 e.v., 1964 8; B. steunt het
plan van de koningin 19725, 19730,
19735 , 19739;
B. verslaat veel ridders
ti' dens het toernooi 19985, 19990,
19993, 19997, 19998, 20004, 20005 e.v.,
20018, 20031, 20035, 20036; Genevre
draagt B. op Lanceloet op to zoek
zoeken
20286, 2028 e.v., 20305, 20306 e.v.,
20324; B. als boodschapper tussen Lanceloet en Genevre 20325 e.v., 20337,
20339, 20340, 20345, 20351, 20355 e.v.,
20360, 20361 e.v., 20374, 20385, 20603,
20607, 20615; B. gaat met Lanceloet
naar Genevre 20665, 20668, 20669,
20685, 20687, 20702, 20703 e.v., 20716,
20732, 20734, 20738, 20747, 20756,
2075 8; B. en Lanceloet strijden in het
tweede toernooi tegen de Tafelronderidders 20845, 2084 6 e.v., 20859, 20862
e.v., 20867, 20922, 20924 e.v., 20942,
209 82, 20984, 20985; Lanceloet en B.
worden aan het hof ontvangen 20992,
21001, 21014; B. vertelt het hof zijn
avonturen 21134, 21285; B. Lanceloet,
Walewein en Gaheret zullen de ontbrekende ridders zoeken 21322 e.v.,
21335, 21336 e.v., 21340; B. vertrekt van
het hof 2160i, 21603 e.v., 21609; B. en
de anderen bevrijden Mordret 21611
e.v., 21617, 21636, 21639, 21650, 21673,
21693, 21703 e.v., 21721, 21725, 21735,
21741; B. en de anderen bevrijden
Ywein 21745, 21753 e.v., 21766, 21780
e.v., 21801, 21802 e.v., 21812; Lanceloet
belooft dat B. teen Mandure ma
vechten 21889, 21890 e.v., 21903, 21905
e.v., 21913, 21914 e.v., 21923, 21929; B.
verslaat Mandure 21930, 21934, 21935,
21936, 21937, 21939, 21946, 21948,
21954, 21955, 21972, 21973 e.v., 21987,
21988 e.v., 22003, 22005 e.v., 22016,
22019, 22020 e.v., 22031 (Behoert),
22034, 22045, 22052, 22053; de overwinning van B. wordt gevierd 22055,
2205 7 e.v., 22073, 22074 e.v., 22083; Lanceloet zoekt B. en de andere ridders
22086, 22104 e.v., 22124; B. is een neef
van Lanceloet 22977;Walewein gaat
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B. en de andere ridders achterna
23156, 23165; op Allerheiligen ontbreken alleen B. en Lanceloet 23212,
23218, 23251, 23262, 23268, 23274,
23313, 23316; Mordret, Acgloval en
Bandemagus zoeken B. en de andere
ridders 23567 , 23613;
Artur maakt zich
zorgen om B. en de andere ridders
23694, 23697; Bandemagus vertelt Lanceloet over B. en de andere ridders
23766, 23773, 23775, 23776, 23783, 23785,
23801; Lanceloet gaat B. en de anderen
zoeken 23804, 23807; Lioneel vraagt
zich of waar B. is 23924; B. spaart de
Tafelronderidders 24587, 24 622 e.v.,
24634, 24641, 24662, 24 683; de strijd tussen B. en Lanceloet 24734 e.v., 24750,

24777 e.v., 24795 e.v., 24 823 e.v., 24 841
e.v., 24 863; gesprek tussen Lanceloet
en B. na de strijd 24 877 e.v., 24889,
24892, 24894, 24900, 24901, 24902 e.v.,
24917, 24918 e.v., 24.929, 24931 e.v.,
2 4949 e.v., 24967 e.v., 24981 e.v., 24995
e.v., 25003, 25 004 e.v., 25013, 25018,
25 022; B. vraagt de Arturridders om
vergeving 25025, 2502 6 e.v., 2503 9,
25 040, 25044, 25045 e.v., 25055; B. hoort
dat Lioneel in het klooster is 25069,
25073, 25 074 e.v., 25081; B. en de andere ridders ontdekken dat Lanceloet
weg is 25118 e.v., 25134, 25141 e.v.,
25149; B. en de andere ridders waren
18 25721; B. en de
niet aan het hof 257,
andere ridders zullen met Pinksteren
aan Arturs hof zijn 25 872, 25875, 25922,
25981, 25991, 2 6011,2 6024, 2 604 0; koning Claudas krijgt informatie over
B. Lanceloet en Lioneel 2 6105, 2 6181,
26185, 2 6189 e.v., 26202, 26267, 2 6278
e.v., 2 62 85, 26293, 26298, 2 6304, 26382;
Claudas verneemt dat B. en de ridders van de T. zoek zijn 2 6412, 2 6418,

2 6462, 264 65
BOHORT [VAN GAUNES] (Bohorde) LP: Bo-

hort de Gaunes; koning van Gaunes, broer
van koning Ban van Benoyc en vader van
Bohort en Lioneel. Een kluizenaar vertelt dat hi' koning B. heeft gekend
17810 e.v., 17823; strijd tussen koning
B. en koning Cerces 17875, 17882 e.v.,
17899, 17903, 17908, 17914 e.v. , 17928,

17937, 17938 e. v. 17950 e. v. 17958; koning B. laat een kapel bouwen 17959

e.v., 17973 e.v., 17990, 18001
LP: Liquens
de la Branchen; nee van koning Helizeer.

BRANCHEN, HERTOGE VANDER -

De hertog stelt voor de proef met de
leeuw te doen om te zien of Lanvales
een koningszoon is 24323, 24325 e. v.

24331
LP: Brandeliz, Brandalis; ridder
van de Tafelronde. B. neemt deel aan
dequeeste naar Lanceloet 16422 e. v.,
16428, 18104 e.v. 18108; Lanceloet zal
B. en de andere ridders zoeken 21324
e.v., 21330, 22116; B. is door Terquijn
gevangengenomen 22172, 22196; Lan-

BRANDELIJS

celoet bevrijdt B. en de andere ridders via Gaheret 22210, 22391, 22394,

22407, 22410, 22428, 22435 e.v., 22450
e. v. 22466, 22470; B. en de andere ridders wachten in het kasteel op paarden 22489 e. v. 22496, 22505, 22517,
22519, 22573 e. v. 22585 e. v. 226.93; Walewein zoekt B. en de andere ridders
23165, 23179, 23212, 23218, 23251; Walewein ontmoet B. en de andere ridders 23261, 23263, 23271 e.v., 23286 e.v.,
23302 e. v. 233.97; Mordret, Bandemagus en Acglovel zoeken B. en de
andere ridders 23342, 23353, 23383;
Lanceloet zoekt B. en de anderen
23567, 23613; Artur maakt zich zorgen
OM B. en de anderen 23694, 23697; B.
en de andere ridders zijn op zoek
naar Lanceloet 23759, 23766 e. v. 23770,
23781 e. v. 23792, 23801; Lanceloet gaat
B. en de anderen zoeken 23804, 23807;
Artur maakt zich zorgen om B. en
de andere ridders 25718, 25721, 25922,
2604o ; Claudas verneemt dat B. en de
Tafelronderidders zoek zijn 26412 e.v.,

26418, 26465

LP: la
forest de Campacorentin; bos, mogelijk in
Cornwall. Een ridder wordt in het bos

CAMPERCORANTIJN, TFOREEST VAN -

van C. verwond door een jonkvrou61 23632
wet33,
CARDUL,
CARDUEL, KARDUEL LP:

Cardoel.
Hofburcht van koning Uterpandragoen en
later ook van Artur. Koning Uterpan-

dragoen houdt hof te C. 16796; een
bode informeert te C. of er nieuws is
over Lanceloet 23349; twee spionnen
van Claudasgaan naar C. 26393, 26458
CARETTEN zie CHARETTE
CARMELINDE LP:

Carmelide; koninkrijk van
Leodegans, de vader van Genevre. Lance-

loet heeft in C. een zwaardgekregen
van Galehoud 24874
CASTEEL VANDEN VREMDEN EYLANDE zie
ESTRANGLOET
CELICE, CLEINE AELMOSENE, CLEINE AELMOESENE, CLENE AELMOESE, CLEINE
HELPE, ARME HELPE, HELPE VAN DIEN
ARMEN LIEDEN, ARMER LIEDE HELPE,

LP: Celique; klooster met vele bijnamen. Het verhaal ver-

ARMER LIEDE HULPE

telt hoe het klooster aan zijn bijnamen komt 24177, 2418o (C.A.), 24206
(H.v.d.A.L.), 24400 (C.A.), 24420
(A.L.H.), 24444 (A.H.), 24446
(A.L.H.), 2445o (C.A.), 24451 (C.H.),
24455 (C.A.)
CERCES, DIE CONING VANDEN RODEN CASTELE LP:

(li rois) Serses del Vermeil Chastel;
koning die strijdt teen koning Bohort.

Koning C. valt koning Bohort aan
17884-5, 17886 e. v. 17897, 17900, 17902
e.v., 17919; koning Bohort verslaat C.
17921 e. v. 17931; de kroon van C. blijft
in de kapel als aandenken 17975

BROCELANT,
HERTOGE VAN -

LP: duc de
Berceliande. De hertog van B. is op

we g naar het toernooi van koning
Artur 19759
GALES zie KALES

CHARETTE, CARETTEN, CHAREITTEN, CASTEEL

LP: le chaste! de la
Charret(t)e; kasteel waar het toernooi tussen koning Bandemagus en de koning van
Norgales plaatsvond; een dwerg vertelt
VANDER -

dat hi'j Lanceloet in het kasteel van C.
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gezien heeft 16437; Lanceloet en een
jonkvrouwe komen bij C. 19379; Lanceloet en de jonkvrouwe verlaten C.
19600; Lanceloet vertelt over zijn gevangenschap op C. 21161
, HERTOG VAN - LP: le duc de
CLARENSEN,
Clarence; neef van koning Artur. Bohort
spaart het leven van de hertog van C.
en de andere Tafelronderidders 245 82
e.v., 24590; Lanceloet ziet het schild
van de hertog van C. hangen 24599;
de hertog van C. zit gevangen op de
Verboden Berg 24618 e. v. 24632, 24643,

24649, 24677, 24757 e. v. 24764 e. v.,
24 773; Bohort heeft de hertog van C.
en de Tafelronderidders laten leven

24968, 24972, 24991 e.v., 25005, 25023
e. v., 25 038 e. v. 25050 e. v. 25 055; Lanceloet begroet de hertog van C. en de
andere ridders 25062, 25063, 25079,
25082; de hertog van C. en de ridders
ontdekken dat Lanceloet verdwenen
is 25118 e.v., 25134, 25141 e.v., 25149;
el as versloeg de hertog van C. en
Brie andere ridders 25 751, 25 791, 25797,
259 62]; de hertog van C. en de andere
ridders zullen met Pinksteren aan Arturs hof zijn 25 872, 25 875, 25981, 25991,

26011, 26024
A S, DIE CONING (Claudase) LP: li rois
CLAUD

Claudas; de koning die Ban en Bohort
hungebieden ontnam en zo hun zonen
eloet, Lioneel en Bohort onte0e.
Lanc
Lioneel voorspelt dat het C. zal berouwen dat hi' hen onterfde 22567,
2256,9
225 72; Helibeel aan het hof van
koning C. titel na 26048, 26083, 26084

26552 e.v., 26566 e.v., 26575 e.v., 26584;
Genevre hoopt dat Lanceloet haar zal
wreken 26600, 26608, 26609 e. v. 26614,
26621, 26622, 26623
CLEINE AELMOSENE, CLEINE HELPE zie CELICE
N C VAN C RIDDERS LP: li rois des . C.
CONI
chevaliers. Lanceloet schildert op de
muur van zijn cel hoe de koning hem
verwondde 23145, 23146
CORBONIJC (Corbenike) LP: Corbenic;
graalburcht van koning Pelles. Bohort
gaat naar C. 17595; een jonkvrouwe
heeft Lanceloet te C.gezien 18111
CORNUWAELGE LP: Cornouaille etc.; de
landstreek Cornwall. De koning van C.
doet mee aan het toernooi te Karmeloet 19966, 1997o e. v. 19982
DAVID (Davids) LP: David; bijbelse koning.
Aileen een ridder uit hetgeslacht van
David kan de ridder van de Verboden
Berg verslaan 24664
DODINEEL (Dodineels) LP: Dodynel le Sal-

26203 e. v. 26220 e. v. 26233, 2 6239,
26240, 2 6245, 26252, 2625 7; C. vraagt
zijn hofmaarschalk om raad 26263 e.v.
26274, 26277 e.v., 2 6290, 26296, 26304,
26305, 26314 e.v., 26319; C. slaagt er niet

vage; ridder van de Tafelronde, bijgenaamd
de Wilde. D. neemt deel aan dequeeste naar Lanceloet 16422 e.v., 16428,
461, 18104 e.v., 18108; Lanceloet zal D.
16
en de andere ridders zoeken 21324
e.v., 21330, 22//6,Walewein zoekt D. en
de andere ridders 23165, 23179, 23212,
23218; D. en de andere ridders bijeen
op Trepas 23261, 23271 e.v., 23286 e. v.,
23302 e. v. 23316; Mordret, Bandemagus

in Genevres brief in handen te krijgen 26325 e.v , 26334, 26335, 26354; C.
zet de jonkvrouwe gevangen 26369

en Acglovel zoeken D. en de andere
ridders 23342, 23353, 23383; Lanceloet
zoekt D. en de anderen 235 67, 23613;

e. v. 26089, 2 6090 e. v. 26105 e. v. 26113
e.v., 26126, 2 6127, 26132 e.v., 26148,
26149 e. v. 26153, 26154 e. v. 26166,
26173, 26178, 26193, 2 6195 e. v. 26200; C.
wil de jonkvrouwe niet laten gaan
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.v. , 26374; C. stuurt twee boden naar
e
Arturs hof 26379, 26383, 2 6384, 26423;
C. verneemt dat Lanceloet en de Tafelronderidders zoek zijn 26467,
26468, 26474, 264 75, 2 6476; Genevre
hoort dat C. Helibeelgevangengenomen heeft 2649o, 26494, 26496, 26506,
26507, 26508; C. ontvangt een brief
van Genevre en reageert daarop
26511, 26512 e.v., 26322, 26524, 2 652 6
e.v., 26535, 26536 e.v., 26540, 26541 e.v.,

Artur maakt zich zorgen om D. en de
anderen 23694, 23697; Bandemagus
vertelt Lanceloet dat D. en de andere
ridders hem zoeken 23759, 23766 e.v.

