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INLEIDING

Elk tijdvak kiest zijn favoriete figuren uit de verhalenvoorraad die
door het verleden is overgeleverd en geeft aan die figuren een eigentijdse invulling. Deze stelling gaat zeker op voor de literatuur van de
Middeleeuwen en voor het voortleven van veel in oorsprong
middeleeuwse verhaalstof in de literatuur, de beeldende kunst en
allerlei muzikale en theatrale kunstvormen van de vijf eeuwen ná
1 Soo. In dit boek is getracht de lotgevallen van negentig middeleeuwse verhaalfiguren door de tijd heen te volgen. Elk personage
wordt eerst gesitueerd in de verhaalcontext waarin het voor de
eerste maal in de overlevering opduikt. Vervolgens komen de latere
middeleeuwse bewerkingen ter sprake, waarbij een indruk wordt
gegeven van de stand van het wetenschappelijk onderzoek dat aan
deze verhaalstof is gewijd. Als het betrokken personage ook een rol
heeft gespeeld in na-middeleeuwse kunstuitingen, wordt dit Nachleben aan het slot van het artikel heschreven. In overeenstemming
met de opzet van de reeks waarin Van Aiol tot de Zwaanridder verschijnt zijn de artikelen alfabetisch gerangschikt. Deze inleiding
biedt gelegenheid, de contouren van de literair-historische ontwikkeling aan te geven en kort in te gaan op een aantal algemene
aspecten van de middeleeuwse verhaalkunst.
Een gemeenschappelijk kenmerk van de meeste verhalen die in
dit boek ter sprake komen, is hierboven al aangeduid: bun retrospectief karakter. In andere (bier niet behandelde) middeleeuwse
verhalende genres — in exempelen, boerden en novellen bijvoorbeeld — is de handeling gewoonlijk in het heden of in een niet nader
bepaald recent verleden gesitueerd. Hier — in het heldenlied, het
epos, het lai, de roman en de daarvan afgeleide literaire vormen —
gaat het meestal om gebeurtenissen in een ver en groots verleden.
De meest archaische epische verhaalkunst die ons uit het Europa
benoorden de Alpen is overgeleverd, stamt uit Ierland (#C U` Chulainn): de oudste teksten dateren uit de 9e, mogelijk zelfs uit de 8e
eeuw; zij geven een beeld van een cultuurfase die overeenkomt met
die van de door Caesar en andere antieke auteurs beschreven Galhers. Niet ten onrechte heeft de keltoloog K.H. Jackson deze Oudierse epiek getypeerd als `a window on the Iron Age'. De oudste
handschriften waarin Germaanse herolsche poezie is overgeleverd,
dateren van rond het jaar loon; deze gedichten hebben betrekking
op vorsten en helden uit de periode van de Volksverhuizingen en de
invallen van de Hunnen. De Gotenkoning Theoderik de Grote
(493 5 26 ) wordt als »Dietrich van Bern de favoriete held van 13eeeuwse Duitse epiek. De Franse chansons de geste die vanaf de Ile
-
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eeuw te boek worden gesteld, evoceren gebeurtenissen uit de tijd
van »Karel de Grote (768-814), zijn voorgangers en zijn opvolgers.
De eerste Arturromans verschijnen rond 1 16o; zij spelen aan het hof
van een vorst die volgens middeleeuwse geschiedschrijvers in het
jaar S42 zou zijn gesneuveld. Zelfs het verhaal van >>Floris en Blanchefleur, dat grotendeels in een chronologisch nauwelijks gespecificeerde oosterse wereld speelt, blijkt aan het eind stevig verankerd in
het verleden: de herenigde gelieven worden de grootouders van
Karel de Grote.
Het retrospectieve karakter van veel middeleeuwse verhalen laat
zich ten dele verklaren uit een oeroude functie van verhalende poezie: het vasthouden van de herinnering aan grote gebeurtenissen uit
het verleden. In een archaische samenleving is het de dichter-zanger
die het collectieve geheugen van de stam belichaamt. Zijn taak is,
het verleden te laten spreken als situaties in het heden daarom vragen. De blinde Friese zanger Bernlef, die zich rond 785 aansloot bij
de evangelieprediker Sint Liudger, was bij zijn tijdgenoten geliefd
om zijn kennis van de heldendaden der ouden en de oorlogen van
koningen ('antiquorum actus regumque certamina'), waarover hij, zichzelf begeleidend op de harp, placht te zingen. De Germaanse strop
(bard) stond in hoog aanzien en was geliefd bij koning en yolk: de
oudste Friese wetten stellen een bijzondere — en aanzienlijke — schadevergoeding vast voor het verwonden van de hand van een harpenaar. Ook bij militaire operaties had de zanger een belangrijke rol te
vervullen: hij was het die de strijders aanvuurde door bun de roemruchte daden van vroegere helden voor te houden. In latere eeuwen
bleef dit gebruik bestaan. Voordat de troepen van Willem de Veroveraar in io66 bij Hastings ten strijde trokken, zong de zanger
krijgsman Taillefer een lied over >>Roelant.
Verhalen over het verleden hadden een actuele functie. Dit verklaart waarom zij steeds opnieuw werden aangepast aan veranderde
omstandigheden. Het oude verhaal was namelijk een zeer effectief
middel om eigentijdse, moderne opvattingen ingang te doen vinden
of ter discussie te stellen. Verscheidene Oudfranse chansons de geste
verhalen van dynastieke veten ten tijde van de Karolingers, maar
weerspiegelen tegelijkertij d een in de I Ze eeuw hoogst actuele feodale problematiek. Wat in het heden als een ideaal gold, werd voorgesteld alsof het in het verleden werkelijkheid was geweest. Een
fraaie illustratie hiervan leveren de oudste Arturromans. Een van de
culturele idealen van de Ile eeuw laat zich samenvatten in het begrip 'hoofsheid'. Hierbij gaat het om een aristocratische levensstijl,
berustend op een complex van sociale vaardigheden waarover een
individu moest beschikken om deel te kunnen nemen aan een feeste-
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lijk gezelschapsleven. In de Arturromans — en al eerder in het fantasievolle geschiedwerk van Galfredus van Monmouth — werd dit
moderne cultuurideaal geprojecteerd op het (naar wij thans weten
fictieve) rijk van koning Artur, waar de hoofsheid haar hoogste
bloei zou hebben gekend. Het nieuwe genre had overigens nog veel
meer te bieden dan hoofse modellen. Onder de handen van dichters
als Chretien de Troyes en Wolfram van Eschenbach groeide de
Arturroman uit tot het literaire genre bij uitstek waarin existentiele
problemen aan de orde worden gesteld.
Wolframs Parzival is dezelfde, en toch ook weer niet dezelfde
figuur als Chretiens Perceval. Bij zijn omwerking, uitbreiding en
afronding van Chretiens onvoltooide roman Perceval ou le Conte du
Graal heeft de Duitse dichter zich allerlei afwijkingen veroorloofd,
die ook te maken hebben met de portrettering van de titelheld. In
nog veel sterkere mate geldt dit voor de Parsifalfiguur van Richard
Wagner. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het begrip `personage',
als het words toegepast op de opeenvolgende stadia van een verhaaltraditie, een niet geringe complexiteit vertoont. Enerzijds gaat
het zonder twijfel om een bestendig element: het personage Perceval met zijn (vrijwel) gelijkblijvende naam en een in grote lijnen
gelijkblijvend grondpatroon van gebeurtenissen behoort tot de constanten die een verhaaltraditie dragen en herkenbaar maken. Maar
anderzijds is het personage ook te vergelijken met een lege huls, die
in elke nieuwe versie van het verhaal een andere lading krijgt. Binnen het genre doen zich voortdurend subtiele personele verschuivingen voor. Een personage dat een tijdlang kennelijk tot de favorieten van het publiek heeft behoord, kan in een volgende fase met
een lichte ironie worden getekend, om in een nog later stadium naar
het tweede of derde plan te retireren en plaats te maken voor een
nieuwe held. Een genre als de Arturroman veronderstelt een intens
meelevend en oordelend publiek, dat zich met de verhaalfiguren
identificeerde en dat zich ook de kleinste nuances niet liet ontgaan.
Een internationaal publiek. Dat geldt al voor de vroegste literaire
overblijfselen uit de Germaanse wereld. In » Widsith, een Oudengels
gedicht uit de tweede helft van de 7e eeuw, somt een skop de landen
op die hij op zijn reizen heeft bezocht. Hij is opgetreden aan het hof
van machtige vorsten, bij de Gotenkoning »Ermenrik, bij Attila, de
heerser over de Hunnen ( bij Theoderik de Grote (#Dietrich
van Bern), bij koning Alboin van de Longobarden. Overal heeft
men zijn kunst gewaardeerd en hem rijkelijk beloond. Aangezien
deze vorsten in verschillende eeuwen hebben geleefd — de historische Ermanarich stierf in 375, Alboin in 573 — moet de skop Widsith
als een fictionele figuur worden beschouwd. Dat neemt niet weg dat
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de heroische liederen waarop hij in het gedicht zinspeelt, tot een
wijdvertakt repertoire moeten hebben behoord, dat in het noordwesten van Europa eens algemeen bekend is geweest.
Ook latere genres hebben zich tot ver buiten bun oorsprongsgebied verbreid. Van verscheidene Oudfranse chansons de geste zijn
Italiaanse en Spaanse versies overgeleverd; daarnaast bestaan er bewerkingen in het Middelnederlands (die soms later weer aan het
taalgebruik van Duitstalige toehoorders of lezers zijn aangepast) en
in het Oudnoors. De Arturromans, vertaald in vele talen (een enkel
werk zelfs in het Hebreeuws), kunnen als Europees cultuurgoed
worden beschouwd. Internationaal bekend en vertaald in vele talen
zijn ook de verhalen rond antieke helden als #Hector, >>Eneas en
#Alexander de Grote, wier daden in de middeleeuwse verhaalkunst
vaak als voorbeelden van ridderlijk en hoofs gedrag werden gepresenteerd. Dat de Lage Landen in dit internationals verkeer van
verhaalstof meer dan eens een transito-functie hebben vervuld,
blijkt bijvoorbeeld uit de dierenepiek, die zich uit Frankrijk ten dele
via de Nederlanden over Duitsland en Engeland heeft verspreid
(#Reynaert).
In de dagen van Widsith werden verhalen gereciteerd of gezongen, begeleid door de tonen van een harp. Het publiek luisterde,
terwijl de zanger het gedicht uit het hoofd ten gehore bracht. De
skop droeg zijn repertoire in zijn geheugen met zich mee. Dat het
Oudengelse gedicht ooit in een handschrift is opgetekend, is uitzonderlijk en waarschijnlijk min of meer toevallig; het schrift speelde nog nauwelijks een rol bij de creatie en de uitvoering van literatuur in de volkstaal. Achthonderd j aar later heeft de technologie van
het schrift, geperfectioneerd door de uitvinding van de boekdrukkunst, het literaire communicatieproces volkomen veranderd. In
1479 legt de meesterdrukker Gheraert Leeu in Gouda een prozabewerking van de Reynaert op de pers en tussen 1487 en 1490 laat hij
een berijmde Reynaert -tekst verschijnen. Beide boeken zijn primair
bedoeld voor individuele lectuur (al is het niet onmogelijk dat deze
of gene koper van een exemplaar er ook uit heeft voorgelezen) . De
prozadruk is ingedeeld in hoofdstukken, elk voorzien van een titel
die de inhoud kort samenvat; in een aparte inhoudsopgave voorin
het boek worden deze hoofdstuktitels opgesomd met verwijzing
naar de bladzijden. Ook de rijmincunabel heeft hoofdstuktitels; bovendien is de tekst verlucht met een aantal meesterlijke houtsneden.
Zowel de hoofdstuktitels als de illustraties zijn visuele hulpmiddelen, die Leeu heeft toegepast om de lectuur to vergemakkelijken.
Het oog heeft het oor vervangen.
In de achthonderd jaar tussen Widsith en Gheraert Leeu heeft de
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verhaalkunst zich stap voor stap steeds verder verwijderd van haar
orale oorsprong. In navolging van de Latijnse literatuur, die al sinds
de Oudheid een literatuur van schrijvers en lezers was geweest, is de
overlevering in de Europese volkstalen gaandeweg verschriftelijkt.
De oudste verhalen die in dit boek worden besproken, waaronder
een epos als >>Beowu f, wortelen nog geheel in de orale cultuur van de
vroege Middeleeuwen. Ook in de vroegste chansons de geste, zoals
het Chanson de Roland (#Roelant) en > Gormond et Isembard, kunnen
allerlei orale trekken worden aangewezen. De voordrager betrekt
zijn publiek voortdurend bij het verhaalgebeuren; het genieten van
een verhaal is nog een collectieve, gezamenlijke ervaring.
Niet alleen in de Keltische gebieden deden verhalen over Artur de
ronde (#Culhwch), ook in Engeland en Frankrijk oogstten rondreizende kunstenaars succes met verhalende liederen over de Britse
koning. Zelfs in Italie was deze stof al in de eerste helft van de Ile
eeuw populair, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het beroemde, tussen
I Ito en 1140 te dateren relief boven een van de toegangspoorten tot
de kathedraal van Modena, dat een Arturverhaal in beeld brengt (zie
p. 367) en uit het vloermozaiek in de kathedraal van Otranto (I 165),
waar Artur zittend op een geit is afgebeeld. Helaas moet alles wat
wij over deze orale vertelkunst te weten kunnen komen, uit dergelijke indirecte getuigenissen worden afgeleid — de verhalen zelf zijn
voor het grootste deel voorgoed verdwenen.
Rond het midden van de Ile eeuw gaan clerici — intellectuelen,
gevormd door de studie van de retorica en de Latijnse literatuur —
zich op grote schaal toeleggen op het schrijven van werken in de
(Franse) volkstaal. De vroegste produkten van hun schrijftafels zijn
de zogenaamde antieke romans, waarin de `matiere de Rome', verhalen over Troje, Aeneas (»Eneas) en > Alexander de Grote, aan de
smaak van een 12e-eeuws publiek wordt aangepast. Een kleine
twintig jaar later zuigt de `matiere de Bretagne', de verhalen rond
koning >>Artur en #Tristan, alle aandacht naar zich toe. Schrijvers als
Chretien de Troyes en Marie de France ontlenen een groot deel van
hun stof aan de orale vertelkunst van professionele vertellers, maar
gieten die in de vorm van een geraffineerde compositie die een
diepere betekenis, de sen, verhult. Hetzelfde geldt tot op zekere
hoogte voor Thomas, de dichter van een van de vroegste Tristanromans. Hoewel in de Arturroman in verzen, zoals Chretien en zijn
tijdgenoten die concipieerden, de band met de Historie nooit geheel
werd doorgesneden — de handeling heette zich immers ten dele aan
het hof van de als historisch beschouwde koning Artur of to spelen —
maakt het verhaalde niet langer aanspraak op historische waarheid.
Het verhaal behoefde niet waar gebeurd te zijn om zijn doel te
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bereiken. Door een kunstig arrangement van verzonnen elementen
(avonturen), waaruit een waarheid van hoger orde resulteert, voegt
de roman een nieuwe dimensie toe aan de verhaalkunst, de dimensie
van het fictionele. Deze ontdekking van de fictionaliteit is wellicht
de belangrijkste bijdrage die de Arturroman aan de ontwikkeling
van de Europese roman heeft geleverd.
De opkomst van de Franse prozaroman tijdens de eerste decennien van de 13 e eeuw bracht een aantal belangrijke innovaties. De
keuze van het medium proza, in plaats van de traditioneel met
voordracht geassocieerde versvorm, betekende een nieuwe stap op
de weg naar een literatuur voor lezers. Anders dan de roman in
verzen concentreerde de prozaroman zich meestal niet op de avonturen van een enkele verhaalfiguur, maar trachtte de met elkaar
verstrengelde lotgevallen van een groot aantal personages in een
complex verhaal weer te geven. Daarbij presenteerde de prozaroman zich als een kroniek, een alomvattend geschiedverhaal dat sours
tientallen j aren overspande. Maar hierbij bleef het niet. Omvangrijke prozaromans werden samengevoegd tot cycli van vele bonderden bladzijden. De beroemdste is de zogenaamde Vulgaat-cyclus,
die uit niet minder dan zes romans bestaat; het handelingsverloop
begint in bijbelse tijden en eindigt met de ondergang van Arturs
rijk. Ook de zogenaamde Tristan en prose is een werk van ontzagwekkende proporties. Op het terrein van de Karelepiek manifesteert zich dezelfde drang naar volledigheid en synthese in verzamelhandschriften en grote compilatiewerken.
Een tegenbeweging begint zich in de 14e eeuw of to tekenen: dan
blijkt men in sommige kringen de voorkeur te geven aan kortere
vormen: zelfstandige, niet te lange romans of korte verhalen, in
verzen of in proza, en al dan niet bijeengehouden in een kadervertelling. Daarnaast blijft overal in Europa veel van de oude epische
verhaalstof ook in de vorm van balladen voortleven. En zelfs buiten
Europa: in Sefardisch Joodse gemeenschappen in Marokko en in
Turkije zijn tot in onze eeuw verhalende liederen uit de tijd voor de
verdrijving van dejoden uit Spanje (1492) bekend gebleven.
De drukpers heeft de middeleeuwse verhaalkunst een nieuwe
levenstermijn en een nieuw publiek bezorgd. Rond T Soo was het
niet langer ongewoon dat een stadsbewoner van een zekere welstand een aantal boeken bezat. Om aan de vraag naar lectuur te
kunnen voldoen lieten de drukkers op grote schaal oude ridderromans bewerken. De tekst werd gemoderniseerd: verzen werden
vervangen door proza, de verhaaltrant werd afgestemd op privelectuur, en waar nodig werd de strekking verduidelijkt of aangepast
aan een burgerlijk waardensysteem. Het perkamenten handschrift
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waaraan de tekst voor het gedrukte boek werd ontleend, werd na
gebruik vaak versneden tot vulmateriaal voor boekbanden of verkookt tot boekbinderslijm. Ook bij het onderwijs, met name op de
zogenaamde `Franse scholen' (zo genoemd omdat men er Frans in
plaats van Latijn leerde), lieten de oude verhalen in hun nieuwe
vorm zich goed gebruiken. In Bredero's toneelstuk Moortje (1615)
krijgt een kind op Sint-Nicolaasdag niet alleen een lei en een catechismus cadeau, maar ook enkele leesboeken, waaronder `van Blancefluer' en `van Amadis van Gauwelen'.
Langzaam maar zeker is het nit de Middeleeuwen overgeleverde
verhalenrepertoire aan lager wal geraakt. Onder invloed van humanisme en Renaissance koos de literatuur van de culturele elite een
geheel andere koers. De literaire idealen van de Gouden Eeuw verdrongen de middeleeuwse verhaalstof onverbiddelijk naar het niveau van verstrooiingslectuur voor de mindere man. Maar op dat
lagere plan bleken de oude ridderverhalen ware die-hards. Herdruk
na herdruk, in steeds schameler gedaante, op grauw papier en met
versleten letters, getuigt van hun taaie overlevingskracht. Sommige
volksboeken, zoals het verhaal van de Vier Heemskinderen (
hebben het tot ver in de ige eeuw weten nit te houden.
In het spraakgebruik van de 17e en een groot deel van de i8e
eeuw riep de term Middeleeuwen weinig anders op dan associaties
met achterlijkheid, barbaarsheid en bijgeloof. In de tweede helft van
de i8e eeuw maakte deze negatieve bonding schoksgewijs plaats
voor een gefascineerde aandacht voor de cultuur van het nationale
verleden en in het bijzonder voor resten van middeleeuwse literatuur. Niet dat een ieder zich voetstoots van het belang daarvan liet
overtuigen. Toen Christoph Heinrich Myller in 1782 zijn editio
princeps van het Nibelungenlied, dat hij als een Duitse Dias beschouwde, aan de Pruisische koning Frederik II toezond, liet de monarch
hem persoonlijk weten dat hij het gedicht 'kein Schuss Pulver'
waard achtte en er niet aan dacht het in zijn paleisbibliotheek op te
nemen.
De romantische dichters en schrijvers die kort na i Boo aan het
woord komen, ontdekken in de middeleeuwse verhaalkunst een
inspiratiebron die hen, naar zij menen, onmiddellijk in contact
brengt met oerkrachten van de menselijke natuur: gevoel, fantasie,
creativiteit. Veelbetekenend is de parabel die Joseph Gorres in 1807,
bij wijze van opdracht aan Clemens Brentano, laat voorafgaan aan
zijn overzicht van de Duitse volksboeken. Hij vertelt hoe hij eens
's nachts door het woud dwaalde, vergeefs pogend in het geklater
van een beekje een boodschap van de Natuur te verstaan. Hij ontmoet een monnik die hem meevoert naar het binnenste van een rots.
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Daar treft hij de oude keizer Barbarossa aan, zittend aan een tafel
waaraan zijn baard is vastgegroeid, en omringd door helden als
Renout, Karel de Grote, Siegfied, Hagen en hertog Ernst. 'Wat
zoek je bij de doden, vreemdeling?' vraagt Barbarossa. `Ik zoek het
leven', luidt het antwoord, `men moet diep in de droge bodem
graven om de oorsprong te vinden.' Waarop Barbarossa hem verwijst naar de boeken waarin de heldendaden van weleer zijn opgetekend.
In het voetspoor van Gorres en andere 'ontdekkers' hebben talloze 19e-eeuwse kunstenaars in middeleeuwse verhalen `het leven gezocht'. En gevonden. De oude verhaalstof bleek zich voor de meest
uiteenlopende doelen te lenen — esthetische, morele, politieke en
ideologische. Het ideaal van de gentleman, zoals dat in het Victoriaanse Engeland gestalte kreeg — de gentleman met zijn code van
eer en dienstbaarheid, zijn voorliefde voor ritueel, zijn hartstocht
voor sport en spel, zijn preutsheid ook — was voor een goed deel een
`invented tradition', ontleend aan de ridderlijke wereld van de
Middeleeuwen — niet aan de realiteit van het ridderwezen wel te
verstaan, maar aan de geidealiseerde literaire verbeelding ervan in de
verhalen van Sir Thomas Malory. In het 19e-eeuwse Duitsland fungeerde de droom van het oude keizerrijk permanent als legitimatie
en richtsnoer van staatkundig streven, terwijl de geniale kunst van
Richard Wagner in figuren als Parsifal, Tristan en Siegfried gestalten creeerde die zowel de ideale als de tragische trekken van het
19e-eeuwse mensbeeld exemplarisch belichaamden. Frankrijk herkende het grondpatroon van zijn `mission civilisatrice' binnen Europa en overzee in de vrome heldhaftigheid van Charlemagne en zijn
paladijnen, zoals het Chanson de Roland die had bezongen. Met enige
overdrijving zou men kunnen stellen, dat elk van de 19e-eeuwse
naties bezig is geweest zich al boetserend en polijstend een eigen
identiteit te vormen en daarbij een mythologie heeft gecreeerd die
voor een belangrijk deel op een middeleeuws erfgoed aan verhalen
berustte.
Hoe heeft de volgende eeuw deze geploegde akkers bebouwd?
Hoewel de Middeleeuwen in de 20e-eeuwse kunst evident veel minder geprononceerd alomtegenwoordig zijn dan in die van de 19e
eeuw, zijn er toch telkens weer kunstenaars van formaat die middeleeuwse verhaalstof als materiaal voor hun werk gebruiken. De oude
verhalen laten zich interpreteren als mythen waarin essentiele menselijke ervaringen in verhaalvorm lijken te zijn samengebald. Belangrijke thema's van de 20e-eeuwse kunst — eenzaamheid, liefde en
seksualiteit, individu versus maatschappij — blijken steeds opnieuw,
en steeds weer anders, verbeeld te kunnen worden in archetypische
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personages als Perceval en Lancelot. Vaak volgen de dichters en
romanschrijvers daarbij op enige afstand de theorieen van de literatuurhistorici. Zo ontleende T.S. Eliot de symboliek van The Waste
Land voor een groot deel aan Jessie Westons From Ritual to Romance
(1919), een diepgravende (hoewel tamelijk wilde) antropologische
interpretatie van het Graalverhaal. De receptiegeschiedenis van de
middeleeuwse verhaalstof in de 2oe-eeuwse kunst moet grotendeels
nog worden geschreven. Een van de verrassingen die zich bij het
samenstellen van dit boek voordeden, was dat er zoveel meer bleek
te zijn dan de auteurs hadden vermoed. Via talloze bewerkingen, in
allerlei media, op allerlei niveaus, heeft een deel van het oude verhalenrepertoire zich een plaats in de geestelijke bagage van het 2oeeeuwse publiek weten te veroveren. Dit boek wil de lezer niet alleen
helpen zijn weg te vinden in de wereld van de middeleeuwse verhalen, maar hem ook bewust maken van een traditie die de verhaalkunst van onze tijd met die uit een ver verleden verbindt.
Tenslotte nog enkele opmerkingen ter verantwoording van de selectiecriteria die bij de samenstelling van dit boek zijn gehanteerd.
Wie een volledig beeld zou willen geven van de middeleeuwse
verhaalkunst en haar nawerking in literatuur en kunst van latere
tijden, zou niet voorbij mogen gaan aan het uitgestrekte terrein van
de heiligenlevens, en evenmin aan een waaier van 'kleine' narratieve
genres als boerde, novelle, exemplum en anekdote. Het bestek van
Van Aiol tot de Zwaanridder liet een zo brede aanpak niet toe. Het
beperkt zich voornamelijk tot de twee hoofdgenres `epos' en `roman', elk met een periferie van vroegere, latere of anderszins verwante vormen. De `hoge Middeleeuwen' (12e en 13 e eeuw) kunnen
als de grote tijd van de middeleeuwse verhaalkunst gelden; werken
uit deze eeuwen hebben derhalve relatief meer aandacht gekregen
dan de heroische epiek van de vroege Middeleeuwen en de uitlopers
van epos en roman in de late Middeleeuwen. Ook een geografische
beperking was noodzakelijk, en wel tot het westen van Europa, met
bijzondere aandacht voor de Lage Landen. Maar kiezen doet verliezen: de rijke verhalenschat uit Ierland en Wales is slechts met
enkele werken vertegenwoordigd; de niet minder belangrijke Oudnoorse literatuur komt slechts zijdelings ter sprake; Zuid- en OostEuropa blijven vrijwel geheel buiten beschouwing... Tegenover
deze inperking van het gezichtsveld staat een verwij ding van de
horizon: voor het eerst in een Nederlandstalig boek wordt hier
gepoogd de nawerking van middeleeuwse verhaalstoffen in allerlei
kunstvormen van de Nieuwe Tijd in kaart te brengen.
In beginsel was het mogelijk geweest de stof te ordenen op basis
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van titels van werken of namen van auteurs (voor zover bekend) .
Nog afgezien van een groot aantal praktische problemen zou een
dergelijke inrichting waarschijnlijk geen gemakkelijk te raadplegen
boek hebben opgeleverd. Een opzet waarbij de naam van de hoofdfiguur van een verhaal of verhalencomplex als lemma fungeert,
bood een aantrekkelijk alternatief. Anderzijds bleken aan deze formule ook nadelen verbonden te zijn: alle andere personages lijken
erdoor naar het tweede plan verdrongen te worden. Hiermee wordt
in het bijzonder te kort gedaan aan een aantal prominente vrouwelijke figuren, die vaak zeker zo boeiend zijn als bun mannelijke
tegenspelers. Kleine troost: alle in dit boek genoemde personages
worden vermeld in het register. De negentig artikelen in Van Aiol
tot de Zwaanridder bestrijken met elkaar een breed segment van de
middeleeuwse verhaalkunst; aan het slot van elk artikel wordt verwezen naar edities en studies die in de bibliografie zijn opgesomd.
Meer informatie, ook over in dit boek niet behandelde personages
en verhalen, is te vinden via de naslagwerken die aan het begin van
de bibliografie worden genoemd.
W.P. GERRITSEN