23770, 23781 e.v., 23792, 23801 e.v., 23807;
Lanceloetgaat B. en de anderen zoeken 23804, 23807; Bohort spaarde het
leven van D. en de andere Tafelronderidders 245 82 e.v., 24590; Lanceloet ziet
het schild van D. hangen 24600; D. zit
gevangen op deVerboden Berg 24618

e.v., 24 632, 24 643, 24649, 24 677; 24757
e.v., 24764 e.v., 24773; Bohort heeft D.
en de Tafelronderidders laten leven

24968, 24972, 24991 e.v., 25005, 25023
e.v., 25038 e.v., 2555o e.v., 25055; Lanceloet begroet D. en de andere ridders
25 062, 25 063, 25 079, 25 082; D. en de anderen ontdekken dat Lanceloet verdwenen is 25118 e.v., 25134, 25141 e.v. ,
25149; Artur maakt zich zorgen om D.
en de andere ridders 25718, 25721; D.
en de ridders zullen met Pinksteren
aan Arturs hof zijn 25 872, 25875, 25922,

259 81, 25991, 26011, 2 6024, 2 6040;
Claudas verneemt dat Lanceloet en
de Tafelronderidders zoek zijn 2 6412

e.v., 2 6418; 2 6463, 264 65
DOLOREUSEN GARDEN LP: le Dolerouse Gar-

de; kasteel van Brandis des Isles waar L.
zijn naam ontdekte. Lanceloet schildert
op de muur van zijn eel hoe hij het
kasteel D.G. veroverd heeft 23137,

23138, 23139
ENEAS VAN TROIEN (Enease) LP: Eneas;
Troyaanse held. L. ziet vanuit zijn eel
dat iemand het verhaal van E. schildert 23049
ESTRANGLOET, CASTEEL VANDEN VREMDEN
EYLANDE LP: l'Ille Estrange, Estrangot;
kasteel van koning Vag or. Lanceloet
hoort van een jonkvrouwe waar E.
lit 23591, 23821; Lanceloet komt bij
E. 23863, 23864, 23872, 23876, 23997,
24004, 24170
FONTEYNE VAN DEN II SICAMOREN, DIE

-LP:LaFontainedesI Sycamors;bronin
het Vreselike Foreest die wordt bewaakt
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door Bel as en zijn broer. Sarras is op
zoek naar de E 25742-3 (F. van den II
Ficamoren), 25747, 25756; een schildknaap brengt Sarras naar de F. 25759,
25 761, 25775-6 (F. van den S.); strijd
tussen Sarras en Bel as bij de F. 25 785,
25789; de gewonde ridder in de draagbaargaat naar de F. 25904, 25909; Sarras vertelt het hof over het avontuur
bij de F. 25958-9 (F. van II S.), 25963
GAHANIUS, GAHANINUS LP: Galenins, Kahenin; vader van Mariales. Hertog G.
heeft de vader van de vrouwe van
Galvoye een kasteel geschonk en
1751o, 17518, 17522, 17524 e.v., 17537

e.v., 17544 e.v., 17550, 17557, 175 69,
17601, 17645
GAHERET (Gaherette) LP: Gaheries etc.;

vierde zoon van Koning Lot, broer van
Walewein, Acgravein en Gurrehes, nee
van Artur. G. neemt deel aan de
queeste naar Lanceloet 16422, 18104
e.v., 18108; G. verslaat zeer veel ridders
tijdens het toernooi 20802, 20820,
20821 e.v., 20828, 20831 e.v., 20839; Bohort verslaat G. 20860, 20861, 20865,
20867, 20868 e.v., 20872, 20884, 20885;
G. zweert de waarheid to vertellen
21134; Lanceloet vertelt het hof over
zijn gevecht teen G. 21154, 21155; G.
vertelt het hof zijn avonturen 21285;
G. Lanceloet,Walewein en Bohort
gaan de ontbrekende ridders zoeken
21322, 21337, 21340, 21601, 21603 e.v.,
21607; Lanceloet vertelt het hof over
zijn gevecht teen G. 21154, 21155; G.
bevrijdt Mordret 21609 e.v., 21617,
21629, 21632 e.v., 21637, 21663, 21672,
21703, 21705, 21723 e.v., 21741; G. Lanceloet, Bohort, Bandemagus en
Ywein 21745, 21753
Mordret bevrijdenYwein
e.v., 21767 e.v., 21783 e.v., 21791, 21795,
21797, 21808, 21812, 21891, 21900, 21917,
21923, 21929; G. aanschouwt het gevecht tussen Bohort en Mandure
219 6o e.v., 21971; G. is aanwezig op het
feest ter ere van Bohorts overwinning
22056 e.v., 22063, 22085; G. gaat zijn
el en we 22086, 22104 e.v., 22124; G. is
gevangengenomen door Tarquijn

22172, 22215 e.v., 22232; G. bevrijdt de
gevangenen namens Lanceloet 22394,
22398, 22399, 22400 e. v. 22405, 22419,
22425, 2243o, 22434, 22437, 22441,
22445, 22462; G. vertelt waar Lanceloet is 22477, 22479, 22486; G. en de
andere ridders wachten op pgarden
22493, 22499, 22507, 22525, 22527; G.
en de andere ridders vertrekken 22579
e.v., 22589, 22591 e. v. 22603; Walewein
gaat G. en de andere ridders achterna
23156, 23165, 23179, 23212, 23218, 23251;
Walewein ontmoet G. en de andere
ridders 23261, 23263; G. en de anderen
zetten dequeeste naar Lanceloet
voort 23271 e.v., 23286 e.v., 23302 e.v.,
23307; Mordret, Bandemagus en Acglovel zoeken G. en de andere ridders
23342, 23353, 23383; Lanceloet zoekt G.
en de andere ridders 23567, 23613; Artur maakt zich zorgen om G. en de
, 236
anderen 2369497;
G. en de andere
ridders zijn op zoek naar Lanceloet
23759, 23766 e. v., 23781 e. v. 23801; Lanceloetgaat G. en de anderen zoeken
23804, 23807; Artur maakt zich zorgen
om G. en de anderen 25718, 25721; G.
en de andere ridders zullen met Pinksteren aan Arturs hof zijn 25922,
26040; Claudas verneemt dat G. en de
andere Tafelronderidders zoek zijn

26412 e.v., 26418, 26465
[GALAAT] LP: Galaad; de Graalheld, zoon
van Lanceloet en Pelles' dochter. Door de
beste ridder zal het kokende water
afkoelen 25215; G. zal de avonturen
van de Graal tot eengoed einde
brengen 25353, 25358, 25360, 25455,
25472; G. is geboren 25726; Lanceloet
vermoedt dat G. zijn zoon is 25739
GALAGANTIN(Galagantins) LP: Galegantin
le Galois; ridder van de Taftlronde. Bohort spaart het leven van G. en de andere Tafelronderidders 24582 e.v.,
24590; Lanceloet ziet het schild van G.
hangen 24607; G. zit gevangen op de
Verboden Berg 24618 e. v. 24632, 24643,

24649, 24677, 24757 e.v., 24764 e.v.,
24773; Bohort heeft G. en de Tafelronderidders laten leven 24968, 24972,
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24991 e. v., 25005, 25023 e. v., 25038 e. v.,
25050 e. v. 25 055; Lanceloet begroet G.
en de andere ridders 25 062, 25079,
25 082; G. en de ridders ontdekken dat
Lanceloet verdwenen is 25118 e.v. ,
25134, 25141 e. v. 25149; G. en de andere
ridders zullen met Pinksteren aan Arturs hof zijn 25 872, 25875, 25981, 25991,

26011, 26024
GALEHOUT, GELEHOUT LP: Galehout, Gale-

hot; vriend van Lanceloet di egestorven is
van verdriet om Lanceloets vermeende
dood. G. mochtplaatsnemen aan de
Ronde Tafel zondergewond te zijn
16880, 16886, 16887; Bohort heeft G.'s
zwaard 24871
GALES LP: Gales; Wales. In G. lit de hofburcht Cardul 16796; twee spionnen
van Claudas vertrekken naar G. 26393
GALOYE, CASTELE VAN - LP: Chastel de Gal-

vole; kasteel van de vrouwe van Galvoye.
Bohort en de jonkvrouwe komen bij
het kasteel van G. 17480
GALVOYE, GAULOYE, GALVOIE, DIE VROUWE
VAN - LP: la dame de Galvoie; vrouwe

die eengebied van Artur in leen heeft.
Bohort en eenjonkvrouwe gaan naar
de vrouwe van G. 17471; de vrouwe
van G. is blij met hun komst 17481
e. v. 17495; de vrouwe van G. vertelt
waarom zij Bohorts hulp nodig heeft

17499 e.v., 17516 e.v., 17521, 17552 e.v.,
17564 e. v. 17576 e. v. 17587; Bohort en
de vrouwe van G. bij koning Pelles
17591 e.v., 17598, 17622, 17652 e.v.,
17658; de vrouwe van G. krijgt haar
kasteel terug 17712 e.v., 17722; B.
neemt afscheid van de vrouwe van G.
17780, /7786
GALVOYE, BOODSCHAPSTER VAN DE VROUWE
VAN - LP: damoiselle (M IX, p. 52 nr.

71); jonkvrouwe. De j. heeft het hondje
van een dwerg afgenomen 16284,
16291 e. v. 16304 e. v. 16314; Bohort reist
samen met dej. naar de vrouwe van
Galvoye 165 02, 17470, 17476, 17484;• de
vrouwe van Galvoye vertelt waarom

zij de j. naar Arturs hof heeft gestuurd

17497, 17581
LP: Ganor d'Escoce;
ridder van de Tafelronde. G. sterft aan de

verwondingen die Lanceloet hem tijdens het toernooi toebracht 21462,

maakt zich zorgen om G. en de anderen 25718, 25721, 25922 , 26040; Cld
Claudas
au
verneemt dat Lanceloet en de Tafelronderidders zoek zijn 26412 e.v.,

21463, 21477, 21480

26418, 26465

GANORS VAN SCOLLANT

GAULE LP:

Gaule; gebied op het continent,
koninkrijk van koning Claudas. De ba-

ronnen van G. zijn Claudas goed gezind 26090; de bode Tarquijn komt
uit G. 26483
GAUNES LP:

Gannes; stad op het continent,
verbliffplaats van koning Claudas. Heli-

beel komt in G. aan 26082; een bode
keert terug naar G. 26448 9 26449; Genevre verneemt dat Helibeel in G.
gevangen zit 26497; Tarquijn gaat als
bode naar G. 26525

GIFFLES LP:

Gylet; ridder van de Tafelronde.

Bohort spaart het leven van G. en de
andere Tafelronderidders 24582 e.v.,
24590; Lanceloet ziet het schild van G.
hangen 24602; G. zit gevangen op de
Verboden Berg 24618 e.v., 24632, 24643,

24649, 24677, 24757 e.v., 24764, 24773;
Bohort heeft G. en de Tafelronderidders laten leven 24968, 24972, 24991

GENEVRE zie JENEVERE

e.v., 25005, 25 023 e.v., 25 038 e.v., 25 050
e.v., 25 055; Lanceloet begroet G. en de
andere ridders 25 062, 25 063, 25 079,
25 082; G. en de ridders ontdekken dat
Lanceloet verdwenen is 25118 e.v.,
25141 e.v.,
G. en de andere

GESENONIS VAN STRANGLOET LP:

ridders zullen met Pinksteren aan het
hof zijn 25 872, 25 875, 25981, 25991,

Gocenain
d'Estranglot, Grocenain etc.; ridder van de
Tafelronde (ook Gosengoes genoemd). G.

neemt deel aan dequeeste naar Lanceloet 16422 e.v., 16428, 18104 e.v.,
18108; Lanceloet zal G. en de andere
ridders zoeken 21324 e.v., 21330, 22116;
G. is door Tarquijn gevangengenomen
22172; Lanceloet ziet G.'s schild hanen 22195; Lanceloet bevrijdt G. en
g
de andere ridders via Gaheret 22210,

22391, 22394, 22407, 22410, 22428, 22435
e.v., 22450 e.v., 22466, 22470; G. en de
andere ridders wachten in het kasteel
op Garden 22489 e.v., 225 05, 22517,

25134,

25149;

2 6011, 26024
LP: Croiz au Jaiant; kruis
tussen Monti uit en Kameloet. Jenevre

GIGANTS CRUCE

stuurt een jonkvrouwe naar het G.C.
met een brief voor Lanceloet 19747,
1975o, 19757, 19768
GORRE LP:

Gorre; Bandemagus' koninkrijk.

Bandemagus dtaagt het bestuur van
G. over aan Patrides 21594; het kasteel
van Trepasse bevindt zich in de richting van G. 22596

22573 e.v., 22585 e.v., 22 603;Walewein

GOSENGOES zie GESENONIS VAN STRANGLOET

zoekt G. en de andere ridders 23165,
23179, 23212 , 23218;Walewein ontmoet
G. en de andere ridders 23251, 23261,

GRAEL (Grale)

23263, 23271 e.v., 23286 e.v., 23302 e.v.,
23307; Mordret, Bandemagus en Acglovel zoeken G. en de andere ridders
23342, 23353 9 23383; Lanceloet zoekt G.
en de anderen 23567 9 23613; Artur
maakt zich zorgen om G. en de andere ridders 23694, 23697; G. en de andere ridders zijn op zoek naar Lanceloet
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23759, 23766 e.v., 23770, 23781 e.v. , 23792,
23801 •; Lanceloet gaat G. en de andere
ridders zoeken 23804, 23807; Artur

LP: Graal ;• kelk waarin Jozef
van Arimathea het bloed van degekruiside Christus opving. De dochter van

koning Penes ma de Graal niet
meer dragen 17730, 17734, 17736,
Lanceloet
7744,
7749,
vertelt het hof dat hij de G. heeft
aanschouwd 21179; Walewein leest
een opschrift over de G. 21251; W.
heeft de G.gezien 21263; Lanceloet
1

1 774 69 1

17751;

kan het avontuur van de G. nooit
volbrengen 21361, 21388, 31423; in
het 'boec vanden Grale' zal meer
verteld warden over de brief die koning Helizeer in een schip vindt
24397; Galaat zal de G. vinden 25458,
25727; de dochter van koning Pales
heeft een zoongekregen die de
Graal zal vinden 25727
GRIFFOEN [VANDENQUADEN PASSE] (Griffoene) LP: Griffon del Mal Pas; ridder

die zijn wapenrusting aan Lanceloet heeft
afgestaan. L. vertelt het hof zijn avontuur met G. 21139, 21140
GROTE BERTANGEN zie BERTANGEN, GROTE GUERIES,
GUERRIES, GWERRES LP: Guerrehes

etc.; derde zoon van koning Lot, broer van
Walewein, Agravein en Gaheret, nee van
Artur. G. neemt deel aan dequeeste
naar Lanceloet 16422 e. v. 16428, 18104
e. v. 18108; Lanceloet vertelt het hof
over zijn gevecht teen G. Acgrawan en Gaheret 21154, 21155; Lanceloet zal G. en de andere ridders zoeken 21324 e.v., 21330;W. zal zijn broers
G. Acgrawayne en Mordret zoeken
21333; Lanceloet zoekt G. en de andere ridders 22//6,Walewein zoekt G. en
de andere ridders 23165, 23179, 23212,
23218; Bandemagus vertelt Walewein
over G. 23229, 23232 e. v. 23236, 23238;
Walewein ontmoet G. en de anderen

23251, 23261, 23271 e. v. 23286 e. v. 23302
e. v. 23307; Mordret, Bandemagus en
Acglovel zoeken G. en de andere ridders 23342, 23353, 23383; Lanceloet
zoekt G. en de anderen 23567, 23613;
Artur maakt zich zorgen om G. en de
andere ridders 23694, 23697; G. en de
andere ridders zijn op zoek naar Lanceloet 23759, 23766 e. v. 23770, 23781
e. v. 23792, 23801; Lanceloet gaat G. en
de anderen zoeken 23804, 23807; Artur
maakt zich zorgen om G. en de andere ridders 25718, 25721, 25922, 26040;
Claudas verneemt dat G. en de ridders van de Tafelronde zoek zijn 26412

e. v. 26418, 26465
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GYGANTE, II LP:jaians; kasteelheren van het
kasteel Vaguel. Lanceloet doodt de
twee reuzen 22750 e. v. 22761 e. v.
22771, 22792 e. v. 22811; Bandemagus
hoort dat Lanceloet de twee. doodde 23210; Bohort verneemt dat Lanceloet de tweeg. gedood heeft 24934
[HELIBEEL] LP: Elibel; nicht engezelschapsdame van koningin Jenevre. H. is op we
naar de vrouwe van Lac 26045, 26050
e. v. 26067, 26075 e. v. 26082; H. wordt te
Gaunes bij• koning Claudas ontboden
26093 e. v. , 26111 e. v. 26131; gesprek tussen Claudas en H. 26133 e. v. 26154 e.v.,
26169, 26181, 26195, 26205 e. v. 26217; H.
geeft de brief aan de dwerg 26221 e. v.
26245 e.v.,
26262; Claudas denkt dat H.
komt spioneren 26266 e.v., 26276; de
hofmaarschalk onderzoekt of H. een
brief bij zich draagt 26291, 26294, 26300

e.v., 26313, 2632o e. v. , 26340 e.v., 26361;
H. wordtgevangengezet 26372 e. v.
26378; Jenevre verneemt dat H. gevangengenomen is 26496 e. v. 26506; Jenevregelast Claudas H. vrij te laten
26542, 26548; Claudas weigert H. vrij
te laten 26563 e. v. 26568
HELIZEER LP: Helisier; koning die door Josef

van Arimathea tot het christendom is bekeerd. H. trekt door het land 24184
e.v., 24194; H. krijgt een zeer kleine
aalmoes bij het klooster Celice 24200
e. v. 24220 e. v. 24238; God spreekt in
een droom tot H. 24239 e. v. 24253 e. v.
24259; H. ontmoet zijn zoon en verneemt wat er tijdens zijn afwezigheid
gebeurd is 24261 e. v. 24275, 24283 e. v.
24301 e. v. 24315, 24322, 24329, 24366;
H. ziet een brief liggen in een schip
24381 e.v., 24393; H. keert terug naar
zijn land 24402, 24404; H. besluit om
het klooster Celice voortaan 'Cleine
Aelmosene' te noemen 24409 e. v.