april 1993

VAN AIOL TOT DE ZWAANRIDDER

AIOL I7

A I O L is

de hoofdpersoon van een gelijknamig Oudfrans chanson de geste, dat in een
handschrift uit de 13e eeuw is overgeleverd.
Hertog Elie, gehuwd met Avisse, een zuster
van koning »Lodewijk de Vrome, is ten onrechte uit Frankrijk verbannen op aandringen
van Makaris van Lausanne, ondanks de talrijke diensten die hij Lodewijk bewezen had
in diens strijd tegen de Saracenen. Met zijn
Vrouw heeft Elie een toevlucht gezocht in de
Landes, in de omgeving van Bordeaux, waar
zij onderdak hebben gevonden bij een kluizenaar. Avisse schenkt daar het leven aan een
zoon, die Aiol wordt genoemd.
Als Aiol groot genoeg is, stuurt zijn vader
hem op zijn oude paard Marchegai en met
zijn oude verroeste wapenrusting en veel
goede raadgevingen naar het hof van Lodewijk om eerherstel voor zijn vader te verkrijgen en diens leenbezit te heroveren. Na
een lange, avontuurlijke reis komt Aiol aan in
Orleans, waar hij om zijn wapenrusting en
paard wordt bespot. Maar een zuster van zijn
moeder, die zijn edel voorkomen opmerkt,
geeft haar dochter opdracht Aiol gastvrij te
ontvangen. Het meisje, Lusiane, wordt verliefd op hem en verklaart hem haar liefde.
Aiol wijst deze af, omdat hij eerst zijn opdracht wil vervullen. Pas de volgende dag,
wanneer de moeder vertelt dat zij Avisses
zuster is, wordt het Aiol duidelijk dat Lusiane
zijn nicht is. Aiol van zijn kant maakt aan het
hof van Lodewijk zijn identiteit voorshands
niet bekend.
Koning Lodewijk bevindt zich eveneens in
Orleans. Hij is in een strijd gewikkeld met de
graaf van Bourges, die de onrechtvaardige
verbanning van Elie wil wreken en diens
leenbezit wil heroveren. Aiol overwint de
graaf van Bourges en levert hem uit aan Lodewijk, maar vraagt gratie voor hem, als hij
verneemt dat de graaf zijn neef is. Hierdoor
verwerft Aiol de genegenheid van de koning,
die hem overlaadt met gunsten, waarin Aiol

velen laat delen. Aiol maakt zich nog steeds
niet bekend.
Hierna maakt Aiol een reis naar Pamplona,
waar hij Mirabel, een dochter van de mohammedaanse koning Mibrien, uit de handen
van twee ontvoerders bevrijdt en haar met
zich meevoert. Na vele avonturen komen de
twee in Orleans aan, waar Aiol zich bekend
maakt en als beloning het leenbezit van zijn
vader opeist. Als Lusiane verneemt dat Aiol
haar neef is, ziet ze met spijt af van haar huwelijk met hem.
Mirabel words gedoopt. Aiol herovert de
bezittingen van zijn vader en stuurt boodschappers naar zijn ouders, die afscheid nemen van de kluizenaar. Teruggekomen aan
het koninklijk hof verzoent Elie zich met Lodewijk. Het huwelijk van Aiol en Mirabel
wordt ingezegend door de aartsbisschop van
Reims.
De bruiloft wordt gevierd in Langres,
waar Makaris met dertigduizend man de
feestvierenden overvalt. Hij voert Aiol en
Mirabel weg naar Lausanne, waar hij hen in
een kerker opsluit. Lausanne words door Lodewijk en zijn mannen belegerd. In de kerker
schenkt Mirabel het leven aan een tweeling.
Makaris maakt zich onmiddellijk meester van
de beide kinderen, die hij in de Rhone werpt.
Thierry, een edelman, isjuist in het maanlicht
aan het vissen onder de brug waar Makaris de
j ongetj es in het water werpt en 'vist' hen uit
de rivier. Uit angst voor represailles van Makaris begeeft hij zich met zijn vrouw en de
kinderen naar Venetie, waar hij zijn diensten
aanbiedt aan koning Gratien. De beide kinderen worden onmiddellijk gedoopt en krijgen
de namen Manesier en Tumas.
Vanwege de ontevredenheid van zijn eigen mensen, die dreigen te zullen overlopen
naar het leger van Lodewijk, ontvlucht Makaris Lausanne, vermomd als koopman, met
vier van zijn dienaren en Aiol en Mirabel, die
hij uitlevert aan Mirabels vader, Mibrien.
Deze werpt hen in de gevangenis, omdat ze
geen van beiden Mohammed willen aanbidden. Rovers stelen Aiol uit de gevangenis en
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verkopen hem aan koning Gratien, terwijl
Mirabel alleen in de gevangenis in Pamplona
achterblijft.
Aiol helpt Gratien de stad Thessaloniki te
veroveren en blijft aan het hof in het bij zij n
van Gratiens twee adoptief-zonen, die hem
met verdriet en weemoed aan zijn doodgewaande kinderen herinneren. Als Aiol zich
voor de derde keer bekend maakt, in aanwezigheid van zijn kinderen en Thierry en
diens vrouw, bezwijken deze uiteindelijk
voor zijn verdriet en vertellen zij hem de
waarheid. Aiol en Gratien vragen dan hulp

nen, de liefde van een heidense prinses voor
een christelijke held en haar bekering tot het
christelijk geloof.
Van dit Oudfranse heldendicht bestaan
twee Middelnederlandse bewerkingen in
paarsgewijs rijmende verzen: de Limburgse
Aiol en de Vlaamse Aiol. Van de Limburgse
Aiol, die waarschijnlijk aan het einde van de
12e eeuw in Zuid-Limburg werd bewerkt en
ca. Io.000 verzen geteld zou hebben, zijn 780
verzen overgeleverd (waarvan meer dan eenderde ernstig gehavend) in fragmenten uit
een handschrift uit de periode 1220-1240. De

Thierry toont de door hem
geredde tweeling van Aiol en
Mirabel aan zijn vrouw.
Miniatuur in het enig bewaard
gebleven, 13 e-eeuws
handschrift van de Aiol. Parijs,
Bibliotheque Nationale.

aan Lodewijk om Mirabel te bevrijden, wat
inderdaad lukt. Makaris wordt gevierendeeld, Mibrien bekeert zich, Aiol en Mirabel
gaan met Elie terug naar Bourgondie en de
beide zonen keren terug naar Venetie.
Het overgeleverde chanson de geste, 10.983
verzen lang, dat wordt gedateerd rond 1220,
is vermoedelijk een in Picardie vervaardigde
bewerking van een oudere, ca. 1170 ontstane
versie. In deze Aiol treffen we de traditionele
epische thema's aan: riddereer, riddertrouw
en eerherstel tegenover ontrouw, verraad en
doodstraf, de heilige oorlog tegen de Sarace-

fragmenten bevatten gedeelten uit verschillende, over het gehele Franse verhaal verspreide episoden. De bewerker lijkt ernaar
gestreefd te hebben het Oudfranse verhaal zo
getrouw mogelijk weer te geven, maar zijn
bewerking biedt een meer geconcentreerd en
sneller voortgaand verhaal.
Van de Vlaamse Aiol, die waarschijnlijk
rond 1250 werd vervaardigd, kennen we
1200 verzen. Het handschrift waaruit de bewaard gebleven fragmenten afkomstig zijn,
wordt gedateerd op ca. 1350. De inhoud van
de overgeleverde fragmenten van de Vlaamse
Aiol komt in grote lijnen overeen met de ver-
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zen 7.055-10.347 van de Oudfranse Aiol
(door materieel verlies vertoont de Middelnederlandse bewerking een lacune) : verteld
wordt over de avonturen die Aiol en Mirabel
beleven vanaf het moment dat Aiol Mirabel
voor het eerst bevrijdt tot vlak voor het
ogenblik waarop Aiol aan het hof van Gratien de identiteit van zijn zonen verneemt.
Dan volgen nog 240 verzen die feiten vertellen die niet voorkomen in de enige bewaard gebleven versie van het Oudfranse
heldendicht. Deze episode speelt zich af aan
het hof van koning Gratien. De zwager van
de koning, Herijn, komt aan het hof met de
bedoeling om Gratien, diens vrouw en dochter door vergiftiging om het leven te brengen
om zo zelf beer en meester over het gebied te
worden. Het laatste gedeelte van de tekst verhaalt de toebereidselen voor een buitengewoon overvloedige maaltijd. De zonen van
Aiol zijn volmaakte tafeldienaren, en een van
hen, Thomas, lijkt het ergste te voorkomen:
het vergiftigde gerecht dat voor Gratien bestemd was, zet hij voor de hertog van Brusewijc neer... Hier breekt het verhaal af.
De bewerker van de Vlaamse Aiol ging
heel anders te werk dan de bewerker van de
Limburgse Aiol: hij maakte geen vertaling van
het Oudfranse heldendicht, maar gaf er een

tot ongeveer eenderde bekorte, vrije navertelling van, met weglating van vele episoden.
Onder andere bekortte hij de in het Oudfranse verhaal sterk beklemtoonde feodale
elementen, zoals de traditionele gevechten en
duels en het heroveren van het leenbezit door
Aiol. Bepaalde religieuze elementen heeft hij
daarentegen uitvoeriger weergegeven. Zo
weidt hij uit over de door God gewilde redding van de verdrinkingsdood van Aiols kinderen: een door God gezonden engel geeft de
visser Thierry de opdracht in de nacht te gaan
vissen. Tot tweemaal toe wordt het belang
van de doop van de beide kinderen beklemtoond. De in zijn tijd in omloop zijnde epische verhalen lijkt de bewerker goed te hebben gekend. Enkele personages uit de
Oudfranse Aiol verving hij door bekende

epische figuren uit andere heldendichten. De
motieven die we tegenkomen in de toegevoegde episode heeft hij evenmin zelf bedacht.
Behalve de twee Middelnederlandse redacties van de Aiol bestaan er ook twee Italiaanse versies en een Spaanse. De oudste
overgeleverde Italiaanse versie is een prozaroman, die waarschijnlijk aan het eind van de
14e eeuw werd geschreven door Andrea da
Barberino, die zich vermoedelijk baseerde op
een Italiaanse, met overgeleverde tekst in verzen. Het eerste deel van deze prozaroman is
een bewerking van de Oudfranse Aiol. Het
tweede deel handelt over de beide zonen en
de vier kleinzonen van Aiol, terwij 1 Aiol zelf
een onbelangrijke rol speelt en zich als kluizenaar van de wereld afzondert. De tweede,
berijmde versie, een bewerking van de prozaroman, werd in het begin van de 16e eeuw
tweemaal gedrukt. De Spaanse versie bestaat
uit drie `romances' (epische gedichten), waarvan de held, Montesinos, vele avonturen beleeft die grote gelijkenis vertonen met de lotgevallen van Aiol.
B. FINET-VAN DER SCHAAF

Normand/Raynaud 1877; Verdam
Deschamps/Gysseling 1966; Gysseling 1980;
Finet-van der Schaaf 1987.
STUDIES: Knuttel 1937; Deschamps 1956; Flori
1984; Finet-van der Schaaf 1987.

E D I T I E S:

1882;

(356-23), zoon
van de Macedonische koning Philippus II en
Olympias, onderwierp Griekenland (3 3634), stak de Hellespont over (3 3 4) en trok
door Klein-Azie via Syrie naar Egypte. Sinds
zijn bezoek aan het heiligdom van Ammon
aldaar werd hij voor een zoon van Zeus/Ammon gehouden. Hij versloeg de Perzische koning Darius iii in drie veldslagen (3 3 4 3 I)
Na zijn positie als heerser over het Perzische
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rijk bevestigd te hebben trok hij over de Indus naar het oosten, waar hij de Indische koning Porus overwon en de rivier de Hydaspes
bereikte (327-24). Toen moest hij terugkeren
omdat zijn leger niet verder wilde. Volgens
de overlevering was hij van plan om na het
Oosten ook het Westen te veroveren. Hij
overleed in Babylon.
Alexander heeft in de Middeleeuwen meer
dan enige andere grote figuur uit de Oudheid
tot de verbeelding gesproken. Zelfs de Trojesage legde het tegen hem af, zoals Jacob van
Maerlant, die beide uit eigen ervaring vergelijken kon (#Hector), opmerkt: 'Dat van
Troyen dats maer een wint j egen dat men van
desen vint' (Alexanders geesten). Informatie
over Alexander was er te over, meer dan in
dit overzicht zou kunnen worden samengevat. Maar wat voor historisch werd gehou
den was grotendeels fictie. Van de late Oudheid tot de Renaissance (en op onderdelen
nog daarna) is het beeld van Alexander veel
sterker bepaald door de al tijdens zijn leven
begonnen legendevorming dan door degelijke historiografie.
Het beeld mist bovendien samenhang. Het
is in een door grootscheepse vermenging van
bronnen gecompliceerd receptieproces uit
heterogene antieke, Joodse en Arabische
overleveringen opgebouwd, door middeleeuws westers gedachtengoed gevoed en
voortdurend aan nieuwe functies en behoeften aangepast. Uit de klassieke en laat-antieke
Oudheid zijn naast de historiografie vooral
de Alexanderroman, de daarmee verbonden
wonderliteratuur over Indie en de wijsgerige
Alexanderkritiek gerecipieerd; deze laatste
leeft o.a. voort in de vele exempla, die vooral
afkomstig zijn van Cicero, Seneca en Valerius
Maximus en doorgegeven werden door
christelijke auteurs als Augustinus en Hieronymus. Bijbelse en Joodse overleveringen
hebben het beeld van Alexander als instrument van God verbreid. Via de Arabische
literatuur heeft Alexander, die Aristoteles als
leermeester had, vooral voortgeleefd als ge-

leerde en koning-wijsgeer. De overleveringen zijn vermengd, maar niet tot een synthese gebracht, zodat de traditie waarvan een
auteur gebruik maakt een factor van betekenis blijkt voor zijn beeld van Alexander.
Voorts zijn ze gemedievaliseerd. De laat-antieke Alexanderroman is bewerkt tot ridderromans, waarin Alexander en zijn pairs niet
alleen heldendaden verrichten en de meest
exotische avonturen beleven, maar ook edele
vrouwen (onder wie de Amazonen) hoofse
minne bewijzen. De zoon van de Indische
koningin Candace heeft met Alexanders hulp
zijn geschaakte vrouw bevrijd. Candace herkent Alexander wanneer hij denkt haar incognito te bezoeken. In de antieke roman
doet zij hem aan zijn moeder Olympias denken. In de Strassburger Alexander (ca. i i 8o) is
dat eveneens het geval, maar in dit verhaal
bedrijven Alexander en Candace ook de liefde (wat aan Oidipous heeft doen denken) . In
de Roman d'Alexandre, de Basler Alexander,
Ulrich van Etzenbachs Alexander en de Kyng
Alisaunder (ca. 1330) is Candace uitsluitend
nog Alexanders minnedame; elke gedachte
aan zijn moeder is verdwenen. Maar bij Johann Hartlieb (ca. 1445) koestert Candace
strikt moederlijke gevoelens voor haar gast.
Er is ook geen sprake van een middeleeuwse waardering van Alexander. Hij
wordt nu eens gunstig, dan weer ongunstig
beoordeeld, ook wel door een auteur of in
een werk; daden en gebeurtenissen worden
uiteenlopend gewaardeerd. Zijn vrijgevigheid wordt geprezen, maar als Alexander een
veteraan een stad cadeau doet, omdat hij nu
eenmaal geschenken wil geven van het formaat dat bij hemzelf past, wordt dat als hybris
aangemerkt en men blijft het exempel vertellen van de zonnebadende Diogenes: als
Alexander hem vraagt wat hij voor hem kan
doen en per ongeluk tussen Diogenes en de
zon is gaan staan, antwoordt deze: `Uit de
zon gaan.' Alexanders luchtreis in een door
griffioenen omhooggedragen vehikel is geInterpreteerd als een bewijs van superbia (hoogmoed) en curiositas (toen veelal nog met arg-
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waan bejegend) en uitgelegd als exempel van
het streven van de gelovige ziel naar de hemel. Pogingen om lijnen in de visie op Alexander te ontdekken aan de hand van milieu en
genre (gunstig Alexanderbeeld in de hoofse
wereldlijke literatuur, ongunstig in werken
van geestelijken die op het zieleheil zijn bedacht, en betrekkelijk neutraal in de geschiedschrijving) of om een globale ontwikkeling in de tijd aannemelijk te maken (tot de
12e eeuw negatief, in de 12e en 13 e eeuw
positief en daarna weer minder gunstig) worden als mislukt beschouwd.
Alexander heeft zich ontwikkeld tot een
welhaast bovenmenselijke figuur, met wiens
naam uiteenlopende overleveringen en concepties worden verbonden. In de Syrische literatuur (bijvoorbeeld in de homilie van Jaqob van Serug, begin 6e eeuw) is hij een
christen, in de Hebreeuwse een dienaar van
Jahwe en vriend der Joden, in de Arabische
een volgeling van de Profeet, in de christelijke Middeleeuwen een heiden die evenwel
menig goed voorbeeld geeft en God al dan
niet bewust als instrument dient. In de Oudfranse epen (waar het 12-lettergrepenvers, de
alexandrijn, zijn naam aan hem dankt) en in
romans in andere volkstalen is hij de hoofsridderlijke vorst en in astrologische, medische
en natuurwetenschappelijke geschriften de
koning-wijsgeer en leerling van Aristoteles
die de geheimen der natuur doorvorst. Hij
wordt nu eens op een lijn gesteld met Salomo, dan met Nero. Vanaf het begin van de
14e eeuw vertegenwoordigt hij met Hector
en Caesar de Oudheid onder de Neuf Preux
(of Negen Besten), die ridderschap en rechtvaardigheid representeren (#Hector), maar
men blijft vertellen van de piraat Dionides
die geen verschil zag tussen zijn handwerk en
Alexanders veroveringen, omdat heerschappij die geen recht kent neerkomt op roverij.
Van de vroege, op ooggetuigeverslagen en
archivalia berustende geschiedschrijving over
Alexander resten slechts fragmenten. De bewaard gebleven werken van de latere Griekse
historiografen Diodorus Siculus (ie eeuw