24421 e.v., 24435 e.v., 24456
HELPE VAN DIEN ARMEN LIEDEN zie CELICE
HERE (van kasteel Trepasse) LP: chevalier

(M IX,p. 37 no. 102); heer van kastee
Trepasse, ridder die Ywein gevangen nam.

De h. overwint met enkele andere
ridders Ywein en zet hemgevangen
17414 C.v.,
17433; de h. wil Lanceloet
c.s. geen onderdak verschaffen 21750
e.v., 21766 e. V. 21778; Gaheret overmeestert de h. 21781 e. v. 21796 e. v.
21808; de h. vraagt vergeving na het
horen van Lanceloets naam 21829 e. v.
21838 e. v., 21849; de h. vertelt het verhaal vanYwein en Mandure 21854,
21862 e. v. 21867, 21880, 21887; de h.
eeft Bohort het schild van Mandure
g
21949; de h. geeft een feest ter ere van
Bohort 22061, 22064, 22087
TE LP: Secre; kluizenaar die Walewein
HERMI

de toekomst voorspelt. Een kluizenaar
verklaart Walewein wat hij zag in het
8 18082,
Palais van Avonturen 1807,

HESTOR, ESTOR VAN MARES (Hestors, He-

store, Hestorre) LP: Hector, Hestor des
Mares; ridder van de Tafelronde, zoon van
koning Ban, halfbroer van Lanceloet. H.
neemt deel aan deq ueeste naar Lan1642 8; Hestor mocht
422
eloet 16,
c
plaatsnemen aan de Ronde Tafel zonder dat hi'j gewond was 16881
(H.v.M.), /6887; Lanceloet vertelt dat
H. zijn broer is 2'195; Artur is blij dat
H. Lanceloets broer is 21218 (E.v.M.),
21220, 21221 e.v., 21226;Walewein vertelt hoe hij in een toernooi teen H.
gevochten heeft 21259, 212 60; Lanceloetgaat H. en de andere ridders zoeken 21324 e. v., 21330; 21577, 21579,
22093, 22116; H. is door Tarquijn gevangengenomen 22172, 22206; Lanceloet bevrijdt H. en de andere ridders
via Gaheret 22210, 22391, 22394, 22407,

22439, 22455

e. v. 22470; H. wil Lanceloet achterna
22476, 22479, 224 82, 22483, 224 85,
224 88; H. en de andere ridders wachten in het kasteel op paarden 224 89
e. v. 22505, 22517, 22519; H. is de broer
van Lanceloet 22526 (H.v.M.), 22527
e.v., 22546; Lioneel prijst H. 22549,
22552, 2255 6 c.v., 22561, 22562; H. en
de anderengaan op pad 22573 e. v.,
22 603; Lanceloet zoekt H.
225 85 e. v.,

Sol

23165, 23179, 23212, 23218, 23251,Wale-

H. en de andere ridders 232 61, 23263, 23271 e.v., 232 86 e.v.,
23302 e.v., 23307; Mordret, Bandemagus
en Acglovel zoeken H. en de andere
ridders 23342, 23353, 23383; Artur
maakt zich zorgen om H. en de andere ridders 23694, 23697; H. en de andere ridders zoeken Lanceloet 23759,

wein ontmoet

23766 e. v. 23770, 23781 e. v. 23792, 23801;
Lanceloet gaat H. en de anderen zoeken 23804, 23807; Bohort spaart het leven van H. en de andere Tafelronderidders 24582 e.v., 2459o; Lanceloet ziet
het schild van H. hangen 24601
(H.v.M.); H. zit gevangen op de Verboden Berg 24 618 e.v., 24632, 24643,

24 649, 24 677, 24757, 24764 e.v., 24773;

212 69, 21273

22410, 2242 8, 22435 e.v.,

668 e. v. 22675; Wale22658, 22666, 2 2668
wean zoekt H. en de andere ridders

Bohort heeft H. en de Tafelronderidders laten leven 249 68, 24972, 24991
e. v., 25005; Bohort verneemt dat hij
H. en de andere riddersgevangengenomen heeft 25 017, 25021, 25 032,
25 040 e. v., 25 055; Lanceloet begroet H.
en de anderen 25061, 25 063, 25 079,
25 082; H. en de andere ridders missen
Lanceloet 25118 e.v., 25134 e.v., 25149;
Artur maakt zich zorgen om H. en de
andere ridders 25 718, 25 721; H. en de
anderen komen met Pinksteren naar
het hof 25 872, 25 875, 25922, 259 81,
6011, 2 6024, 2 6040; Claudas ver25991, 26011
neemt dat H. en de Tafelronderidders
zoek zijn 2 6412 e.v., 26418, 2 6463, 26465
IWEIN zie YWEIN
JENEVERE, DIE CONINGINNE - (Jeneveren)

LP: Genievre, Guenievre; koningin van
Brittanie,Arturs echtgenote, Lanceloets geliefde. J. denkt dat Lanceloet dood is
16421 , 181o3; dansende j kvrou
zingen een nieuw lied over J. 18236;
een ridder brengt Artur en J. namens
Lanceloet het magische schaakspel

18512 e.v., 18516, 18529, 18544 e.v., 18552;
het schaakspel verslaat J. 18569, 185 72
e. v. 185 80 e. v. 18590; Artur en J. geven
de riddergeschenken 1860i e. v. 18610;
J. tijdens zijn monoLanceloet-

loog in de put 18816 e.v., 18833; Lancelot stuurt een ridder naar J. 19130 e.v.,
19135, 19172, 19174; de ridder geeft zich
over aan J. en J. spaart zijn Leven 19544
e.v., 19556 e.v., 19575 e.v., 195
86;J.
• ontvangt een brief van Lanceloet 19616
e.v.,
19627 e.v., 19642;s di cussie tussen J.
en Ydier over de onoverwinnelijkheid
van Lanceloet 19 67o e.v., 19680, 19688,
19701;J. wenst dat Lanceloet met de
tegenpartij meevecht 19724 e.v., 19740
e.v., 19746, 19753; Lanceloet zal het
verzoek van J. inwilligen 19786 e.v. ,
19790, 19803 e.v., 19 812 e.v., 19829J ziet
eenjonkvrouwe met een gordel die
zij aan Lanceloet heeft gegeven 19830
e.v., 1984 7 e.v., 19861; J. is aanwezig bij
het toernooi 20030 e.v., 2 0044, 2 0195
e.v., 2 02 00, 20207 e.v., 2 0214, 20226,
75;j.
202202
2 02
• laat de jonkvrouwe met
degordel komen 2 0278 e.v., 202 85,J.
stuurt Bohort naar Bandemagus om
Lanceloet te bezoeken 20286 e.v.,
2o3o3, 2 0348, 2 0352 e.v., 2035 8; Bohort
deelt J. mee dat Lanceloet zal komen
20371 e.v., 2 0385,J. ondervraagt de
jonkvrouwe over de gordel 2 0389 e.v.,

20397 e.v., 2 0421 e.v., 20439, 20471 e.v.,
20487, 2 0491, 2 05 09 e.v., 20518;J. stuurt
Bohort naar Lanceloet 20594 e.v.,
20603 e.v., 20615 e. v., 20619; Lanceloet
en J. brengen twee nachten samen
door 20667 e. v., 20681 e.v., 20704, 20715,
2 0717;J. geeft Lanceloet een witte wapenrusting 2 0719 e.v., 20731 e.v., 20744;
J. aanschouwt het toernooi 20770, J.
ontvangt Lanceloet aan het hof 20995
dt d
door
e.v., 21001 , 21014, 21063;1 wordt
het schaakspel verslagen 21085 e. v.,
21091; J. luistert naar Lanceloets avonturen 21174, 21187, 21190, 21201, 21210;
de ridders van de Tafelronde willen J.'s
relatie met Lanceloet aan het licht
brengen 21316J en Lanceloet in gesprek 21344 e.v., 21348, 21367 e.v., 21380,
21390 e.v., 21405, 21412 e.v., 21421, 21427
e.v., 21438 e.v., 21447;1 geeft Lanceloet
een ring als bescherming tegen tovenarij 21453, 21459;J. is aanwezig bij de
ridderwijding van Bandemagus 2155 7
e.v., 215 70; Lanceloet vraagt J. toestemming Nestor en Lioneel te zoeken
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215 74 e.v., 21586; Lanceloet schildert op
de muur zijn relatie met J. 23064,
23066, 23109, 23118, 23124; Lanceloet
kust deportretten van J. 23129 e.v.,
23135,J. is ongerust over Lanceloet en
Walewein 23360 e.v., 23366; Lanceloet
mist J. zeer 23432, 23435, 23446 e.v. ,
23463 e.v., 234 71, 23496, 23497; Lanceloetgeeft Sarras een boodschap mee
voor J. 25882 e.v., 25887;J. verneemt
het nieuws van Sarras 25914 e.v., 25923

e.v., 25 933, 259 84 e.v., 25990, 26001,
26004, 26033;J. heeft Helibeel naar de
vrouwe van Lacgestuurd 26045, titel
na 26048; Helibeel vertelt Claudas dat
ze bij J. hoort 2615 8; Helibeel wil niet
dat Claudas de brief van J. vindt
26236, 2624 7, 26248, 2 625 8;1 verneemt
dat Helibeelgevangengenomen is

264 79 e.v., 264 86 e.v., 26499 e.v., 265 07;J.
stuurt Tarquijn met een brief naar
Claudas 265 09 e.v., 2 6519, 265 28, 26530,
26541, 26544; Tarquijn brengt J. Claudas' antwoord 26553, 26562 e.v., 265 73
pt dat Lanceloet haar
e.v.,
26583;J. hoot
zal wreken 2 6592 e.v., 26601 e.v., 26615,

26625 e.v., 26632
(boodschapster van de
vrouwe van Galvoye) zie GALVOYE
boodschapster van de vrouwe van -

JONCFROUWE

(die Lanceloet geneest) LP:
damoisele (M IX,p. 52, no. 74): Walewein

JONCVROUWE

vraagt de j. nieuws over Lanceloet
18092 e.v., 18096; de j. vertelt dat Lanceloet haargered heeft 18109 e.v., 18123
e.v., 18134; Genevre ziet dat de j.• Lanceloetsgordel draagt 19833 e.v., 1984 8 e.v.,
19861; Genevre ontbiedt de j. 2 0278 e. v.,
20284; de j. vertelt waarom zij de gordel kreeg 20386 e.v., 204 03 e.v., 20419
e.v., 20437 e.v., 20453 e.v., 20479 e.v.,
20492 e.v., 205 09 e.v., 20518; Lanceloet
vertelt het hofdat dej. hem genezen
heeft 21143 e.v., 21149
(die Lanceloet uit put bevrijdt) LP: damoisele (M /X, p. 53, no.
83) de j. bevrijdt Lanceloet 18855 e.v.

JONKVROUWE

18869 e.v., 18884 e.v., 18901 e.v., 18917;
Lanceloet en de j. worden door haar

vader aangevallen 18918 e.v., 18924; de
j. denkt dat haar vader is gevlucht
18956 e.v. , 18976; de j . droomt over een
luipaard 18978 e. v. 18993 e.v., 19013;
Lanceloet en dej. vertrekken 19016
e.v., 19028 e.v., 19037; de j. is ontvoerd
door haar broers 19177 e.v., 19199; L.
bevrijdt de j. 19213 e.v., 19223, 19233
e.v., 19245; de j. vertelt Lanceloet over
haar droom en de ontvoering 19246
e.v., 19259 e.v., 19272 e.v., 19288 e.v.,
19305 e.v., 19325; Lanceloet en de
jonkvrouw bij het kasteel van Charetten 19376, 19379, 19517 e.v., 19524;
Lanceloet stuurt dej. met een brief
naar Genevre 19611 e.v., 19628 e.v.
19643; de j. als boodschapster tussen
Lanceloet en Genevre 19743 e.v.,
19758; 19768 e.v., 19780, 19796 e.v., 19812
e.v., 19828; L. vertelt het hof dat j. hem
uit deput heeft gered 21211
JONCVROUWE (die

gedood wordt door
een ridder) LP: damoisele (M IX, p. 53
no. 84); jonkvrouwe. Lanceloet hoort de
j. om hulp roe en 19032, 19040; Lanceloet verslaat de ridder die dedood heeft 19043 e.v., 19063 e.v., 19072,
19112; Lanceloet stuurt de ridder met
de dodej. langs verschillende hoven
19120 e.v., 19130, 19156 e.v., 19164; Lanceloet vertelt over de dodej. 19321; de
vrouwen aan de hoven vergeven de
ridder die de j. doodde 19529 e.v.,
19536, 19586, 19592
(dochter van de hertog van
Rochedoen) zie ROCHEDOEN, dochter
van de HERTOGE VAN -

JONCVROUWE

(die Lanceloet in contact
brengt met Tarquijn) LP: damoisele
(M IX, p. 53 nr. 85); jonkvrouwe. De j.
vertelt Lanceloet waar Lioneel is
22140 e.v., 22152 e.v., 22167, 22174; de j.
en Lanceloet zien de schilden van
vele Arturridders hangen 221 e.v.,
22191, 22203 e.v. , 22218; de j. enLanceloet vertrekken 22387 e.v., 22393,
22410, 22413, 22418; Lanceloet doodt
een ridder die dej. kwaad wil doen
22609 e.v., 22621 e.v., 22635; de j. ver-

JONKVROUWE
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zorgt Lanceloets wonden 22649 e.v.,
22654
(Josephsjose he LP:Joseph d'Arimachie; volgeling
van Christus, bracht de Graal naar GrootBrittannie. Koning Helizeer wordt
door J. bekeerd 24183 (Zosephs van
Maarathien),
249
10; de grootvader
van Lanceloet stamt of van J. 25271; J.
heeft het land bekeerd 25277