v.C.), Plutarchus en Arrianus (beiden eerste
helft 2e eeuw) zijn in het Westen, afgezien
van hun in de Middeleeuwen doorwerkende
receptie via de Latijnse Oudheid, eerst vanaf
de I Se eeuw een rol van betekenis gaan spelen. Van de Latijnse teksten heeft alleen die
van Quintus Curtius Rufus (Res gestae Alexandri Magni, waarschijnlijk tweede helft ie
eeuw) grote invloed gehad. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar verre en vreemde
volkeren, naar de verandering ten kwade in
Alexanders raadselachtige karakter en naar
diens vervreemding van zijn Grieks-Macedonische omgeving en vrienden. Iustinus' samenvatting van de Historiae Philippicae van
Pompeius Trogus (Epitoma historiarum Philippicarum, ca. 400) met haar negatieve oordeel
over Alexander is pas in de Renaissance echt
populair geworden; in de Middeleeuwen is
de invloed van de Epitoma zelf geringer dan
die van de eerste historiograaf die haar heeft
benut, Paulus Orosius (Historiae adversum pa-

ganos) .
Het middeleeuwse Alexanderbeeld berust
vooral op de laat-antieke, pseudo-historische
Griekse Alexanderroman, die tegen het einde
van de 3e eeuw waarschijnlijk in Alexandria
is ontstaan. Het is een sindsdien voortdurend
bewerkte tekst, waarin in de loop van de tijd
telkens weer nieuwe overleveringen zijn opgenomen. De roman is gebaseerd op een verloren gegane historische biografie, op een
groot aantal op fictie berustende geschriften,
vooral brieven (o.a. van Alexander aan
Olympias en Aristoteles over de wonderbaarlijke wezens, natuurverschijnselen en lotgevallen in India, de briefwisseling met Darius en Porus, en wellicht ook die met de
Bragmanen, Indische wijsgeren), en op mondelinge, deels lokale overleveringen (zoals die
over de geboorte van Alexander) . Het aandeel van de auteur zelf is moeilijk te bepalen;
wellicht is het belangrijkste daarvan de wijziging van de route van Alexanders veroveringstocht. De anonymus wordt PseudoCallisthenes genoemd, omdat de roman in
sommige bronnen wordt toegeschreven aan
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Callisthenes, de wijsgeer van de peripatetische school en neef van Aristoteles, die met
Alexander meetrok, een verloren gegaan verslag schreef en zijn kritiek op de eer die
Alexander zich naar oosters gebruik als goddelijk heerser liet bewijzen (proskunesis) met
de dood bekocht. Ondanks zijn geringe literaire kwaliteiten (de auteur schreef voor het
hellenistische brede publiek) is de Alexanderroman een der meest verbreide werken uit de
wereldliteratuur. Hij is in ongeveer 3 5 talen
vertaald en bewerkt, zijn receptiegebied
strekt zich uit van Engeland tot China en Indonesie (rond 1400 bereikte hij Java) en van
IJsland tot in Ethiopia, en de receptieperiode
reikt van de 3e tot in de Zoe eeuw (het
Nieuwgriekse volksboek) .
De roman tilt Alexander boven de menselijke maat uit. Zijn uiterlijk is bijzonder: zijn
haren doen denken aan de manen van een
leeuw, zijn ogen zijn van verschillende kleur
(heterophthalmie) en hij beschikt over grotere lichaamskracht dan zijn bescheiden gestalte
doet vermoeden. Hij is zelfbewust, moedig
(getuige de briefwisseling en de tweegevechten met Darius en Porus, en zijn incognitobezoeken aan het vijandelijk kamp) en edel
van karakter (behandeling van de vrouwen
van Darius, gesprek met de stervende Darius)
en hij waardeert die eigenschappen ook in
tegenstanders (zoals de als Macedonier vermomde Pers die er bijna in slaagt hem te doden) . Hij heeft de best denkbare opvoeding
gehad en houdt Aristoteles in ere, kent zelfbeheersing en is rechtvaardig. Als koning
Philippus een tweede vrouw (Cleopatra)
neemt, weet Alexander, die zeer op zijn moeder is gesteld, Olympias en haar man te verzoenen. Hij beschikt over geniaal strategisch
inzicht, zit nooit om een krijgslist verlegen en
wordt door zijn soldaten verafgood. Avonturen en wonderbaarlijke belevenissen zijn legio. Zo maakt hij in India kennis met de
merkwaardigste wezens en natuurverschijnselen: ichthyofagen (rauwe-vis-eters), cynocephali (hondskoppigen), hippocentauren
(paardmensen), een magneetberg, mieren zo

groot als leeuwen en waarzeggende bomen;
en zijn levensloop wordt door voorspellingen, wonderen en voortekenen begeleid.
Schaduwzijden zoals de historiografie die
kent (dronkenschap gepaard gaand met uitbarstingen van onberekenbare woede en
vernietigingsdrang, seksuele uitspattingen,
wreedheden) ontbreken of worden terloops
vermeld. Kortom, Alexander is de vanzelfsprekende kosmokrator; hij verkent de grenzen
van het heelal door in een glazen bol in de zee
of te dalen en gezeten in een door griffioenen
gedragen vehikel een luchtreis te maken, ontdekt de levensbron en bereikt de oorden der
zaligen (waar hem de toegang wordt geweigerd) .
Van de vele punten waarop de roman een
ander verhaal vertelt dan de geschiedschrijving zijn Alexanders geboorte en de route die
hij als veroveraar aflegt de belangrijkste. Volgens Pseudo-Callisthenes is Alexander bij
Olympias verwekt door de Egyptische koning-magier Nectanabus, die voor een Perzische overmacht naar Macedonia is gevlucht,
waar hij als astroloog het vertrouwen van de
koningin heeft weten te winnen. Hij voorspelt haar dat de Libische god Ammon gemeenschap met haar zal hebben en doet dit in
haar beleving bij afwezigheid van Philippus
door toverkunst in vervulling gaan door in
de gedaante van Ammon met haar te slapen.
Nectanabus zendt Philippus daarna een
droom, die hem over Ammons bezoek aan
Olympias informeert, en laat wondertekenen
plaatshebben om de koning in de situatie te
doen berusten en hem vertrouwd te maken
met de grote toekomst van Olympias' zoon.
Hij zorgt er ook voor dat Alexander bij een
gunstige stand der sterren wordt geboren en
onderwijst de j onge Alexander in de astrologie. Bij een nachtelijke les in de open lucht
stoot de leerling de meester in een afgrond
om hem te bewijzen dat hij de toekomst niet
kent. Maar Nectanabus zegt geweten te hebben dat hij door de hand van zijn zoon zou
sterven, biecht alles op en sterft. Als Alexander later in Egypte komt, wordt hij daar op
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grond van zijn gelijkenis met een standbeeld
herkend als de weergekeerde Sesonchosis/
Nectanabus. De stichter van Alexandria heeft
banden met het land dat hij van verre komend verovert.
De ingrijpende wijziging van de route van
Alexanders veldtochten heeft waarschijnlijk
ten doel hem als heerser over heel de bekende
wereld voor te stellen. Na Philippus' dood
trekt Alexander eerst naar het Westen, waar
de Romeinen hem een gouden krans aanbieden als teken van erkenning van zijn
macht. Vandaar doorkruist hij Libie en komt
in Egypte. ,Na de inneming van Tyrus wordt
de strijd met de Perzen ingeleid door het begin van de briefwisseling met Darius, die
door de Pers wordt geopend met een brief
waarin hij Alexander als een armoedzaaier en
kind behandelt en hem beveelt naar zijn moeder terug te keren om zijn opvoeding te laten
afmaken; bij de brief stuurt hij hem geschenken: een bal omdat hij nog jong en speels is,
een zweep omdat hij nog tucht moet leren, en
een kist met goudstukken om de terugreis te
kunnen betalen. Pas na de eerste overwinningen op de Perzen volgt de onderwerping van
Griekenland. Daarna wordt de verovering
van Perzie voltooid en volgt het verhaal verder in grote lijn de historie.
Geschriften over de wonderen van India,
zoals Pseudo-Callisthenes er heeft verwerkt,
zijn ook zelfstandig overgeleverd en voortdurend bewerkt; vaak worden ze samen in
handschriften aangetroffen. Een groep van
deze zogenaamde Indische traktaten gaat
over de Bragmanen of Gymnosofisten. Zij
representeren de antieke utopische cultuurkritiek. Het wonderlijke land en de leefwijze
der Indische wijzen (de `naaktlopende wijzen'
verwerpen elke ingreep in de natuur en dus
alle verworvenheden van door mensen tot
stand gebrachte cultuur) maken Alexander
nieuwsgierig. Hij treedt met hen in contact
en gaat een discussie met hun koning Dandamis/Dindimus aan over de pro's en contra's
van hun en zijn levensbeschouwing. De conclusie wordt aan de lezer overgelaten. De

twee belangrijkste Indische traktaten zijn het
driedelige Griekse Commonitorium Palladii en
de Collatio Alexandri cum Dindimo. Het Commonitorium, genoemd naar de auteur van het
derde deel, bisschop Palladius van Hellenopolis (ca. 400), verhaalt van een ontmoeting
die irenisch verloopt; het werd ca. 600 in het
Latijn vertaald (het is onder de titel De moribus Brachmanorum ten onrechte aan Ambro
sius toegeschreven). De Collatio biedt dezelfde materie in de vorm van een briefwisseling,
die van Alexanders kant aanmerkelijk assertiever van toon is dan de dialoog in het Commonitorium. De Griekse achtergrond van de
Collatio is duister. De oudste Latijnse versie
dateert van het einde van de 4e eeuw; latere
bewerkingen (uit de Toe en i ie eeuw) tenderen naar een overwinning van Dindimus
(wat ook in Jacob van Maerlants Spiegel historiael het geval is). Een van de latere bewerkingen heeft waarschijnlijk Thomas Morus (ca.
1477-1555, Utopia) beinvloed.
De Epistola Alexandri Macedonis ad Aristote-

-

lem magistrum suum de itinere suo et de situ Indiae behoort tot het wijdverbreide genre der
brieven over de wonderen van het Oosten.
Zij is in een 9e-eeuwse Oudengelse vertaling
overgeleverd en met Paulus Orosius en de
Collatio in de Toe eeuw verwerkt in de Ierse
Imthusa Alexandair. De brief is ook benut
door auteurs van andere werken over verre
landen, zoals de Brief van Priester Jan. Omgekeerd heeft de Alexanderliteratuur gegevens over verre landen, merkwaardige dieren
en planten, mensachtige monstra en natuurverschijnselen ontleend aan auteurs als Solinus (Collectanea rerum memorabilium, 3e
eeuw), de Brief van Pharesmanes aan Hadrianus
(ouder dan de 6e eeuw) en de zogenaamde
Aethicus Ister (Cosmographia, 8e eeuw), wier
gegevens overigens vaak uit oudere geschriften over Alexanders tocht naar India afkomstig zijn.
Bijbelse en Joodse tradities hebben het
beeld van Alexander als instrument van God
ingang doen vinden. In het begin van het
bijbelboek 1 Makkabeeen worden zijn ver-
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overingen kort beschreven. In de uitleg van
de profetieen van Daniel (Dan. 2, 7, 8) is zijn
rijk al vroeg (in het Westen sinds Hieronymus) beschouwd als een van de vier wereldrijken. Alexander werd in de regel geidentificeerd met de luipaard met vier vleugels en
vier koppen (de vleugels wezen op de snelheid waarmee hij de wereld had onderworpen en de koppen op de vier Diadochenrijken
waarin zijn wereldrijk was uiteengevallen) en
met de geitebok die de ram (Darius) aanvalt
en diens twee horens (Media en Perzie)
breekt. Deze interpretatie is in de exegese gemeengoed geworden en opgenomen in de
Glossa ordinaria op de bijbel. In de Alexanderliteratuur vindt men haar vooral in het Duitse
taalgebied. Petrus Comestor herinnert in zijn
invloedrijke Historia scholastica (ca. 1170),
voorloper der historiebijbels, aan Alexanders
heterophthalmie.
In de Daniel-uitleg kan in het midden blijven of Alexander heeft beseft welke rol hij in
de heilsgeschiedenis speelde. Maar de Joodse
geschiedschrijver Flavius Josephus (ie eeuw),
die de opmars van Alexanders leger over de
als door een wonder drooggevallen zeeweg
langs de Pamphilische kust vergelijkt met de
doortocht van het Joodse yolk door de Rode
Zee, luidt een traditie in die geen twijfel kent.
Hij vertelt dat Alexander na de verovering
van Tyrus, waarbij de Joden hadden geweigerd hulptroepen te leveren, naar Jeruzalem
is gegaan. Daar viel hij de hogepriester, die
hem in vol ornaat aan het hoofd van het
wraak vrezende yolk opwachtte te voet, offerde op diens aanwijzingen in de tempel aan
Jahwe, liet zich de passages in het boek Daniel
tonen en verklaarde dat die op hem sloegen,
en verleende tenslotte de Joden het recht om
volgens hun eigen wetten te leven. Toen zijn
verbaasde gevolg vroeg waarom hij de hogepriester met een voetval had geeerd, vertelde
hij dat hij al in Macedonia een droom had
gehad, waarin Jahwe hem in de gestalte van
de hogepriester steun bij de verovering van
Perzie had beloofd.
Een reeks verhalen over Alexander als
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vriend van de Joden is rond de stichting van
Alexandria gesponnen; ze zijn kennelijk ontstaan in de Joodse gemeenschap aldaar. Volgens Josephus heeft Alexander de Joden een
eigen stadswijk toegewezen en hun als dank
voor hun hulp dezelfde rechten verleend als
de Macedoniers (inderdaad weet Josephus te
verhalen van een Joodse boogschutter, Mosollamus, die zich in Alexanders leger onderscheidde) . Een interpolatie in Pseudo-Epiphanius' Vitae prophetarum verhaalt dat
Alexander het gebeente van de profeet Jeremia naar de stad heeft overgebracht en dat dit
slangen en krokodillen op afstand hield. In
een late versie van de Alexanderroman proclameert Alexander bij de stichting van Alexandrie de ene ware God en verklaart hij alle
heidense goden nietig. In het Westen hebben
deze overleveringen aanvankelijk scepsis ontmoet (volgens Augustinus was Jahwe voor de
heiden Alexander gewoon een van de vele
goden waaraan hij offerde), maar zijn ze na
opneming in werken als de Historia scholastica
en de Historia de preliis (zie hierna) in brede
kring als historisch beschouwd. Uit de late
Oudheid stamt overigens ook een brief waarin de Jood Mardochaeus tracht Alexander te
bekeren (Latijnse vertaling uit de 12e eeuw) .
Josephus is eveneens de oudste getuige
voor de traditie over de volkeren van Gog en
Magog, door Alexander achter een muur opgesloten om de wereld tegen hen te beschermen tot de komst van de Antichrist. Via
Pseudo-Methodius van Olympus (Revelationes, tweede helft 7e eeuw, Latijnse vertaling
ca. 700) is dit gegeven in het Westen algemeen bekend geworden. Vaak wordt het
verward met de opsluiting van de tien afvallige stammen van Israel door Alexander, die
voor het eerst door Pseudo-Epiphanius
wordt vermeld en vooral via Petrus Comestor bekendheid kreeg.
Al voor Soo kent de Babylonische Talmoed het verhaal van Alexanders tocht naar
het aards paradijs, dat in het begin van de i 2e
eeuw in de aan een Joodse 'didascalus Salamon' toegeschreven Alexandri Magni iter ad
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paradisum in het Westen circuleert. Een lange
reis stroomopwaarts over de Ganges eindigt
voor een enorme muur, waarin een luikje zit.
Nadat Alexander toegang en onderwerping
heeft geeist, reikt een grijsaard hem een steen
als geschenk aan door het luikje. Na Alexanders terugkeer in Babylon legt een oude
Jood, Papas, hem uit dat deze wondersteen
(die in sommige versies van het verhaal de
vorm heeft van een oog) op een weegschaal
opweegt tegen elke hoeveelheid goud, maar
dat hij lichter dan een veertje wordt als men
er een beetje stof op strooit. Het is een memento mori en een les tegen de zucht naar steeds
meer: Alexander is machtig, maar alles wat
hij heeft bereikt zal zijn waarde verliezen onder het stof van de dood. De Iter ad Paradisum
is onder meer verwerkt in de Strassburger
Alexander (ca. i i 8o), de Anglo-Normandische Roman de toute chevalerie van Thomas
van Kent (tweede helft i2e eeuw), de Roman
d'Alexandre (Voyage au Paradis terrestre, ca.
12so), Jacob van Maerlants Alexanders geesten
(ca. 1260) en Dergrosse Seelentrost (ca. 1350).
Alexander gold niet alleen op grond van
zijn brief aan Aristoteles over Indie als autoriteit op natuurwetenschappelijk gebied (o.a.
bij Albertus Magnus) . (Pseudo-) Aristoteles
bleef hem begeleiden in geschriften, die het
Westen vaak via het Arabisch hebben bereikt. Hier wordt uitsluitend dit aspect van de
zeer omvangrijke Arabische literatuur over
Al-Iskander of Dhu 1-Qarnain ('met de twee
horens' zoals hij in de Koran, Soera 18 heet)
belicht.
Een mogelijk al ca. 740 circulerende en
door Johannes Hispanus voor I I So uit de
pseudo-Aristotelische compilatie Sirr al-asrar
vertaalde Epistola Aristotelis ad Alexandrum
bevat een der meest verbreide middeleeuwse
gezondheidsleren. Ook aan Alexander zelf is
een Latijns medisch geschrift toegedicht (14e
eeuw), dat al rond 1400 herhaaldelijk in het
Duits is vertaald (Meister Alexanders Monatsregeln). Uit de 13e eeuw dateert een pseudoAristotelische Rhetorica ad Alexandrum. Van
een oorspronkelijk Syrisch traktaat (8e

eeuw), waarin Aristoteles Alexander adviezen geeft over de kunst van het regeren, werd
de Arabische bewerking (van Yuhanna Ibn
el-Batrik, ca. 800) bij herhaling in het Latijn
vertaald onder de titel Secretum secretorum (ca.
112 5 Johannes Hispanus, ca. 1225 Philippus
van Tripoli, ca. 1257 Roger Bacon). Het is
vervolgens in vrijwel alle Westeuropese
volkstalen vertaald (in het Middelnederlands
door Jacob van Maerlant, Heimelijkheid der
heimel(kheden, 1266). Uit het Secretum is het
exempel afkomstig van het door de koningin
van het Noorden als geschenk aan Alexander
gezonden gifineisje, dat door voortdurende
voeding met gif zelfs bij aanraking levensgevaarlijk is: Aristoteles behoedt zijn leerling
voor haar dodelijke omhelzing. Ook los van
het Secretum circuleerden aan Aristoteles toegeschreven raadgevingen (Documenta Aristotelis ad Alexandrum). In de Furstenlehre van
Johannes van Innersdorf fungeren ze als inleiding op diens bewerking van het Secretum; er
zijn twee rijmversies van bekend (midden i Se
eeuw) .
Twee werken met wijze lessen van Alexander en Aristoteles zijn via het Spaans voor
het Westen ontsloten. Yehuda al-Harizi's Hebreeuwse vertaling van de spreukenverzameling van Hunayn Ibn Ishaq (809-73) werd in
de tweede helft van de 13 e eeuw bewerkt tot
Los buenos proverbios. Het Alexanderdeel bevat onder meer beschouwingen van filosofen
aan Alexanders graf (ook bekend uit de Disciplina clericalis van Petrus Alfonsi). Een verzameling van korte biografieen met uitspraken van wijsgeren, onder wie Aristoteles en
Alexander, de Bocados de oro (1257), op haar
beurt een vertaling van de Mukhtar al-Hakim
wa Mahasin al-Kalim (1048-49) van Al-Mubashashir Ibn Fatik, is tegen het eind van de
13e eeuw in het Latijn vertaald: Liber philosophorum moralium antiquorum. Zij was in de i Se
eeuw zeer populair in Frankrijk (Guillaume
de Tignonville's Dits moraux des philosophes,
1402) en' Engeland (vertaling van de Dits
door Stephen Scrope, 1450, bewerkt door
William Worcester, 1472; The Dictes and
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Sayings of the Philosophers van Earl Rivers).

Aristoteles en Alexander treden vaak samen in exempla op. Het bekendste is dat van
de vernedering van Aristoteles door Phyllis:
toen Aristoteles zijn leerling had gewaarschuwd voor de listen en macht van de
vrouw, nam zij wraak door de meester zo ver
te krijgen, dat hij haar paardje liet rijden op
zijn rug en hem zo voor ieders oog belachelijk te maken. Dit is het thema van o.a. Henri
d'Andeli's Lai d'Aristote en de 'Schwank'
(kluchtige vertelling) Aristoteles and Phyllis
(13 e eeuw) .
Al deze overleveringen vloeien samen bij
de receptie van de Alexanderroman van
Pseudo-Callisthenes in het Westen. Een van
de versies is rond 310 door Iulius Valerius
Alexander Pomerius, consul in het jaar 338,
in archaiserend-retorische stijl bewerkt tot de
Res gestae Alexandri Macedonis. Kort daarna
(ca. 3 So) is op basis van Iulius Valerius en
Arrianus een Itinerarium Alexandri geschreven. Iulius Valerius' volledige werk is, naast
andere bronnen, gebruikt door bijv. Alberic
de Pisancon (ca. I 130), op wie een deel van
de Roman d'Alexandre en Pfaffe Lamprechts
Alexanderlied (ca. 11 So) teruggaan. De Res
gestae hebben echter vooral invloed gehad via
een uiterlijk in de 9e eeuw gemaakte bekorting, die naar haar eerste uitgever de Zacherepitome wordt genoemd. Deze is benut voor
delen van de Roman d'Alexandre (door Lambert li Tort, ca. II70-75, en Alexandre de
Bernay/Paris, ca. 1150-90). Voorts gaan hierop de Alexanderpassages terug in invloedrijke werken als de Histoire ancienne jusqu'a
Cesar (ca. 1206-30, de auteur benut ook de
Epistola ad Aristotelem en Paulus Orosius), de
Roman de toute chevalerie van Thomas van
Kent (tweede helft i2e eeuw, bovendien
beinvloed door de zojuist genoemde werken
alsmede Iustinus, Pseudo-Aethicus Ister, Flavius Josephus, Petrus Alfonsi en de Iter ad paradisum) en het Speculum historiale van Vincent van Beauvais (na 1250, waaraan weer
ook de Epistola ad Aristotelem, Iustinus en
Orosius en voorts Quintus Curtius Rufus,