JOSEPH VAN ARAMATHIE, JOSEP

LP: Conoins, Kahenins
etc. ; hertog, oorspronkelijke eigenaar van
kasteel Vaguel. Hertog K. heeft kasteel
Vaguel geschonken aan twee reuzen
22802,22806

ICAHENIS, HERTOG -

LP: Karles, Calles
etc. ; hertog die in een strijd verwikkeld
was met zijn kinderen. Een neef van de
hertog van K. hoort dat zijn dochter
Lanceloet uit deput bevrijdde 18896
(thertogen Cales); Lanceloet vertelt
over zijn strijd teen de hertog van
K. 21152

KALES, - HERTOGE VAN -

LP: chevalier
(M IX,p.37, no. 98, mogelijk dezelfde als
no.97); vader van de jonkvrouwe die
Lanceloet uit deput bevrijdt. L. wordt
door de neef van K. en andere ridders overmeesterd en in degeworpen 18648 e.v. 18680 e.v.,
18694418697 e.v., 18700], 18707, [18710
e.v., 18736], 18747; de neef van K.
hoort van de ontsnapping en wordt
gedood door Lanceloet 18893 e.v.,
18910, 18919 e.v., 18935 e.v., 18948 e.v.,
18952, 18962 e.v., 18971, 18982; de neef
van K. is de vader van de jonkvrouwe 19274, 19275, 19290, 19302, 19308,
19643; Lanceloet vertelt hoe hij door
de neef van hertog K. in de put geworpen is 21204, 21205

KALES, SHERTOGEN - NEVEN

LP: Calogrenant; ridder Fr
de Tafelronde. Lanceloet verslaat K. ti'dens het toernooi to Karmeloet
20053

KALOGRENANT

KAMELOET, KARMELOET, KAMALOET, CARMELOET LP:

Camaalot, Kamaalot etc.; een
van Arturs hofburchten. Artur organi-

seert een toernooi te K. 16471; Bohortgaat naar K. 18071;Walewein
vergezelt een jonkyrouw en ridder
naar K. 18126, 18129 , 18133;
de ridder
met de dode jonkvrouw komt naar
K. 18511 (Cramelot), 18521, 19531;
Lanceloet en eenjonkvrouw aan op
weg naar K. 19527, 19606, 19609,
i9625;Walewein en Bohort komen
van K. 19986; Bohort komt te K.
20361; er zal een nieuw toernooi bij
K.plaatsvinden 20644; Arturs ridders
vluchten K. binnen 20936, 20940; Lanceloet en Bohort op K. 20993, 21044;
Lanceloet vertrekt van K. 21600; de
vrouwe van Lac heeft Lanceloet naar
K.gestuurd 23063; Lanceloet heeft
Walewein te K. verwond 23154; Lanceloet denkt terug aan het toernooi
te K. 23466; met Pasen hield Artur
hof te K. 25715; met Pinksteren zullen
alle Arturridders op K. aanwezig zijn
25874; Sarras komt te K. aan 25912;
Arturgeeft een groot hoffeest te K.
26030,
26034; Helibeel verlaat K.
26051; een schildknaap van K. brengt
Helibeelgoed nieuws 26069; Tarquijn
komt te K. aan 26591

LP: Cabarentins,
Esbarantins de Cornouaille; koning van
Cornwall, een van Arturs tegenstanders bij
het toernooi van Kameloet. Koning K.

ICARABANTUN, CONINC -.

bij het toernooi te Kameloet 19965,

19970 e.v., 19982, 21045, 21049

LP: Keu le senechal; Arturs
drossaard. K. neemt deel aan dequeeste naar Lanceloet 16422 e. v. 16428,
18104 e. v. 18108;a L nceloet zal K. en de
andere ridders zoeken 21324 e.v., 2133o,
22116; K. is door Tarquijn gevangenge-

KEYE (Keys)

nomen 22172, 22194; Lanceloet bevrijdt K. en de andere ridders via Gaheret 22210, 22391, 22394, 22407, 22410,
22428, 22435 e.v., 22450 e.V., 22468,
22470; K. en de andere ridders wachten in het kasteel op garden 224 89

e. v. 225 08, 22517, 22519, 22573 e. v. ,
226o3;Walewein zoekt K. en
22585 e. v.,
de andere ridders 23165, 23179, 23212,
23218,
23251;Walewein ontmoet K. en
de andere ridders 23261, 23263, 23271
e. v. 232 86 e. v. , 23302 e. v. 23307; Mordret, Bandemagus en Acgloval zoeken
K. en de andere ridders 23342, 23353,
23383; Lanceloet zoekt K. en de anderen 23567, 23613; Artur maakt zich zoren om K. en de andere ridders
g
K. en de andere ridders
23694 , 23697;
zijn op zoek naar Lanceloet 23759,
23766 e. v. 23770, 23781 e. v. 23792, 23801;
Lanceloetgaat K. en de andere ridders zoeken 23804, 23807; Artur maakt
zich zorgen om K. en de anderen
25 718, 25 721, 25922, 2 6040; Claudas verneemt van zijn spionnen dat K. en de
Tafelronderidders zoek zijn 2 6412 e.v.,

26418, 264 65
LP: li valles;
schildknaap die Lanceloet vergezelt tot bij
de magische dans. De k. laat Lanceloet
achter bij de magische dans 18138 e.v.,
18144

KNAPE (van koning Penes)

KARDUEL zie CARDUL

LP: la Dame du Lac,
Niniane, Ninienne; fee, Lanceloets pleegmoeder. De vrouwe van L. heeft Lan-

LAC, vrouwe van -

LP: Carlion, Karlion; een van Arturs hojburchten. De

KARLIOEN (Karlioene)

broer van de vrouwe van Sorestan
heeft op de we van K. haar zoon gedood 19402

Karados, Carados; broer van de
reus Tarquijn. Lanceloet overwon K.

celoet naar Arturs hofgestuurd 23061;
Genevre stuurt Helibeel als boodschapster naar de vrouwe van L.
26047,TITEL na 26048, 26501

KARODOS LP:

22178, 22181, 22307, 22310; L. schildert
op de muur van zijn cel hoe hij K.
verslagen heeft 23140

504

LANCELOET VAN LAC, LANCHELOET, LANCELOET VAN LAEC (Lanceloets, Lancelote):

LP Lancelot del Lac: zoon van koning
Ban, nee van Lioneel en Bohort. Ywein

zoekt L. 16272, 16279, i628I;Bohort
is een neef van L. 16387, i6393; Bohort,Ywein en de dwerg vertellen
wat zij over L. weten 16413, 16414,
16416 e.v., 16429 e.v., 16433, 16436,
16442, 16444 e.v., 16447; L. zal op het
toernooi van koning Artur aanwezig
zijn /6492 e.v., 16495; L. mocht plaatsnemen aan de Ronde Tafel zonder
gewond te zijn 1688o, 16886; Bohort
is een neef van L. 17612, 17617; Bohort ziet waar L. hetgraf geopend en
de draakgedood heeft 17618 e.v.,
17624, 17628, 17630, 17633; een kluizenaar vertelt dat hij L. als baby heeft
gekend 17829, 17830 e.v., 17846 e.v.,
17858 e.v,
18869; Bohort is L.'s neef
18017, 18018,18019, 18055, /8o57;W.
informeert naar L. 18089, 18099,
18101, 18105, 18108; L. heeft een jonkvrouwegered uit handen van drie
ridders 18111 e.v., 18116;Walewein
denkt dat L. naar het toernooi te Kameloet komt 18130; het verhaal gaat
verder met L. 18135, 18136 e.v., 18137;
L. verbreekt de betovering van de
magische dans 18145, 18147, 18151 e.v.,
18164 e.v., 18176, 18186, 18188 e.v., 18196
e.v., 18205; een ridder vertelt L. over
de oorzaak van de betovering 18207,
18210 e.v., 18219, 18226, 18437 e.v., 18451
e.v., 184 62 e.v.,
18466; L. verslaat het
schaakspel 18467, 18470 e.v., 18484 e.v.,
18493 e.v.,
18502; L. stuurt een ridder
naar Arturs hof met het schaakbord
18504
18516; de ridder vertelt Artur en Genevre over L. 18534, 18538,
18539 e.v., 18545, 18588, 18590; de koning prijst L. 18595, 18601, 18603; L.
ontmoet een vijandige ridder 18616,
18624, 18625 e.v., 18628, 18632, 18634
e.v., 18637, 18639, 18640, 18643, 18645,
1864 6; L. in gevecht met tien ridders
18647 e. v. , 18662 e. v. , 18678 e. v. , 18694
e.v., 18699; L. wordt gevangengenomen 18702, 18704 e.v., 18714, 18715 e.v.,
18719, 18720 e.v., 18734; L. wordt in de
put geworpen 18736 e.v., 18753 e.v.,
18763 e.v., 18771; monoloog van L. in
deput 18774 e.v., 18795 e.v., 18817 e.v.,
18836, 18838 e.v., 18853; een jonkvrouwe bevrijdt L. 18854 e.v., 18868 L. van

Soy

Lac), 18871 e.v., 18882 e.v., 18890; L.
doodt de ridders in het kasteel 18895,
18896 e.v., 18911, 18912 e.v., 18923,
18924, 18925 e.v., 18935, 18937 e.v.,
18954, 18955 e.v., 18964, 18965, 18973,
18975, 18977 e. v. , 18988; L. en de jonkvrouwe vertrekken 19019, 19020 e.v.,
19027; L. ontmoet een ridder die een
jonkvrouw doodslaat 19029, 19031 e.v.,
19048, 19049 e.v., 19062, 19063 e.v.,
19072, 19074, 19076 e.v., 19079; L. verslaat de ridder 19080 e.v., 19085, 19 091,
19097; L. stuurt de ridder langs verschillende hoven met het lijk van de
jonkvrouwe 19099, 19102 e.v., 19111,
19115, 19116 e.v., 19120, 19122 e.v.,
19136, 1914 6 e.v., 19157, 19159, 19160
e.v., 19166, 19170, 19/74; L. ontdekt dat
dejonkvrouwe die hem vergezelde,
ontvoerd is 19176, 19177 e.v., 1918 2,
19184, 19187, 19188 e.v., 19193, 19194
e.v., 19203; L. bevrijdt de jonkvrouwe
19205, 19206 e.v., 19212, 19220, 19221
e.v., 19230, 19231 e.v., 19244; de jonkvrouwe vertelt L. over haar droom en
over haar broers 19247 e.v., 19259 e.v.
192 73, 19274, 19275 e.v., 19285 e.v.,
19300, 19304, 19306 e.v., 19314, 19318,
19320, 19323; L.'s benen zijn gezwollen
door het slangengif 19324 e.v., 19327,
19331 e.v., 19337, 19338 e.v., 19348,
19349 e.v., 19371; L. bij het kasteel van
Charetten om een huwelijk te verhinderen 19372 e.v., 19386, 19387,
19389, 19390, 19392, 19394 e.v., 19399,
19409, 19410 e.v., 19418, 19420 e.v.,
19431, /9432, 19458, /9460, 19465; L.
wordt herkend en bedreigd door
Morgueyne 19472, /9476 e.v., 19481,
19483, 19484 e.v., 19492, 19494 e.v.,
19503, 19504 e.v., 19508, 19509,19511; L.
en dejonkvrouwe vertrekken 19516,
19517 e.v.,
19526; de ridder met de
dodejonkvrouwe vertelt het hof over
zijn ontmoeting met L. 19530, 19552,
19574, 19577 (L. van Laec), 1959 0,
19591; het verhaal gaat verder met L.
19597; L. neemt afscheid van de jonkvrouw engeeft haar een brief voor
Genevre 19599, 19604,19608,19611,
19613 e.v., 19623, 19624, 19630, 19635,
/9638, /9639; Artur hoot dat L. naar

het toernooi komt 19654, 19658; discussie met koningYdier over de onoverwinnelijkheid van L. 19665,
19669, 19672, /9674 e. v. 19686, 19694,
19696 e.v., 19699; de ridders van de Tafelronde smeden een complot teen
L. 19707,19708, 19711, 19714, 19719,
19723; de koningin wil dat L. zich bij
de tegenpartij aansluit 19731 e. v.
19744, 1975 2 , /9754, 1 9755; L. willigt
het verzoek in 19776, 19778 e.v., 19789
e.v., 19798, 19800 e.v., 19805; de jonkvrouwe vertelt de koningin over haar
gesprek met L. 19815,19817 e.v., 19828;
Genevre roept de kjon vrouwe die L.
genezen heeft bij zich 19834, 19836,
1838,
19845, 19851, 19853;ontmoet
L.
9
koning Bandemagus 19867, 19868 e.v.,
19876, 19879 e.v., 19882, 19883 e.v.,
19897, 19899 (L. van Lac), 19901; L.
deelt mee dat hi' aan zijn zijde zal
vechten 19902, /9904,19907, 19910,
19912 e.v., 19926, /9927 e.v., 19940,

19991; Genevre vraagt zich of waar L.
0, 20042; L. verslaat veel van
blijft 2004
Arturs ridders 20046, 20047, 20051,
20055 e.v., 20066, 20067, 20072 e.v.,
20092 e.v., 20116, 20117 e.v., 20134,
20137; men herkent L. niet 20140 e. v.,
20148 L. van Lac), 20149 e.v., 20159;
men betreurt het dat L. afwezig is
20161, 20163 e.v., 20175 e.v., 20183,
20184 e. v. 20188, 20190 e. v. 20194; L.
wordt onwel bije h t aanschouwen van
Genevre 20201 e.v., 20216 e.v., 20231;
koning Bandamagus komt L. to hulp
20232 e.v., 20247 e. v. 202 61; door het
we all van L. winnen de ridders
van Artur het toernooi 20265; Genevre vraagt zich of wat er met L. gebeurd is 20275, 20277, 20280; Genevre
draagt Bohort op L. to zoeken 20288,
20292, 20293 e.v., 20302; Bohort als
bode tussen L. en Genevre 20305,
20311 e. v. 20326, 20328, 20329, 20330
e.v., 2034 0 e.v., 20347, 20348 e.v., 20360,
20375 e. v., 20383; Genevre spreekt met

dejonkvrouwe die L.'s gordel draagt
20387, 20400, 20401, 20414, 20440,

e. v. 20706 e. v. 20710, 20712 e. v. 20717;

Genevregeeft L. een witte wapenrusting 20720, 20721 e.v., 20733, 20735,
20736 e. v. 20741, 20742 e. v., 20751,
20754, 20755 e.v., 20762; L. mengt zich
in de strijd 20849, 20852, 20853 e.v.,
2.9858; L. verslaat Walewein en de ridders van de Tafelronde 20860, 20862
e.v., 20873, 20889, 20891 e.v., 20911,
20913 e. v. 2092 6, 20935, 20938 e. v.,
20942; L. maakt zich bekend 20945,
20948, 20949, 20953, 20956, 20957 e.v.,
20970, 20973, 20978, 20979 e.v., 20987;

L. en Bohort worden aan het hof
ontvangen 20992, 20993 e. v. 20996,
20999 e.v., 2/0/4;Walewein prijst L.
21016, 21017 e. v. 21031; L. vergeeft de
ridders van de Tafelronde 21033,
21034; L. en alle deelnemers aan het
toernooi worden aan het hof uitgenodigd 21039, 21040 e.v., 2104 6, 21062;
L. wint van het schaakspel 21088,
21089 e.v., 21095, 21096 e.v., 21099,
21102, 21104; L. let een eed of 21117,
21119, 21120 e, v. 21133; L. vertelt zijn
avonturen 21135, 21136 e. v. 2114 8 e. v.
21162 e. v. 21175 e. v. 21191 e.v., 21197
e.v., 21215; Artur is blij dat Hestor L.'s
2122 6; Artur laat
broer is 21218, 21225 ,

L.'s avonturen opschrijven en prijst L.
21228, 21234, 21235, 21294, 21297,

21302 e. v. 21312, 21316; L. Bohort,
Walewein en Gaheret zullen de ontbrekende ridders zoeken 21319 e. v.
21327, 21330, 21339, 21340; L. en Genevre ingesprek 21345, 21346 e. v. 21349,

20473 e.v., 20485 e.v., 20499 e.v., 20508;

21356 e.v., 21368, 21369 e.v., 21381 e.v.,
21395 e. v. 21407 e. v. 21413, 21416 e.v.,
21426, 2142 8 e. v., 21438 e. v., 21453 e. v.,

koningYdier spreekt kwaad over de

21460; L. vraagt of Bandemagus ridder

20441, 20442 e. v. 20460 e. v. 20472,

Sob

rode ridder L. 20519, 20523, 20526,
27 e.v.
205
, 20546;Walewein en Artur
prijzen de rode ridder L. 20550 e.v.,
20554, 20555 e.v., 20571, 20577, 20579
.v. , 2 0593; Bohort als bode tussen L.
e
en Genevre 20598, 20605, 20614,
20616, 20618, 20620 e. v. 20634; koning
Bandemagus zal met de rode ridder
L. zeker winnen 2.9659; L. en Genere brengen twee nachten samen
v
door 20665, 20669, 20672, 20676,
20677 e.v., 20682, 2o683, 20689, 20691

van de Tafelronde ma g worden 21468,
21475, 21476 e.v., 21491 e.v., 21499,
21507, 21516, 21535, 21538, 21542,
2/543, 21545; L. is aanwezig bij de ridderwijding van Bandemagus 21558,
21566, 21568; L. krijgt toestemming
Hestor en Lioneel tegaan zoeken
21574, 21576 e.v., 21588; L. vertrekt met
Bandemagus, Bohort en Gaheret
21590, 21592, 21599, 21603 e.v., 21607;

L. en de anderen bevrijden Mordret
21609 e.v., 21617, 21639, 21650, 21673,
21677, 21679, 21680 e.v., 21693, 21703,
21704, 21705 e.v., 21715, 21717 e.v.,
21729, 21731 e.v., 21736, 21740, 21741;
L. Bohort, Gaheret, Bandemagus en
Mordret bevrijdenYwein 21745, 21753

e.v., 21769, 21771, 21773 e.v., 21781,
21781, 21783 e.v., 21791, 21797, 21808,

Gaheret vertelt degevangenen dat L.
Tarquijn gedood heeft 22446 L. van
Lac), 22453, 22472, 22478, 224 80,
224 85; Gaheret vertelt over L. en het
toernooi bij Kameloet 22514, 22518,
22520, 22522, 22527, 22528 e.v., 2254 6;

L. Hestor en Lioneel zijn aan koning
Claudas hun land kwijtgeraakt 22566;
de bevrijde ridders gaan L. zoeken
22586, 22592, 22597; L. gaat met de
jonkvrouwe mee 22604, 22606, 22 607
e.v., 22615, 22 625, 22626, 22628, 22635,
22637, 22640, 22643, 22 64 6, 22647; de
jonkvrouwe verzorgt L.'s wonden
22649 e.v., 22 656; L. informeert bij een
monnik naar Hestor 226 e.v., 22666,
22672, 22673; L. verovert kasteelVaguel op twee reuzen 22676, 22 678 e.v.,

21812, 21814, 21815 e.v., 21822, 21831,

22685 e.v., 22 698 e.v., 22705, 22706 e.v.,

21833, 21835, 21836 e.v., 21846; L. ver-

22717, 22720, 22721 e.v., 22729, 22730

neemt het verhaal vanYwein en
Mandure 21849, 21850, 21852, 21854,
21875, 21876 e.v., 21880; L. belooft Bohort dat hi' teen Mandure ma
vechten 21889, 21890 e.v., 21902, 21903
e.v., 21916, 21921, 21924, 21928, 21929,
21932, 21933, 21935 e.v., 2194 6, 21953,
21956 e.v., 21965, 2/966 e.v., 21971; L.
aanschouwt hetgevecht 21990,
22008, 22009, 22030, 22036, 22038; L. is
aanwezig op het feest ter ere van Bohort 22055, 22061, 22063, 22085; L. en
de andere riddersgaan ieder hun
el en we 22086, 22089, 22090 e.v.,
22103, 22104 e. v. 22124; L. hoort
nieuws over Lioneel 22125, 22127 e.v.,

e.v., 22744, 22748, 22749, 2275 6 e.v.,
22764, 22768, 22772, 22774, 2 2 777,
22778 e.v., 22788, 22 791, 22792 e.v.,
22799, 22801, 22810 e.v., 22815, 22818,
22820, 22822 e.v., 22831, 22833 e.v.,
22838, 22839 e.v., 22852, 22 853 e.v.,
22863 e.v., 22866;. L wordt door een

jonkvrouwe in de gevangenis van
Morgueine gelokt 22867, 22871,
22873, 22877, 22879, 22 881, 22 883,
22887, 22888 e.v., 22893, 22898, 22902,
22906 e.v., 22916, 22921; L. krijgt een
slaapdrank en giftig poeder in zijn
neus 22922 e.v., 22942, 2 2 947 , 22952
e.v., 22961, 22973, 22979; L. ligt ziek in
Morgueynes gevangenis 22983, 22991

22139 e.v., 22151, 22152, 22153 e.v.,

e.v., 23001 e.v., 23011, 23014, 23015 e.v.,

22163, 22164, 22173 e.v., 22183; L. komt

23032, 23.933 e.v., 23042; L. schildert

bij een fontein waar de schilden van
vele Arturridders hangen 22184 e.v.,
22193, 22204, 22207; L. verslaat Tarquijn 22212, 22218, 22222, 22225 e.v.,
22234, 22235, 22238 e.v., 22252, 22253
e.v., 22271, 22273 e.v., 22278, 22279 e.v.
22297, 22302, 22303 (L. van Lac),
22307, 22313, 22317, 22323, 22324,
22327, 22328 e.v., 22338, 22340, 22342
e.v., 22359 e.v., 22366, 22367 e.v., 22372,

22375, 22378, 22381, 22382, 22386; L.
draagt Gaheret op de gevangenen te
bevrijden 22388, 22389, 22395, 22396,
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22402, 22403; 22405, 22411 e.v., 22417;

zijn avonturen op de muur 21044 e.v.,
23055, 23.959 e.v., 23069, 23071 e.v.,
23081 e.v., 23090, 23093 e.v., 23107,
23110, 23115 e.v., 23124, 23127, 23129
e.v., 23144, 23/47;Walewein gaat L. en
de andere ridders achterna 23151,
23153, 23156, 23159, 23164;Walewein
verneemt dat Lanceloet Tarquijn gedood heeft enVaguel veroverd 23172,
23173, 23176, 23178, 23186, 23206,
23208; L. zal de andere ridders op Allerheiligen weer ontmoeten 23212 e. v.
23219, 23220, 23222; L. is niet aanwezig

op Allerheiligen 23253, 23254, 23262,
23265266;
ridders besluiten de
, de 23
queeste naar L. voort te zetten 23274,
23282, 23287, 23296; drie ridders sturen een bode naar het hof om te informeren naar L. 23341, 23353, 23362,
23368 e.v., 23383; L. ontsnapt uit Morgueynes gevangenis 23393, 23396,
23398, 23401 e.v., 23413, 23415 e.v.,
23429 e.v., 23439 e.v., 23451, 23456,
23457, 23459, 23461 e.v., 23477 e.v.,
23492 e.v., 23509, 23513, 2352o, 23521
e.v., 23526, 23528, 23529 e.v.,, 23542,

vrou we
23545, 23555, 23558; een •jonk
vertelt L. waar Lioneelgevangen zit
2356o, 23563, 23564 e.v., 23572, 23586,
23587, 23588; L. ontmoet een gewonde
ridder op een draagbaar 23592, 23593
e.v., 23604, 23605, 23606 e.v., 23615 e.v.,
23618, 23621, 23626, 23629, 23693,
23697; volgens Artur zou L. de ridder
kunnengenezen 23706, 23707 e.v.,

23721; L. biedt vergeefs aan de pijl
eruit te trekken 23724, 23725 e.v.,
23731, 23732 e.v., 23735, 23740, 23743;

L. ontmoet degewonde Bandemagus
23748, 23751, 23753 e.v., 23761, 23763,
23769, 23771 e.v., 23780, 23782 e.v.,
23788, 238o3, 23804 e. V. , 2380 8; L. gaat
op we naar Lioneel 23814, 23815 e.v.,
23819; de ridder verneemt dat hi' L.
te gast had 23824 e.v., 23837 (L. van

Lac), 23849, 23854, 23857; L. vindt de
gewonde Lioneel en wint een tweekamp voor hem 2386o, 23862,23870,
23871, 23875, 23877, 23885 e.v., 23889,
23893, 23897 e.v., 23901, 23906, 23909
e.v., 23922, 23968, 23971, 23973, 23978,
23979, 23983, 23988, 23991, 23992 e.v.,
23996, 24003, 24006, 24007, 24014 e.v.,
24025, 24030, 24033, 24041 e.v., 24047,
24049, 24052 e.v., 24071, 24076, 24078
e.v., 24093,24098, 24099 e.v., 24110; L.

en Lioneel vertrekken 24111, 24115; de
gewonde ridder is op zoek naar L.
24123, 24126 e.v., 24141 e.v., 24159,
24162, 24166; L. laat Lioneel achter bij
een klooster 24168, 24171 e.v., 24176,
24458, 24461, 24463, 24467, 24468 e.v.,
2 44 80 , 24490; L. hoort over de gevan-

gen Tafelronderidders op deVerboden
berg 24491, 24493, 24585; L. verslaat de

Sob

ridder van deVerboden berg (Bohort)
24591 e.v., 24596, 24614, 24616,24622,
24628 e.v., 24635, 24636, 24638 e.v.,
24651, 24653 e.v., 24664, 24668, 24670
e.v., 24678, 24692, 24695, 24699, 24700
e.v., 24714, 24717, 24720, 2472 3, 24727,
24728 e.v., 24735, 24736 e.v., 24745 e.v.,
2 4753/ 2 4755 e.v., 24763, 24768, 24769
e.v., 24775, 24778, 24783, 24784 e.v.,
24798, 24799 e.v., 24808, 24810 e.v.,
24829 e.v., 24839, 24841 e.v., 24848,
24849, 24850 e.v., 24858, 24861, 24865,
maken
BohortBo.
en L. m
24867 e.v. , 24875;
ak
zich bekend 24877 e.v.,24890, 24891,
24893, 24895 e.v., 24899, 24900 e.v.,
24913, 24914 e.v., 24920, 24924, 24933,
24934 e. v., 24952, 24982 , 24995, 24996,
25 001; L. vertelt Bohort over de gevan en ridders 25012, 25 013, 25022,
25027, 25 031, 25045; L. begroet de ridders 25056, 25063, 25064 e.v., 25069,
25070 e.v., 25082; L. gaat na een droom

over zijn grootvader naar hetVreselijke Woud 25083, 25085 e.v., 25096,
25097 e.v., 25117; de ridders besluiten
op L. te wachten 25121, 25137, 25140
e.v., 25150; L. bij het graf van zijn
grootvader 25152, 25153 e.v., 25159,
25160 e.v., 25173, 25175, 25176 e.v.,
25190, 25191 e.v., 25201 e.v., 25217,
25218 e.v. , 25228, 25231, 25238, 25239
e.v., 25244, 25248, 2525o, 25251, 25253
e.v.,
25263; de kluizenaar vertelt L. o.a.
over zijn grootvader 25264, 25269,
25346, 25352 e.v., 25365, 25366 e.v.,
25371, 2 5374, 25380, 25445, 25447,
25450 e.v., 25464 e.v., 25479; L. vertrekt
25481, 25484, 24488, 25490 e.v., 25500;

L. redt een schildknaap van een beer
25502 e.v., 25505, 25506 e.v., 25513,
25515, 25519, 25529, 25530; L. ziet een
wit hert met zes leeuwen 25531 e.v.,
25547, 25548 e.v., 25572; L. verslaat een
ridder 25573 e.v., 25585 e.v., 25604,
25605 e.v. , 25611, 25615, 25617 , 25627 ,
25628 e.v., 25644, 25646 e.v., 25654,
25655 e.v., 25669, 25672 e.v., 25686,
25687 e.v., 25692, 25695, 25696, 25697;

L. ingesprek met Sarras van Logres
25699, 25701, 25703, 25709, 25711,
25717, 25721, 25733, 25737; de schildknaap brengt Sarras (en L. naar de

Fontein van de twee Sycamoren
25740, 25762, 25764, 25768, 25774; L.
verslaat Bel as en stuurt Sarras naar
het hof 25837, 25843, 25847, 25858,
25863, 25867, 25869 e.v., 25877, 25878,
25879, 25886; de gewonde ridder zoekt
L. 25889, 25894, 25896 e.v., 25907; Sarras brengt L.'s boodschap over 25932,
2594 6 e.v., 25973, 25975 e.v., 25985,
25986 e.v., 25994, 25997 e.v., 26008,
26015; Helibeel verneemt dat L. nog
leeft 26073 ;• Helibeel vertelt Claudas
over L. 26102, 2 6161 e.v., 26165, 26167
e.v., 2 6188 e.v., 26202 • laudas stuurt
C
spionnen om te informeren naar L.
26381, 26411, 2 6414 e.v., 26418, 26459,
264 61, 2 64 65; Claudas beschimpt L. en
Genevre 26 78 e. v., 2 6586; Genevre
hoot dat L. haar zal wreken 26607,
26608 e. v., 26631; het verhaal gaat verder met L. 26634, 26635
LANCELOET LP: Lancelos, Lancelot; grootvader

van Lanceloet, koning van het Witte
Land. Koning L. spoort Lanceloet in
een droom aan om naar hetVreselijke
Wout tegaan 25087, 25093, 25094,
25 095; Lanceloet bij het graf van koning L. 25203, 25223 e.v., 25240 e.v.,
2525 6 e.v., 2527o e.v., 25284, 25288,
25289 e.v., 25300 e.v., 25318 e.v., 25328
e.v., 25338 e.v., 2534 6, 25382, 25386 e.v.,