Valerius Maximus en de Collatio cum Dindimo
hebben bij gedragen) . Jacob van Maerlants
versbewerking van Vincents tekst, Spiegel historiael, is, in proza omgezet en uitgebreid met
enkele hoofdstukken uit Alexanders geesten en
Petrus Comestors Historia scholastica, opgenomen in de Bijbel van 1 360 en deze heeft de
tekst geleverd voor de Historie van Alexander,
die in 1477 als eerste wereldlijk geschrift in de
Nederlanden werd gedrukt, door Gheraert
Leeu te Gouda. Een Franse vertaling van het
Speculum historiale dateert uit ca. 1330 (Jean
de Vignay, Miroir des histoires) .
Een andere versie heeft het Westen rond
het midden van de i oe eeuw bereikt in een
door aartspriester Leo van Napels op basis
van een Grieks manuscript dat hij uit Constantinopel had meegebracht vervaardigde
Latijnse vertaling, de Nativitas et victoria Alexandri Magni regis. Een handschrift met deze
tekst raakte ca. 1022 in Bamberg, waar Frutolf van Michelsberg het heeft benut bij het
schrijven van een excurs bij zijn Liber chronicorum, het Excerptum de vita Alexandri Magni
(voor I 125). Het Excerptum heeft de geschiedschrijving in Duitsland beinvloed, zowel de
Latijnse (Otto van Freisings Chronicon, 12e
eeuw) als die in de volkstaal (bijvoorbeeld
Eike van Repgows Sachsische Weltchronik, ca.
1230 en Jansen Enikels Weltchronik, eind 13e
eeuw, met haar opmerkelijke versie van
Alexanders afdaling in zee). Een Nativitastekst in een thans in Parijs berustend handschrift is door de Miinchener geleerde Johann
Hartlieb gebruikt bij het schrijven van de
Histori von dem grossen Alexander die in 1 473
werd gedrukt door Johannes Bamler te
Augsburg. De Alexandertekst die vanaf ca.
1350 in de sectie over het tiende gebod in
opeenvolgende bewerkingen van Der grosse
Seelentrost werd opgenomen als exempel tegen de hebzucht, is eveneens een bewerking
van de Nativitas; hij bevat ook een bekorting
van de Iter ad paradisum en elementen uit de
traditie van Flavius Josephus (Alexanders
bezoek aan Jeruzalem) en Pseudo-Epiphanius
(de opsluiting der tien stammen) .
.
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De belangrijkste bewerking van Leo van
Napels' Nativitas is de Historia de preliis Alexandri Magni, die voor i Too door interpolatie
is ontstaan. De Historia de preliis is in haar
verschillende varianten gerecipieerd in onder
meer de Roman d'Alexandre en prose (13e
eeuw), Seifrits Alexander (ca. 1350, met toevoeging van anekdoten en Iter ad paradisum),
de Zweedse Konung Alexander (ca. 1380), I
nobilifatti d'Alessandro Magno (14e eeuw) en
Meister Babiloths Alexanderchronile (gedrukt
in 1472) . Een van de versies heeft een opmerkelij k grote invloed gehad in Italie: vijf
proza-Alexanders, een Alessandreida in rima,
en Quilichinus van Spoleto's Latijnse Alexandreis (1236), die door Domenico Scolari in
ottava rima werd bewerkt (begin 14.e eeuw) en
in Duitsland tot de Wernigerode Alexander
(eind I 4e eeuw) .
Na het midden van de i 2e eeuw herleefde
de belangstelling voor het geschiedwerk van
Quintus Curtius Rufus. De in een vroeg stadium van de overlevering van de Res gestae
Alexandri Magni verloren gegane tekstgedeelten zijn aangevuld met behulp van Curtius zelf en andere Alexanderbronnen. In de
jaren 1178-82 heeft Alexander, die Achilles
bij zijn bezoek aan diens graf in Troje zijn
Homerus had benijd, aan de oplevende Curtiusreceptie zijn grote dichter to danken in de
persoon van Walter van Chatillon, auteur
van een Latijns epos in tien boeken, de Alexandreis. Dit vooral op Quintus Curtius maar
ook op andere bronnen (zoals Iulius Valerius,
Iustinus en Josephus) gebaseerde werk is een
der fraaiste voortbrengselen van de middeleeuwse latiniteit. Het had meteen groot succes, zoals blijkt uit het aantal handschriften,
de introductie ervan in het schoolonderwijs
(die gepaard ging met het schrijven van commentaren en het met glossen annoteren van
de tekst), ontleningen en imitaties, en bewerkingen in de volkstalen. Rond het midden
van de 13 e eeuw is de Alexandreis de belangrijkste bron (naast de Historia de Preliis en de
Roman d'Alexandre) voor het gedicht El libro
de Alexandre van Gonzalez de Berceo. Kort
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daarna bewerkt Jacob van Maerlant Walters
epos, eveneens met gebruikmaking van andere bronnen, tot Alexandersgeesten (ca. 1260;
in zijn R(mbijbel zal Maerlant in 1271 volstaan met een verwijzing naar Alexanders
geesten, maar later komt hij op Alexander terug in de Spiegel historiael; zie boven). Door
bisschop Brandr Jonsson is de Alexandreis in
het IJslands bewerkt (ca. 1260) en door een
anonymus in het Tsjechisch (ca. 1265). Ook
Rudolf van Ems heeft Curtius omgewerkt
tot een gedicht (ca. 1250). In de 1 Se eeuw is
Curtius herhaaldelijk in de volkstaal vertaald,
eerst in het Italiaans voor Filippo Maria Visconti, hertog van Milaan, door Pier Candido
Decembrio (1438, op zijn beurt minstens vier
keer in het Spaans vertaald) en in 1468 in het
Frans voor Karel de Stoute door Vasco de
Lucena (Lesfaitz d'Alexandre, op basis van de
`Curtius interpolatus') .
De sterk toenemende belangstelling voor
Curtius luidt het einde van het primaat van
de Alexanderroman in. Petrarca baseert zijn
biografie van Alexander op Curtius en andere geschiedschrijvers. Vanaf de 1 se eeuw
wordt de Griekse Alexanderhistoriografie
weer toegankelijk via vertalingen van achtereenvolgens Arrianus (Latijnse vertaling door
Pier Paolo Vergerio ca. 1430; revisie door
Bartolomeo Facio en Giacomo Curlo ca.
1 45o -6 o), Plutarchus (Latijnse, Catalaanse en
Duitse vertalingen) en Diodorus (de geschiedenis van Alexander en de Diadochen vertaald door Claude de Seysel, L'istoire des successeurs d'Alexandre, begin 16e eeuw) . Het
domein van de Alexanderroman wordt beperkt tot volksboek, exempelverzameling en
volksverhaal, waar de belangstelling voor de
middeleeuwse Alexander in het Westen taant
in de 16e/ 17e eeuw, in Midden- en Oost-Europa in de 18e/19e, en in Griekenland voortleeft tot in onze eeuw. Op het eind van de 1 Se
eeuw, op het breukvlak tussen roman en histone, moet Alexander het ondanks de steun
van Plutarchus afleggen tegen Karel de Grote: in het humanistisch-universitair traktaatje
Les trois Grands (ook in het Latijn vertaald)
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betwisten de drie Groten uit de geschiedenis,
Alexander, Pompeius en Karel, elkaar de titel
`de grootste'. Deze valt toe aan Karel. Het
geval wil dat de oudste tekstgetuige van Les
trois Grands een interpolatie ervan in L'histoire
des Neuf Preux et des Neuf Preuses van Sebastien Mamerot is: de Neuf Preux weerspiegelen het wijken van de middeleeuwse Alexander voor de klassieke ruim een eeuw voor
hun eigen teloorgang (»Hector) .
Met miniaturencycli geillustreerde handschriften van de Griekse Alexanderroman
zijn bewaard vanaf de 4e eeuw; de fraaiste
dateren uit de 13 e eeuw. Vanaf de 13e/14e
eeuw bieden vele westerse handschriften van
de Epistola ad Aristotelem, de Roman d'Alexandre, de Roman d'Alexandre en prose, de
Voeux du Paon (> Hector), de Histori von dem
grossen Alexander, Les faitz d'Alexandre, de
Miroir des histoires en de Roman de route chevalerie cycli die varieren van enkele tientallen
tot I 50-200 illustraties. Het Alexanderdeel in
de Histoire ancienne jusqu'a Cesar is minder
rijk geillustreerd dan het Trojeverhaal. Verreweg het meest uitgebeelde thema is Alexanders luchtreis, in handschriften, ivoorwerk,
vloermozaiek, beeldhouwwerk (in portalen,
op gevels en kapitelen), houtsnijwerk (misericordes) en op wandtapijten. Voorts vindt
men vaak de thema's van Alexanders verwekking door de slang, de tocht onder water,
het bezoek aan Jeruzalem en het paradij s, de
wondersteen, Aristoteles en Phyllis, en de
wijsgeren aan het graf van Alexander.
L.J. ENGELS
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AMIJS & A M E L I S zijn de helden van een

gedurende de Middeleeuwen wijdverbreide
legende, die tevens deel is gaan uitmaken van
de officiele historische literatuur. Zo heeft
ook Jacob van Maerlant het verhaal opgenomen in zijn Spiegel historiael. Centraal staat
het thema van de vriendschap: elk van beide
vrienden wordt zwaar op de proef gesteld en
kan slechts aan een zekere ondergang ontkomen door de volledige zelfopoffering van
de ander.
Ze zijn geboren op dezelfde dag, als zonen
van verschillende ouders. Reeds als kinderen
hebben zij hun eerste ontmoeting, te Rome,
waar zij door hun ouders heen zijn gebracht
om door de paus te worden gedoopt. Als
door een wonder blijken zij in uiterlijk en
gedrag niet van elkaar te onderscheiden. Tot
teken van hun saamhorigheid ontvangen zij
van de paus twee volledig identieke drinkbekers.
Wanneer Amijs als volwassene uit zijn geboortestad wordt verjaagd, begint de eigenlijke geschiedenis. Een jarenlange speurtocht
naar elkaar voert hen door geheel Europa.
Dankzij hun wonderbaarlijke gelijkenis kunnen zij elkaar tenslotte toch nabij Parijs in de
armen sluiten, wanneer een pelgrim hen beiden achtereenvolgens en op dezelfde dag
heeft ontmoet.
Gezamenlijk trekken zij nu naar het hof
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van >>Karel de Grote, waar zij de liefde van de
keizer en de afgunst van de hovelingen onder
leiding van de machtige Arderik oproepen.
Deze ziet zijn kans schoon, wanneer Amelis
bezwijkt voor de verleiding van Belisarde, de
keizersdochter. Arderik verraadt de beide geliefden en om zijn onschuld te bewijzen moet
Amelis zich onderwerpen aan een godsoordeel: een strijd op leven en dood tegen zijn
aanklager.
Amijs neemt echter de plaats in van zijn
vriend en verslaat Arderik. Als overwinnaar
ontvangt hij van de dankbare vader diens
dochter als bruid, wat hij aanvaardt — nog
steeds in de persoon van zijn vriend. Maar
tegelijkertijd wordt hem door een engel geopenbaard dat hij als straf voor zijn bedrog
melaats zal worden.
Intussen heeft ook Amelis het leven van
zijn vriend overgenomen. Maar wanneer
Amij s' vrouw 's nachts te veel aandringt in de
veronderstelling dat haar man naast haar ligt,
legt hij zijn ontbloot zwaard tussen hen in.
Bij de thuiskomst van Amijs neemt elk het
eigen leven weer op en scheiden zich hun
wegen.
Na verloop van tijd komt de voorspelling
van de engel uit. De zieke Amijs wordt door
zijn vrouw uit huis en stad verjaagd. Slechts
door twee knechten begeleid begint hij een
nieuwe zwerftocht, waarop hij alleen te Rome bij zijn peetvader, de paus, korte tijd rust
mag vinden. Uiteindelijk komt hij aan in de
stad van zijn vriend. Dankzij de drinkbeker
waarmee de zieke om voedsel bedelt, herkent
Amelis de zwaar mismaakte Amijs. Zijn
vrouw en hij nemen de melaatse liefdevol in
huis op om hem verder te kunnen verzorgen.
Hier verschijnt de engel opnieuw en kondigt
de genezing van Amijs aan, als zijn vriend
bereid is om hem te wassen in het bloed van
zijn kinderen. Zonder te aarzelen onthoofdt
Amelis zijn beide zoontjes en wast de melaatse in hun bloed. Prompt verdwijnt de ziekte
en Amijs herrijst als het evenbeeld van Amelis, tot grote ontsteltenis van diens vrouw en
het samengelopen yolk. Dc ontzctting grocit