25397
LANVALES, LAVALES LP: Lenvarles, Lenvarlet;

zoon van koning Helizeer. Koning Helizeer ontmoet zijn zoon L. 24264 e.v.,
2427,
6 2428o 242
,
82;v L. ertelt hoe
men hem als koningszoon herkende
242 87, 24299 e.v., 24316 e.v., 24329, 24343
e.v., 24354 e.v., 24366, 24372; L. en Helizeer zien eenprachtig schip 24383 e.v.,
24386; L. vertelt waar hij zijn vader
ontmoet heeft 24409, 24414, 24415 e.v.,
24418
LIONEEL, LYONEEL, LYONEL (Lioneels, Lio-

nele, Lyonele) LP: Lioniax, Lionel,
Lyon etc; zoon van koning Bohort, broer
van Bohort, nee van Lanceloet. L. neemt
deel aan dequeeste naar Lanceloet
16422 e.v., 16428, 18104 e.v., 18108; L.
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kwam met een boodschap van Lance9
45;• L. verzekert
loet naar het hof 18
de jonkvrouwe met de gordel dat
Lanceloet haar liefde zal belonen
20454; Lanceloet vertelt het hof over
het avontuur met L. 21156; Lanceloet
zal L. en de andere ridders zoeken
21324 e.v., 21330; Bohort gaat L. zoeken
21336; Lanceloet zoekt L. en Hestor
21577, 21579, 22093, 22116, 22130,
22135, 22145, 22147, 22157; L. is door
Tarquijn gevangengenomen 22171,
22197, 22200, 22202; Lanceloet bevrijdt L. en de andere ridders via Gaheret 22210, 22391, 22407, 22428, 22435
e.v., 22439, 22441 e.v., 2245 8 e.v., 2245 8
e.v., 22473;• L. en de andere ridders
wachten in het kasteel op paarden
224 89 e.v., 22505, 22517, 22519, 22547,
2254 8 e.v., 22561, 22563 e.v., 225 79 e.v.,
2260
3; Morgueyne hoot dat L. en
Bohort Lanceloetgaan zoeken 22977,
22982;Walewein zoekt L. en
22979 e.v.,
de andere ridders 23165, 23179, 23212,
23218,
23251; Walewein ontmoet L. en
de andere ridders 232 61, 232 63; 23271
e.v., 23286 e.v., 23302 e.v., 23307;• Mordret, Bandemagus en Acglovel zoeken
L. en de andere ridders 23342, 23353,
23383; Lanceloet zoekt L. en de anderen 235 67, 23569, 23571 e.v., 235 84,
23613; Artur maakt zich zorgen om L.
en de andere ridders 23694, 23697; L.
zoek
en de andere ridders zijn op zoe
naar Lanceloet 23759, 23766 e.v., 23770,
23781 e.v., 23792, 23801; Lanceloet gaat
L. en de andere ridders zoeken 23804,
23807; Lanceloet vindt L. bij koning
Vagor en vecht de tweekamp voor
hem 23878, 23881, 23887, 23897, 23900,
23904 e.v., 23909, 23910 e.v., 23921 e.v.,
23933 e.v., 23949 e.v., 239 64 e.v., 23985,
23987, 23996, 24005, 24009 e.v., 24023,
24031, 24106; L. en Lanceloet vertrekken 24114, 24116, 24117, 2415 7; Lanceloet laat L. achter bij het klooster
'Celice' 24172, 24462, 24464, 24473; de
ridders op deVerboden berg vernemen dat L. in het klooster zit 25070,
25 074; L. gaat naar de verboden Berg
25128, 25129 e.v., 25149; Artur maakt
zich zorgen om L. en de andere rid-

ders 25 718, 25721, 25 872, 25875, 25922,
25981, 25991, 26011, 26024, 2 6040;

Claudas informeert bij Helibeel naar

L. 26105, 26181, 26183, 26189 e.v.,

26202;

Claudas denkt dat L. en Bohort hem
willen aanvallen 26267, 26277 e.v.,
26293, 26298, 26304; Claudas laat informeren naar L. Bohort en Lanceloet
26382; Claudas verneemt via zijn
spionnen dat L. en de ridders van de
Tafelronde zoek zijn 26412 e.v., 26418,
26462, 26465

LOGRES, LOCGRES LP: Logres; Arturs koninkrijk. Lanceloet stuurt een ridder uit L.
naar koning Artur 18507; Gaheret vertelt over het toernooi bij L. 22511
(Locgres); Sarras komt uit L. 25710;
Helibeel vertelt Claudas dat ze uit L.
komt 2 6155
MADOR VANDER PORTEN (MadOrS) LP:

Mador de la Porte; ridder van de Tafelronde. Bohort spaart het leven van M. en
de andere Tafelronderidders 24582 e.v.,
24590; Lanceloet ziet het schild van
M. hangen 24609; M. zit gevangen op
de Verboden Berg 24 618 e.v., 24632,

24643, 24649, 24 677, 24757 e.v., 24773;
Bohort heeft M. en de Tafelronderidders laten leven 24968, 24972, 24991

e.v., 25 005, 25 023 e.v., 25 038 e.v., 25050
e.v., 25 055; Lanceloet begroet M. en de
andere ridders 25062, 25063, 25079,
25 082; M. en de ridders ontdekken dat
Lanceloet verdwenen is 25118 e.v.,
25134, 25141 e.v., 25149; M. en de andere ridders zullen met Pinksteren aan
het hof zijn 25872, 25 875, 25981, 25991,

17024 e. v. 17035 e.v., 17048;Ywein vertrekt met het schild van M. 17068,
17079, 17091;Ywein verslaat Tridan en
stuurt hem naar M. 17119, 17120, 1714 0
e.v., 1714 8, 17173 e.v., 17187 e.v., 17196
e.v., 17213 e.v., 17222; M. gaat op zoek
naar Ywein 1 7227 e. V. , 17237 e. v. 17248
e.v., 17260 e.v., 17272 e.v., 17281 e.v.,
17294 e.v., 17310, 17393 e.v., 17404 e.v.,
17409;Ywein wordt gevangengenomen om hem uit to leveren aan M.
1743o (Maunduit), 17431; Lanceloet
verneemt het verhaal overYwein en
M. 21856, 21868 e.v., 21878 e.v., 21888;
Bohort zal vechten teen M. 21898,
21907, 21941, 21952 e.v., 21968; Bohort
verslaat M. 21972 e.v., 21984 e.v., 22004

e.v., 22024 e.v., 22045 e.v., 22054, 23776
MARABRON, MARBAROEN (Marabrons, Marbarone) LP: Marabron; zoon van koning
Vagor M. houdt Lioneel gevangen
23571;• Lioneel vertelt Lanceloet over
M. 23913 ;• Lioneel doodt de broer van
M. 23915, 23936 e.v., 2394 6; Lanceloet
overwint M. in een tweegevecht
23947, 2394 8 e.v., 23960, 23977 , 23980
e.v., 23984, 24000, 24008, 24028, 24030,
24037 e.v., 24045, 2404 6 e.v., 24051,

24052 e.v., 24068,
24110

24078 e.v.,

24095 e.v.,

MATHEUS DIE FELLE LP: Matain le Felon;
ridder die Mordretgevangen hield. M. en
zijn ridders worden verslagen door
Lanceloet, Bohort, Gaheret en Bandemagus 21642, 21643 , 21644 e.v., 21655

21661, 21688, 21703 e.v., 21712, 21733
e.v., 21738
e.v.,

26011, 26024

MAKAL1JS, CONINC - LP: li roi Macabres;
broer van koning Helizeer. M. heeft de
vrouw van koning Helizeer geholpen
24294, 24296
MANDURE, MANDINT LP: Maudit le Jaiant;

reus van wie Ywein helm, schild en
zwaard afgenomen heeft. Een kluizenaar
vertelt Ywein over M. 16910, 16912
e.v., 16921, 16934, 16938, 16955, 16966 e.v,
16981 e.v.,16986, 16995 e.v., 17012 e.v.,
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MONTIGUIT LP: Montignet; kasteel vlak bij
Kameloet. Een jonkvrouwe wacht in
de buurt van M. op Lanceloet 19749
MORDRET, MORDREIT, MORDEREIT (Mordereide) LP: Mordres; halfbroer van Walewein, bastaardzoon van Artur. M. neemt
deel aan dequeeste naar Lanceloet
16422 e.v., 16428, 18104 e.v., 18108; Lanceloet zal M. en de andere ridders
zoeken 21324 e.v., 2/33o;Walewein gaat
op zoek naar M. 21333; Lanceloet, Ga-

heret, Bohort en Bandemagus bevrijden M. 21618 e.v., 21631, 21638, 21649,
21652, 21663 e.v., 21671, 21672 e.v.,
21680, 21681 e.v., 21686, 21703 e.v.,
21725; M. Lanceloet, Bohort, Gaheret
en Bandemagus bevrijdenYwein
21745, 21753 e.v., 21767, 21777 e.v., 21797,
21808, 21812, 21891, 21900, 21917 e.v.,
21929, 21954 e.v., 21971; M. is aanwezig
op het feest ter ere van Bohort 22056,
22061, 22085; M. Gaheret, Lanceloet,
Bohort, Bandemagus enYwein gaan
ieder hun el en we 22086, 22104 e.v.,
22122, 22/24;Walewein zoekt M. en de
andere ridders 23165, 23212, 23218;Walewein ontmoet M. en de andere
queesteridders 23251, 23261, 23271 e.v.,
23286 e.v., 23302 e.v., 23307; M. Ac lo
vel en Bandemagus ontmoeten elkaar
23317, 23320, 23323 e.v., 23326, 23327
e.v., 23337, 23343; Artur weet niets over
M. en de anderen 23353; M. Acglovel
en Bandemagus zetten de queeste
voort 23378, 23385 e.v., 23392; Lanceloet
zoekt M. en de andere ridders 23567,
23613; Artur maakt zich zorgen om
M. en de andere ridders 23694, 23697;
Bandemagus vertelt Lanceloet dat M.
en de andere ridders hem zoeken
23759, 23766 e.v., 23784 e.v., 23795, 23798
(Modereit) 23801; Lanceloet gaat M.
en de anderen zoeken 23804, 23807;
Artur maakt zich zorgen om M. en
de andere ridders 25718, 25721; M. en
de anderen zullen met Pinksteren
weer aan Arturs hof zijn 25872, 25875,
25922,
2604o; Claudas verneemt via
zijn bode dat M. en de ridders van de
Tafelronde zoek zijn 26412 e.v., 26418,

26463, 264 65
MORGUEYN DIE ELVINNE, MORGUERNE,
MORGUYEN, MARGUEIN, MARGUEYN

(Morgueyne, Morgueynen, Merguenen) LP: Morgue, Morgain la fee;
boosaardige fee, stiefzuster van Artur. M.
herkent en bedreigt Lanceloet 19474,

19479 e.v., 19491 e.v., 19503 e.v., 19510,
19522, /9525, 19601; Genevre waarschuwt Lanceloet voorM. 21439,
21441 e.v.,
21450; Lanceloet wordt door
M. betoverd engevangengenomen
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22884, 22888 e.v., 22901 e.v., 22910,

22943, 22945, 22946 e.v., 22957, 22959
e.v., 22967; M. wil zich ook op Bohort
en Lioneel wreken 22968, 22971, 22978
e.v., 22982; Lanceloet verblijft in M.'s
gevangenis 22983 e.v., 22993, 23009,
23011 e.v., 23029; M. bewondert de
muurschilderingen van Lanceloet
23074, 23076 e.v., 23092, 23096 e.v.,
23114 e.v., 23125; het verhaal zwijgt
over Lanceloet en M. 23151; Lanceloet ontsnapt uit M.'s gevangenis
23267, 23394, 23399, 23411, 23517,
23518, 23519 e.v., 23527 e.v., 23540 e.v.,
23561; Lanceloet spreekt over zijn gevangenschap bij M. 23762, 24679

LP: Mariale; de zoon van hertog
Gahanius. M. heeft een kasteel van de
vrouwe van Galvoye ingenomen 17510
e.v., 17518, 17557 e.v., 17570 e.v., 17576,

MORIALES

17601 e.v., 17604, 17645 e.v., 17648; Bohort verslaat M. 17659, 17661 e.v.,
17672 e.v., 17678, 17686 e.v., 17700,
17702 e.v., 17706
NAEN LP:

nain M IX, p. 116, no. 14); dwerg
die nieuws heeft over Lanceloet en Arturs

hof Ywein helpt een dwerg zijn bond
terug to krijgen 16275 e.v., 16288 e.v.,
16301 e.v., 16311 e.v., 16319; de dwerg
heeft nieuws over Lanceloet en Arturs
hof 16432 e.v., 16447 e.v., 16459 e.v.,
16474; de dwerg vergezeltYwein
/65o6, 16512
NAEN LP:

nain (M IX, p. 116, no. 19); dwerg
die Helibeel vergezelt naar de vrouwe van
Lac. Helibeel komt met de dwerg en

een schildknaap bij koning Claudas
26081, 26128, 26142, 26144; Helibeel
geeft de brief van Genevre aan de
dwerg 26243, 26252 e.v., 26262; de
dwerg gooit de brief in het water
2631o, 26341, 26363 e.v., 26372; Genevre
verneemt dat Helibeel, de dwerg en
de schildknaap gevangengenomen
zijn 26498
NOCHANT,
JONCVROUWE VAN -

LP: la dame
de Nohaut ;• jonkvrouwe die ooit door
Lanceloetgeholpen is. Lanceloet schil-

dert hoe hij• de jonkvrouwe
•
van N.
geholpen heeft 23068

LP: roi de
Norgales; koning van het gelijknamige koninkrijk. Een dwerg vertelt over het

NORGALES, DIE CONINC VAN -

toernooi tussen koning Bandemagus
en de koning van N. 16440, 16449;
Lanceloet stuurt een ridder naar het
hof van de koning van N. 19142,
19583; de koning van N. doet mee
aan het toernooi te Kameloet 19964,
19970 e.v., 19978, 20774, 2.9775, 20797,
20836, 2084 6, 20851, 21044, 21049; de koning van N. wordt door het schaakbord verslagen 21079; L. vertelt over
het toernooi tussen koning Bandemagus en de koning van N. 21165, 21167,
21169, 21171

LP: Palais Aventureux ;• deel van het Graalkasteel Corbenic.

PALAISE VAN AVENTUREN

Koning Pelles laat Bohort niet in het
P.v.A. slapen 17773; een •jonkvrouwe
verwijt Bohort dat hij niet in het
P.v.A. durft te overnachten 18026-7,
i8o49;Walewein vertelt over zijn verblijf in het P.v.A. 21267.

aan het hof van koning P. 17565,

17585, 17594, 17599, 17608 e. v. 17616;
Bohort verslaat Moriales aan het hof
van P. 16
7-44 e. v. 17655, 17664; P. geeft
de vrouwe van Galvoye haar kasteel
terug 17702 e. v. 17717, 17728; P's dochter verwijt haar vader dat zij de Graal
niet meer mag dragen 17763 e. v.
11769; Bohort neemt afscheid van P.
17777; Bohort verbleef bij koning P.
18025 (coninc Vescher); L. vertelt het
hof over zijn avonturen bij koning P.
21176 (tes conincsVesschers)

LP:fille
au roi Pelles de la Terre Foreinne;(ex)draagster van de Graal, Galaats moeder.

PELLES, DES CONINCS - DOCHTER

De dochter van P. toont Bohort de
graftombe en de dode draak 17616
e. v. 17627; de dochter van P. ma de
Graal niet meer dragen 17728 e. v.
17738, 17757 e. v. 17766; Lanceloet
zwijgt over zijn nacht met P.'s dochter
2//84;Walewein zag hoe P's dochter
de Graal droeg 21262; de zoon van P.'s
dochter zal de Graal vinden 2573/ (des
conincsVischers dochter), 25732

LP: damoisele (M IX, p. 53 no. 79); graaldraagster
sinds koning Pelles' dochter een maagd
meer is. De nicht van koning P. draagt
de Graal 17739, 17740

PELLES, DES CONINCS - NICHTE
PALE, GRAVE VANDEN -

zie

PARKE,
GRAVE

VANDEN -

PANDEMAGUS

zie

BANDEMAGUS

PARKE, GRAVE VANDEN -, GRAVE VANDEN

LP: le comte du Parc; graaf die na de
dood van Tarquijn diens kasteel ontvangt.

PALE

Degraaf vanden P. schenkt de Arturridderspaarden 22574, 22576 e. v.
22583; de graaf vanden P. vertelt dat
Lanceloet Tarquijn verslagen heeft
23171, 23/77, 23186

LP: Patrides; nee van koning Bandemo us. Koning Bandemagus draagt

PATRIDES

zijn land over aan P. 2/593,

zie

VREESSELIKE FO-

REEST

LP: Carnisi; kasteel. Een door
Lanceloetgedode koning wordt naar
kasteelQ. gebracht 25665

QUARENSI

LP: chateau de
la Casse, Quasce; kasteel van koning Pelles in de nabijheid van de Graalburcht.
Galaat wordt verwekt te Q. 25736

UASSEN, CASTEEL VANDER Q

21594,

21597
LP: Pelles de la
Terre Foreinne (Forainne); koning van de
Graalburcht. De vrouwe van Galvoye

PELLES, CONINC -, PELLIS

roept Moriales ter verantwoording
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PERELIEUSEN FOREEST

LP: la vieille, la damoisele de grant
aage (M IX, p. 147, no.
5);• oude vrouw
aan wie Lanceloet beloofd heeft haar te
volgen. Men betreurt dat de q. Lance-

QUENE

loet meevoerde 20191 •; L. vertelt het
hof zijn avontuur met de q. 21141

RIDDER LP:

chevalier (M IX, p. 37 no. 99);
ridder die eenjonkvrouwe doodt. Lance-

loet ontmoet een r. die een jonkvrouwe doodslaat 19042, 19049 e.v., 19062
e.v., 19073; Lanceloet overwint de r. en
stuurt hem met de dodejonkvrouwe
langs drie hoven 19080 e.v., 19090 e.v.,

19103 e.v., 19120 e.v., 19137 e.v., 1914 8
e.v., 1915 7 e.v., 19175; de r. vertelt zijn
verhaal aan de drie hoven 19528 e.v.,
19542 e.v., 19555 e.v., 19567 e.v., 195 80
e.v., 19594
RIDDER LP:

chevalier (M IX, p. 38, no. 105);
ridder met eenpijl in zijn been. Lanceloet

Desree; ridder van de Tafelronde. S.
neemt deel aan dequeeste naar Lanceloet 16422 e.v., 16428, 18104 e.v.,
18108; Lanceloet zal S. en de andere
ridders zoeken 21324 e.v., 21330, 22116;
S. is door Tarquijn gevangengenomen
22172, 22194; Lanceloet bevrijdt S. en
de andere ridders via Gaheret 22210,
22391, 22394, 22407, 22410, 2242 8, 22435
e.v., 2245 0 e.v., 22466, 224 70; S. en de
andere ridders wachten in het kasteel
op paarden 224 89 e.v., 225 05, 22517,

22519, 225 73 e.v., 22585 e.v., 22603;Walewein zoekt S. en de andere ridders
23165, 23179, 23212, 23218, 23251;Wale-

ontmoet eengewonde r. op een draagbaar 23600 e.v., 23619; de ridder vertelt
over depijl in zijn been 23620 e.v.,

wein ontmoet S. en de andere ridders

23635 e.v., 23651 e.v., 23668 e.v., 23681 e.v.,
23716; Lanceloet ma niet

Acglovel zoeken S. en de andere ridders 23342, 23353, 23383; Lanceloet
zoekt S. en de anderen 23567, 23613;
Artur maakt zich zorgen om S. en de
andere ridders 23694, 23697; S. en de
andere ridders zijn op zoek naar Lanceloet 23759, 23766 e.v., 23770, 23781
e.v., 23792, 23801; Lanceloet gaat S. en
de anderen zoeken 23804, 23807; Bohort spaart het leven van S. en andere
Tafelronderidders 24582 e.v., 24590; S.
zitgevangen op de Verboden Berg
24602, 24 618 e.v., 24 632, 24643, 23649,
24 677, 24757, 24764 e.v., 24773; Bohort
heeft S. en de Tafelronderidders laten
leven 24968, 24972, 24991 e.v., 25 005;
Bohort verneemt dat hij S. en de andere riddersgevangengenomen heeft
25 017, 25032, 25040 e.v., 25 055; Lanceloet begroet S. en de anderen 25 063,
25 077
, 25
079, 25082; S. en de andere
ridders missen Lanceloet 25118 e.v.
25134 e.v., 25149; Artur maakt zich zorgen om S. en de andere ridders 25718,
25 721; S. en de anderen komen met
Pinksteren naar het hof 25872, 25875,

23704 e.v.,

p
roberen de pijl uit het been van de r.
te trekken 23717 e.v., 23728 e.v., 23740
e.v., 2374 6, 23820; de r. reist Lanceloet
achterna 23822, 2382 8, 23838 e.v., 23851

23859, 24119 e.v. , 24134 e.v., 24147
e.v., 24165, 25890 e.v., 25909
e.v.,

RIDDERS LP:

chevaliers (niet in M IX); ridders van het kasteel Trepasse. De r. van

kasteel Trepasse nemenYwein gevangen 17414 e.v., 17423 e.v., 17433, 21865
ROCHEDOEN, ROECHEDAN, dochter van de

LP: damoisele,fille du
duc de Rocedon ; jonkvrouwe die Lanceloet
verzorgde op het kasteel van Charette.

HERTOGE VAN -

Een kind vraagt Lanceloet om de
dochter van de hertog van R. te help
en 19383, 19396, 19411; Lanceloet
houdt het huwelijk van de dochter
van de hertog van R. teen 19421 e.v.,
1942 8, 19467, 19468, 19470; Lanceloet
vertelt het hof over de dochter van de
hertog van R. 21162

232 61, 23263, 23271 e.v., 232 86 e.v., 23302
e.v., 23307; Mordret, Bandemagus en

25922, 25981, 25991, 26011, 26024, 2604 0;
RODEN CASTELE zie CERCES

LP: Rome. Koning Artur adviseert
de regering van R. 26088

ROME

Claudas verneemt dat S. en de ridders
van de Tafelronde zoek zijn 26412 e.v. 9
26418, 26463, 26465

SAGRIMOR, ZAGRAMOR, ZAGEREMOR (Sagri-

LP: Sarras de
Logres; ridder van Arturs hof S. ontmoet

mors, Zagramors) LP: Saigremor le

Lanceloet en heeft nieuws van Arturs

SARRAS VAN LOGRES (Sarrase)
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hof 25 699 e.v., 25710, 25711 e.v., 25723;
S. zoekt de Fontein van de II Sicamoren 25740 e.v., 25751 e.v., 25763; S.
wordt van hetpaard gestoten door
Bel as 25767 e.v., 25781 e.v., 25799,
25801 e.v., 25818, 25821, 25823, 25825
e.v., 25 835; Lanceloet wreekt S. en
stuurt hem met een boodschap naar
Artur 25839, 25859 e.v., 25863, 25864,
25865 e.v., 25877, 25879, 25880; S. ontmoet de ridder met depijl in zijn
been 25889, 25892, 25893 e.v., 25899,
25902; S. brengt de boodschap over
aan het hof 25910, 25915, 25918 e.v.,
25930, 25936, 25937 e.v., 25948, 2595 0
e.v., 25958, 25966, 25968, 25971 e.v.,
25984 e.v., 25990, 26010, 26°14, 260/5;
het verhaalgaat verder met Lanceloet,
die S. verlaten heeft 26635
LP: Escoce; Schotland, koninkrijk
van koning Helizeer. Het klooster Celice ligt in S. 24178, 24185; koning Helizeer trekt door S. 24194, 24198, 24258,

SCOLLANT

24262, 24289, 243/5, 24403, 24428
SORESTAN, VROUWE VAN -, CONINGINNE

LP: la reine de Sorestan; tovenares die
contact heeft met Morgueyn. Lanceloet is
aan het hof van de vrouwe van S. om
het huwelijk van haar broer to verijdelen 19382, 19403, 19451, 19454, 194 63
e.v., 19471
SORESTAN, broer

van de VROUWE VAN LP:frere de la reine de Sorestan, chevalier;
broer die zou trouwen met dejonkvrouwe
van Rochedon. Lanceloet verijdelt het
huwelijk van de broer van de vrouwe
van S. 19382, 19400 e.v., 19420, 19433
e.v. 19447 e.v. 194 61

STRANGLOET zie GESENONIS VAN STRANGLOET

(Tafelronden,
Tavelronden, Taffelronden) LP: Table
Reonde; genootschap van uitverkoren ridders aan Arturs hot: De ridders van de
T. zijn op zoek naar Lanceloet 16422;
Ywein is lid van de T. 16755; een kluizenaar en Ywein spreken over de T.

1676°, 16768, 16776, 1681o, 16825,
16855, 16866, 16874, 16883, 16885,
16889;Ywein is lid van T. 17441; Bohort is lid van de T. 17611, 18°15,
18°36; Lanceloet vraagt zich of hoe
het met de T. zalgaan na zijn dood
18805; discussie of Lanceloet door de
ridders van de T. verslagen zal kunnen
worden 19657, 19661, 19685, 19703,
19737; Genevre vraagt Lanceloet het
teen de ridders van de T. op to nemen 19767, 19791; het toernooitussen de ridders van de T. en koning
Bandemagus C.S. 19929,19946, 19952
e.v., 19963, 20091, 201°8, 20164, 2027o,
20273, 20587, 20589; het tweede toernooi tussen de ridders van de T. en
koning Bandamagus 20639, 20780,
20785, 20789 e.v., 20807, 20839, 20910,
20912, 20913 e.v., 20925, 20930 e.v.,
20940; Lanceloet vergeeft de ridders
van de T. 21027, 21031 e.v., 21036; de
ridders van de T. luisteren naar elkaars
avonturen 21109, 21113, 21174, 21223,
21288, 21298, 21299 e.v., 21313; de T. is
gesticht vanwege de Graalqueeste
21425; Ganors van Scolland was ridder van de T. 21462; koning Bandemagus wordt ridder van de T. 21473,
21492, 21509, 21514, 21528, 21548;
Mordret is ridder van de T. 21685; Gaheret bevrijdt de gevangen ridders
van de T. en vertelt over het toernooi
22438, 22515, 22521, 22524; Morgueyn
hoopt dat de ridders van de T. Lanceloetgaan zoeken 22972; Artur maakt
zich zorgen om de ridders van de T.
23694; Bohort laat op deVerboden
Berg alle ridders van de T. leven
24968; Sarras is geen ridder van de T.
25706; Bel as heeft vier ridders van
de T. verslagen 25792; Lanceloet behoort tot de T. 26164; Claudas ontvangt nieuws over de ridders van de
T. 26216, 26412, 26464

TAFELRONDE, TAVELRONDE
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TARQUIJN VANDEN ONTWEGEDEN FOREESTE,

(Terquins, Ter urns Terinquins , To rquins , Terquine) LP: Teriquam de la Forest Desvoiable; boosaardige
ridder, broer van Karados die Grote. T.
houdt vele Arturriddersgevangen
TERINQUIN

22168, 22176, 22178 e.v., 22199; Lanceloet verslaat T. en doodt hem 22213
e.v., 22227 e.v., 22245 e.v., 22267 e.v.,
22284 e.v., 22300 e.v., 22311 e.v., 22328
e.v., 22342 e.v., 22359 e.v., 22371 e.v.,
22385; Gaheret vertelt dat T. dood is
22454; de graaf vanden Parke krijgt
het kasteel van T 22575, 22583; Lanceloet trekt verder na T.'s dood 22608;
Lanceloet schildert hoe hi'j T.'s broer
Karados verslagen heeft 2340;Walewein verneemt dat Lanceloet T. verslagen heeft 23170, 23173, 23176

LP:Torquin;
een schildknaap van koning Claudas. T. en

TARQUIJN, TARQUIN (Tarquine)

een andere schildknaap gaan naar Arturs hof 26384 e. v. , 26392, 26402, 2 6406;
T. besluit aan Arturs hof to blijven
2 6422 e.v., 26441 e.v. , 26446, 26468 e.v.,
26475;T. wordt een dienaar van Genevre 26477 e.v., 26489 e. v. , 26507;T. als
bode tussen Genevre en Claudas

26510, 26523 e. v. , 26529, 2656o, 26561,
26576, 26587 e. v. , 26593 , 26594 e. v. , 26604
LP:Terique; bos waar Tarquijn vanden Ontwegeden Foreeste woont. Lance-

[TERIQUE1

loet komt in T. waar hi'j Lioneel voor
het laatstgezien heeft 22129, 22168
TERRE DERVEE zie VERBODENE BERCH

LP: la Terre
Foraine; koninkrijk. Lanceloet gaat op

TERRE FOREINE, TERRE FORAINE

weg naar T. E 22481; het Witte Land
grenst aan T. 25276

LP: Chastel del
Tres as kasteel dat ontmoetingsplaats
wordt voor dequeesteridders. Ywein

TREPASSE, CASTEEL VANDEN

wordt bij het kasteel van T. gevangengenomen 17412; Lanceloet c.s. bevrijdenYwein uit T. 2174 8, 21789, 21842,
2185 0, 21877, 21917, 22064, 22113; de
queesteridders verzamelen zich bij T.
22595, 22598, 23216, 23224, 232 63, 23277,
23295, 23319, 23347, 23377, 23774, 23781
TRESPAS, DOCHTER VAN DE GRAVE VAN DEN

LP: dame du Chastel del Tres as (M
IX,p. 43, no. 12); dochter van de graaf van
den Trepas. De dochter vertelt dat ko-

-

ning Urien haar vader hielp 17437 e.v.,
17452 e.v., 17466

LP: Tidans del
Plaissie; ridder die doorYwein verslagen
wordt. Ywein verslaat T. en stuurt hem
naar de reus Mandure 17110 e.v., 17123
e.v., 17138 e.v., 17153 e.v., 17169, 17170
e. v.,
17195; Mandure slaat de hand van
T. eraf 17196 e.v., 17210 e.v., 17226

TRIDAN VANDEN PLESSIET

(Urients); LP: Urien; koning,
vader van Ywein. Ywein is de zoon van

URIEN, URIENT

koning U. 16591, 16594, 16756; de
kluizenaar die Ywein onderdak verschaft kent U. /6758;Ywein is de zoon
van koning U. 17142, 17177, 17443; de
dochter van degraaf van den Trepas
vertelt dat U. veelgedaan heeft voor
haar vader 17453, /7457;Ywein is de
zoon van koning U. 21529
URIEN,
DES CONINCS URIENS SONE -.

LP: Tintaguel; voormalig
kasteel van hertog Kahenis. Lanceloet

TINTAGUEL, VAGUEL

verslaat in T. twee reuzen 22678, 22689,
22723, 22737, 22776, 22794, 22 800, 22816,
22817,23209,24931
TREBES LP:

Trebe; kasteel van koning Ban.

Een kluizenaar vertelt Bohort dat hi'
bij T. woonde 17851

LP:
Yvain li Avoutre,Yvain de Bast; zoon van
Urien de Bastaard, ridder van de Tafelronde. U. stelt voor koning Bandemagus

als lid van de Tafelronde to accepteren
2152 8, 21529, 2154 0, 21545

LP:
Uterpandragon; koning van Brittannie,
Arturs vader. Een kluizenaar vertelt

UTERPANDRAGOEN (Uterpandragoens)

over degewoonten aan het hof van
TREPAS, GRAVE VAN DEN - LP:

conte del
Tres as graaf die hulp kreeg van koning
Urien. De dochter van degraaf van T.
vertelt Ywein over haar vader 17455
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U. 16774, 16792, /6797, /68/6,168/7,
16830, 16833, 16 86o, 16861 e.v., 16872; in
de tijd van U. zwierven er veel reuzen
door het land 16939

LP:
Vagor; koning die woont op het Vremde
Eylant. Lioneel zit gevangen bij koningV 2357o, 23575 e.v., 23589; Lance-

VAGOR, VAGAOR, CONINC - (Vagaors)

loet vraagt koningV. toestemming om
Lioneel te zien 23894 e. v. 23899; Lanceloet verslaat in een tweekamp
Marabron, de zoon van V. 23948,

2395 0, 23965 e.v., 23973, 23989, 24 002
e.v., 24008, 24025 e.v., 24039, 24055,
24067 e. v. 24083 e. v. 24093 e. v. 24107;
Lanceloet verlaat koningV. 24169
VAGUEL zie TINTAGUEL
VERBODENE BERCH, VERBODENE HILLE, TER-

LP:
Tertre Devee; kasteel op een berg waar
vele Arturriddersgevangen zitten. Een

RE DERVEE (Verbodenen Berge)

aantalqueesteridders wordt gevangen
gezet op deV.B. 23312 (Terre Dervee),

24495, 24496, 24497, 24553 e. g , 24570,
245 75, 24675 Verbodenen Hine); Lanceloet strijdt met Bohort bij deV.B.
24 700, 24957, 24985, 25134; Lanceloet
wil terugkeren naar deV.B., maar verdwaalt 25496
VERLOERNE FOREEST (Verloerne Foreeste)

LP: Forest Perdue; bos bij het kasteel Tintaguel. Lanceloet spreekt met een
schildknaap of bije e n kruis in het V.F.
22846, 22863, 22886

VREMDE EYLAND (Vremden Eylande) zie

ook ESTRANGLOET LP: Ile Estrange;
kasteel van koning Vagor Lanceloet gaat
naar hetV.E. 23821; Lanceloet komt
op hetV.E. 23863; koningVagor is
heer van hetV.E. 24170
WALEWEIN (Waleweins,Walewains,Wale-

weine,Walewaine) LP: Gauvain; de oud-

ste zoon van koning Lot, nee van koning
Artur, ridder van de Tafelronde. W. neemt
deel aan dequeeste naar Lanceloet
16422,
./6428;Ywein is de neef van W
1660o; het verhaalgaat verder met
Walewein 18074;W. denkt na over de
voorspelling van de kluizenaar 18077,
18078 e. v., 18087,W. hoort nieuws over
Lanceloet 18090, 18095 e. v. 18108,18118,
18120, 18123,W. gaat naar Kameloet
18127, 18128 e. v. 18134;W. aan het hof
van Artur 19650, 19704;W. verslaat
veel ridders ti'jdens het toernooi te
Kameloet 19985, /9989, 19993, 19995,
19996, 19999, 20000, 20003, 20013,

20016, 20018, 20027, 20034, 20037,
20126 e. v. 2013,
0 2 0270;W. en Artur
prijzen de rode ridder 20549 (Lanceloet), 2055 0 e. v. 20569, 20573, 20576
e. v. 20587;W. verneemt dat er een
nieuw toernooi zalplaatsvinden
20613, 20625, 20640, 20642, 20649,
20655;W. verslaat zeer veel ridders

20780, 20801, 20808, 20814, 20816 e.v.,
20831 e.v., 20838; Lanceloet verslaatW 20860, 20861, 20865, 20874,
20875 e.v., 20884, 20885; de gewonde
W. aan het hof 21002 21004 e. v. 21013,
21015, 21016 e. v. 21023, 21033, 21037,
20827,

VESSCHER, CONINC - zie PELLES
VREESSELIKE FOREEST, VRESSELIJKE WOUT,
FRESELIJC FOREEST, PERELIEUSE FOREEST

(Vresseliken Foreeste,Vreseliken
Woude, Perelieusen Foreeste) LP: La

Forest Perilleuse; bos waarin zeer veel
avonturenplaatsvinden. Lioneel raakt
gewond in hetV.W. 23957; koning
Helizeer zwerft twee dagen in FF
rond 24202; deVerboden Berg lit in
hetVF 24494; Bohort zoekt Lanceloet in het FF 24937; Lanceloet hoort
in een droom dat hi'j naar hetV.W
moetgaan 25090; L. in het V.F bij het
graf van zijn grootvader 25153, 25162,

25316, 25408

Sib

21058, 21082, 21109, 21174;W. vertelt
het hof zijn avonturen 21237, 21238
e. v. 21252 e. v. 21269 e. v. 212 82,W, Lanceloet, Bohort en Gaheret zullen de
ontbrekende ridders zoeken 21319 e. v.
21331, 21333 e.v., 2134o; Genevre
spreekt met Lanceloet over W's avonturen bij het kerkhof 21350, 21353;W.
zal Lanceloet, Gaheret, Bohort en
Bandemagus later Vol en 21603, 21604
e. v. 21608; Lanceloet wil dat W. en de
andere ridders samenkomen bij Trepas
22116; Lanceloet doodde Karodos om
W. te helpen 22I8o; Gaheret is W's

broer 22397; Lanceloet versloegW. en
de andere ridders tijdens het toernooi
ver det
verder
m W.
22515; het verhaal gaat
23152, 2315 6;W verneemt dat Lanceloet Tarquijn verslagen heeft 23158,
23160 e.v., 23181, 23184;W. spreekt met
degewonde Bandemagus 23188, 23189
e.v., 23200, 23201 e.v., 23211, 23223,
23225, 23235, 23240,23247;W. ontmoet
dequeesteridders 23248, 23249 e.v.,
en de anderen zullen de
232 61,
W
ueeste naar Lanceloet voortzetten
q
23272, 23273 e.v., 23285, 23286 e.v.,
23299 e.v., 23315; Artur is ongerust over
W. en Lanceloet 23342, 23353, 23362,
23363 e.v., 23374, 23692, 23697; Bandemagus vertelt Lanceloet dat W. en de
andere ridders hem zoeken 23759,

237 65, 23768, 23770, 23781 e.v., 23792,
23801 e.v., 23807; Bohort spaart W en
de andere tafelronderidders 24582 e.v.,
24590; Lanceloet ziet het schild van W.
hangen 24597;W. zit gevangen op de
Verboden Berg 24 618 e.v., 24 632, 24 643,

24 649, 24 677, 24757, 24764, 24770, 24991
zeker
e.v., 25 005, [25 007 e.v. , 25011 (niet zek
dat W. bedoeld is)]; Bohort verneemt
wie hi' gevangengenomen heeft en
vraagt W. en de anderen om vergeving
25017, 25019, 25032, 25040 e.v.,

25055;

Lanceloet begroetW. en de andere ridders 25057, 25059, 25063, 25079, 25082;
W. en de andere ridders ontdekken dat
Lanceloet verdwenen is 25118 e.v.,
25134, 25141 e.v., 25149; Artur maakt zich
zorgen om W. en de queesteridders
25717, 25721;W. is door Bel as van zijn
paard gestoten 25749, 25790, 25797;W.
en de andere ridders zullen met Pinksteren aan het hofzijn 25873 e.v., 25876,
25923; Sarras vertelt over W. en Bel as
25967,W. en de anderen zullen
25961,
naar het hofkomen 25981, 25991, 26011,
Claudas verneemt dat
26024 , 26040;
en de ridders van de Tafelronde zoek
zijn 26412 e.v., 2 6418, 26463, 264 65

Gaheret en Bandemagus bevrijden
Mordret bij het kasteel 21615, 21616,

21642, 21687, 21712, 21743
LP:Yders,Ydiers; koning,
zoon van Nut. KoningY. trekt de on-

YDIER, CONINC -

eid van Lanceloet in
overwinnelijkh
twijfel 19659, 19671, 19 673 e.v., 196 79,

19 68o e.v., 19 696, 19710 e.v., 1972 8, 19791;
Y. spreekt kwaad over Lanceloet
20524, 20536, 20597, 20606;Y. stemt in
met het lidmaatschap van de Tafelronde voor koning Bandemagus 21539,

21541 e.v., 21545
YWEIN, YWEYN, YWAIN, YWAYN (Yweins,

Yweine,Ywaine) LP:Yvain; zoon van
koning Urien, ridden van de Taftlronde. Y.
helpt een dwerg 16264, 1 6266
66 e.v.,
16 2 8 6, 16288 e.v., 16296, 16300, 16308;
Y. vecht teen Bohort 16316, 16318

e.v., 16338, 16339 e.v., 16356, 16357,
16358 e.v., 16370; Bohort en Y. maken
zich aan elkaar bekend 16374 e.
16388, /6389 e.v., 16401, 16402 e.v.,
16411;Y. en Bohort spreken met elkaar
16412 e.v., 16418 (Iwein), 16420 e.v.,
1642 8, 1644 6,16451, 16452 e.v., 16460,
16463, 16485, 16497, /65o./;Y gaat naar
een klooster om tegenezen 16504,
165 06 e.v., 16530;Y. doet een oude
vrouw een belofte met onvoorziene
gevolgen 16531 e.v., 16538, 16543 e.v. ,

1655 8 e.v., 16574 e.v., 165 9o, 16591 e.v.,
165 94, 16595 e.v., 16 607 , 16608 e.v.,
16618;Y. haalt voor de oude vrouw
helm ,
zwaard en schild van een reus

16620 e.v., 16632 e.v., 16643, 16644 e.v.,
16663, 16664;Y. ziet twaalf treurende

LP: Blanche
Terre; koninkrijk van koning Lanceloet, de
grootvader van Lanceloet. Koning Lan-

jonkvrouwen die een ramp voorspellen 16682 e.v., 16697 e.v., 16715, 16716
e.v., 16738;Y. vindt onderdak bij een
kluizenaar 16740 e.v., 16753, 16757; de
kluizenaar verteltY. over de tijd van
koning Uterpandragoen 16768, 16771,
16773, 16878;Y. en de kluizenaar spreken over de reus 16899, 16911, 16913

celoet is de koning van het W.L.
25095,25274

e.v., 16922, 16923 e.v., 16 935, 16994,
17033, 1704 6 e.v., 17047 , 17058, 17062,

WITTE LAND (Witten Lande)
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LP:
chastel de la Blanche Epine; kasteel van
Matheus die Felle. Lanceloet, Bohort,

WITTEN DORNE, CASTEEL VANDEN -

1706 8, 17077;Y. boezemt angst in door
het schild van de reus 17083, 17084
e.v. , 17095,17096 e.v., 17104;Y verslaat
Tridan 17108 e.v., 17116, 17117 e.v.,
17124, 17126 e.v., 17138, 17142, 17143
e.v., 17152, 17155, 17159, /7164 e.v.,
17170; Tridan vertelt Mandure datY.
hem uitdaagt 17178, 17179 e.v., 17195,
17199,17271;Y vindt geen onderdak
17313, 17314 e.v., 17334 e.v., 17342,
17344, 1734 8 e.v., 1736 8, 17372, 17373
e.v., 17389;Y. ziet Mandure 17390,
17398, 17399 e.v., 17406, 17408;Y wordt
bij kasteel Trepas gevangengenomen
17410 e.v., 17425 e.v., 17435;Y. spreekt
met de kasteelvrouwe 17437, 17439,
1 7442 9 1 7445 e.v., 17466, 174 68; Bohort
heeftY. achtergelaten na hun tweegevecht 17474;Y. neemt deel aan de
queeste naar Lanceloet 18104 e.v.,
18108 ;• Lanceloet zalY. en de andere
ridders zoeken 21324 e.v., 21330; Lanceloet, Bohort, Gaheret, Bandemagus
en Mordret bevrijdenY. 21748, 21760,
21762, 21777, 21788, 21790, 21809, 21813,
21814 e.v., 21826, 21828; zij Koren het
verhaal overY. en Mandure 21853
(Ywaen), 21855, 21866, 21867, 21891,
21900, 21917, 21923, 21929; Bohort krijgt
vanY. het schild van Mandure 21950,
Y. ziet hoe Bohort Mandure verslaat
21960 e.v., 21971, 22056, 22061, 22063,
22085;Y. en de andere ridders gaan
ieder hun eigen we 22086, 22088,
22096, 22098, 2210 0, 22101 e.v., 22124;
Walewein verneemt waarY. en de andere ridders elkaar ontmoeten 23165,
23212,
2 3218; Walewein ontmoetY. en
de andere ridders 23251, 23261, 232 63;

5i8

Y. en de anderen zetten dequeeste
naar Lanceloet voort 23271 e.v., 23286
e.v., 23309 e.v., 23316; een bode informeert bij het hof naarY. en de andere
ridders 23342; Artur maakt zich zorgen omY en de anderen 23694, 23697;
Bandemagus vertelt Lanceloet datY.
en de anderen hem zoeken 23759,
23766 e.v., 23784 e.v., 23801; Lanceloet
gaatY. en de andere ridders zoeken
23804, 23807; Bohort spaartY en de
andere ridders van de Tafelronde
24582 e.v.,
24590; Lanceloet ziet het
schild vanY. hangen 24598;Y. zit gevan en op deVerboden Berg 24 618
e.v., 24632, 24643, 24 649, 24677, 24757,
24764 e.v., 24773;Y en de anderen
worden bevrijd door Lanceloet 24968,
24972, 24991 e.v., 25005, 25020, 25032
e.v., 25 033, 25 055; Lanceloet begroetY.
en de andere ridders 25063, 25079,
25 082;Y. en de andere ridders ontdekken dat Lanceloet verdwenen is 25118
e.v., 25123, 25134, 25141 e.v., 25149; Artur
maakt zich zorgen omY. en de andere
ridders 25 718, 25 721;Y is door Bel as
van zijn paard gestoten 25750, 25791,
25797;Y. en de anderen komen met
Pinksteren naar het hof 25872, 25873,
25875, 25922, 25962, 25981, 25991, 26011,
26024, 26040; Claudas verneemt datY
en de andere Tafelronderidders zoek
zijn 26412 e.v., 26418, 264 63, 264 65
YWEIN, zoon van Urien de Bastaard zie
URIEN, DES CONINCS URIENS SONE ZAGEREMOR, ZAGRAMOR zie SAGRIMOR

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE AANDUIDINGEN EN TEKENS IN HET
PALEOGRAFISCH/GENETISCH APPARAAT

KOP

Tekst van de kopiist

COR

Ingrepen etc. van de corrector

KOP, COR

Ingrepen etc. van de kopiist of de corrector

KOP, (COR) Ingrepen etc. zeer waarschijnlijk van de kopiist
(KOP), COR Ingrepen etc. zeer waarschijnlijk van de corrector

(...) of (—)

Onleesbare of weggevallen letters

I

I

Dezetekst wordt geexpungeerd

/

/

Deze tekst wordt doorgehaald

I

]

Dezetekst wordt geexpungeerd en tevens doorgehaald

{

1

Deze tekst wordt weggeradeerd

of woorden

Deze tekst wordt overschreven met nieuwe tekst
<

>

Tekst op de versregel

<

Tekst boven de versregel

<

Tekst onder de versregel

—3 --+

Tekst in de rechtermarge van de tekstkolom

4- ♦-

Tekst in de linkermarge van de tekstkolom

T

T

Tekst boven detekstkolom

1

1

Tekst in de benedenmarge van de tekstkolom

—

Geeft aan dat een tekstgedeelte verwijderd is

ISBN 90-6550-029- 4

11

011

9 789065 500298