nog, wanneer Amelis de moord op zijn kinderen bekent. Allen haasten zich naar hun kamer om er de twee lijkjes te bewenen. Zij
vinden de kinderen er echter gezond en in
hun spel verdiept. De enige herinnering aan
hun offer vormt een rood litteken dat als een
draad om hun hals loopt.
Daarmee zijn hun beproevingen ten einde.
Amijs keert naar huis terug, straft zijn vrouw
en neemt opnieuw het bewind van de stad
over. Wanneer Karel de Grote enkele jaren
later optrekt tegen de Longobardische koning Diederik, zijn ook Amijs en Amelis in
het leger aanwezig. Bij Mortara in Lombardije komt het tot een bloedige strijd, waarin
Karel de overwinning behaalt. Onder de gesneuvelden bevinden zich ook Amijs en
Amelis. Uit erkentelijkheid laat de keizer
twee kerken oprichten, waarin hij elk der
beide vrienden begraaft. De volgende dag
echter worden de beide doden naast elkaar in
hetzelfde graf aangetroffen.
In de 12e en i e eeuw heeft deze legende een
grote populariteit gekend. Al vroeg nam zij
een hagiografische vorm aan en de Vita SS.
Amici et Amelii ging als vast onderdeel tot de
pelgrimsverhalen behoren, die zowel aan
Rome als aan andere belangrijke bedevaartsoorden waren verbonden. De sporen van het
verhaal kunnen worden gevolgd tot in de
eerste decennia van de i i e eeuw. Veel wij st
erop dat de oervorm een chanson de geste is
geweest, dat tot stand is gekomen in de omgeving van Willem v , hertog van Aquitanie.
De geschiedenis kan ten dele geinspireerd zijn
op diens leven vol pelgrimages en zijn
vriendschap met de gelijknamige graaf Willem iii van Angouleme. De oudste bewaard
gebleven versies stammen echter alle uit de
12e eeuw. De vroegste bleef bewaard in een
Latijnse brief, geschreven rond i ioo door
Radulfus Tortarius, monnik van het klooster
van de H. Benedictus te Fleury aan de Loire,
die ernaar streefde aan het verhaal een klassiek-epische vorm te geven.
Van cnkcic dccennia later stamt het oudste
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heiligenleven, waarin vooral op het heilsmotief de nadruk komt te liggen. Tenslotte
wordt aan het eind van de eeuw een nieuw
chanson de geste geschreven, waarin Franse
epiek en christelijke heilsleer worden versmolten. Dit Chanson d'Ami et Amiles is een
klein meesterwerk door de geraffineerde
symboliek en verfijnde karaktertekening.
Dit latere chanson de geste heeft al vroeg
in de 13 e eeuw weerklank gevonden in een
Anglo-Normandisch en een Middelengels
gedicht. Jongere varianten volgen in Engeland: rond i 3 8o Athelston en in de i Se eeuw
Eger and Grime. In Frankrijk getuigt van de
populariteit van de beide vrienden hun verschijnen in een ander, eveneens vroeg-13 eeeuws chanson de geste La Chevalerie Ogier,
waarin hun dood te Mortara aan »Ogier
wordt toegeschreven. Bovendien kent hun
verhaal een voortzetting in de geschiedenis
van Jourdain de Blaye, de 'kleinzoon van
Ami.
Ook de andere personages uit het chanson
de geste leven voort in de Franse epiek. Belisarde verschijnt als Belissent in het Mystere du
roy Avennir van Jean le Prier. Hardre, de
Franse benaming voor Ardericus, wordt het
standaardtype van de verrader, vergelijkbaar
met Ganelon uit het Chanson de Roland. Beiden worden tevens tot verwanten gemaakt,
terwijl Jourdain het op zijn beurt aan de stok
krijgt met Fromont, nakomeling van Hardre.
Maar de grootste verspreiding is het heiligenleven beschoren. Niet alleen dankzij de al
vermelde verbinding met andere pelgrimsverhalen, maar ook omdat het door Vincent
van Beauvais (T 190-1264) werd opgenomen
in zijn Speculum Historiale. Hieruit stamt ook
de dichterlijke omzetting van Jacob van
Maerlant, die echter kleurrijker is dan de beknopte vertelling van zijn model. Van hem
neemt Jan van Boendale het verhaal letterlijk
over in zijn Brabantsche yeesten. Ook verschijnt het als een der exempla in Der Sielen
Troest (13 50).
In de loop van de 13e eeuw lijkt de geestdrift voor de verheerlijking van de vriend-

schap te bekoelen. In de Middelhoogduitse
roman Engelhard van Konrad van Wurzburg
(ca. 1287) is de invloed van de legende nog
duidelijk voelbaar, maar dan wordt het betrekkelijk stil rond Amijs en Amelis. Slechts
in Frankrijk blijft het verhaal voeding geven
aan een literaire traditie, voornamelijk gebaseerd op de heiligenvita. Prozaversies verschijnen nog gedurende de gehele 13e en i 4e
eeuw, soms in sterk afwijkende vorm. Rond
1400 wordt het verhaal bewerkt tot een mirakelspel, om tenslotte als volksboek nog een
grote populariteit te kennen in de 1 Se en 16e
eeuw. Dit laatste is een zuivere avonturenroman, die eindigt met de dood van Girart,
vader van jourdain.
Te Mortara schijnt de verering van Amijs
en Amelis tot in de 19e eeuw te hebben bestaan, hoewel zij in de 17e eeuw hun status als
heiligen (feestdag 12 oktober) hebben verloren. In de S. Lorenzo aldaar heeft men hen
ook in twee fresco's willen herkennen, terwijl
tot voor enkele jaren het ingangsportaal van
de S. Albino nog werd gesierd door twee
romaanse portretten. Deze zijn intussen ontvreemd en slechts hun vermeende gemeenschappelijke sarcofaag is nog aanwezig.
De interesse herleeft van wetenschappelijke zij de, wanneer halverwege de i 9e eeuw de
brief van Radulfus Tortarius wordt ontdekt.
Door de rijkdom aan elementen en de gevarieerde overlevering geeft de legende voedsel
aan onuitputtelijke discussies over de oorsprong van de epiek, heidense invloeden in de
Middeleeuwen en het voortleven van de
Oudheid.
Terzij de van deze wetenschappelijke uiteenzettingen komen echter ook nieuwe literaire vruchten tot stand. Vroeg in de i 9e
eeuw verschijnt een anoniem Noors heldendicht. In het Tsjechisch verschijnt in 18 8o de
roman Over de trouwe vriendschap van de ridders Amis en Amiles van de hand van J. Zeyers,

wiens werk in zijn vaderland lang tot de
schoollectuur behoorde. Het toneelstuk
Amys et Amyles van A. Pottecher, dat kort
voor de Eerste Wereldoorlog in de Elzas ver-
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scheen, was bedoeld om als legende dramatique
te worden opgevoerd doorjongeren.
Tenslotte verdient een psychologische benadering van de legende vermelding. In zijn
werk Duet en duel. Een psychologie van de
vriendschap (1966) onderscheidt J. Fentener
van Vlissingen de relatie tussen Amijs en
Amelis als een van de drie grondvormen van
de vriendschap naast die van Montaigne en
La Boetie en die van Gilgamesj en Enkidu.
Als kenmerkend voor het 'Amijs-en-Amelis
complex' noemt hij het streven naar volledige identiteit tussen twee vrienden.
W. VERBAAL
E D I T I E S: Kolbing 1884;

Ogle/Schullian 1933;
MacLeach 1937; Mak 1954; Dembowski 1969;
Vielhauer 1 979.
STUDIES: Bedier 1908-13; Bar 1937; Calin 1966;
Fentener van Vlissingen 1966; Denecke 1 977.

is de held van
een antieke roman, die in een avontuurlijke
afwisseling van tegenslag en geluk vrouw en
dochter verliest maar uiteindelijk met hen
wordt herenigd.
Het origineel van de Geschiedenis van Apollonius, koning van Tyrus dateert waarschijnlijk
uit de 2e of 3e eeuw n.C. De oudste bekende
versies (RA en RB) van de Latijnse prozatekst
Historia Apollonii regis Tyri (HA) zijn kort na
elkaar rond het einde van de Se of het begin
van de 6e eeuw ontstaan. Over de daaraan
voorafgaande geschiedenis van de roman zijn
de meningen verdeeld; velen veronderstellen
dat de Historia teruggaat op een Grieks origineel, maar getuigen daarvan zijn (nog) niet
gevonden.
De in de bedoelde Historia- versies behandelde motieven zijn representatief voor het
genre, de hellenistische roman. De opeenhoping en verstrengeling van motieven lijken
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karakteristiek voor de Apolloniusroman. De
hoeveelheid verhaalde feiten en gebeurtenissen is groot.
,

In de versie R A wordt verhaald, hoe koning
Antiochus zijn beeldschone dochter tot incest
heeft gedwongen, maar de rechtschapen vader speelt die zijn dochter wil uithuwelijken.
Hij legt de pretendenten een halsraadsel voor.
Reeds afgehakte hoofden boven de stadspoort getuigen van het grote risico, als de
rijke en voorname Apollonius uit Tyrus in
Antiochie komt. Hij lost het raadsel op, maar
Antiochus doet alsof dat niet zo is en geeft
hem dertig dagen om de goede oplossing alsnog te vinden. Naar Tyrus teruggekeerd
komt Apollonius na diepgaande studie tot de
slotsom dat de reeds gegeven oplossing juist
is. Hij begrijpt dat zijn leven in gevaar is (Antiochus' hofmeester Thaliarchus is inderdaad
al met kwade bedoelingen onderweg); hij
laadt schepen vol graan en kostbaarheden en
kiest 's nachts zee.
Eerst komt hij in Tharsus, waar hij van zijn
stadgenoot Hellenicus verneemt dat Antiochus een prijs op zijn hoofd heeft gesteld. Als
zijn gastvriend Stranguilio hem vertelt dat in
de stad hongersnood heerst, stelt Apollonius
zijn graan beschikbaar; de dankbare burgers
richten een standbeeld voor hem op.
Na enige tijd vertrekt Apollonius naar de
Pentapolis in Cyrene. Zijn schip vergaat in
een storm en hij bereikt als enige overlevende
de kust. Een visser deelt zijn eten en kleren
met hem, en op diens raad beproeft de schipbreukeling zijn geluk in de stad. In het gymnasium, waar hij een bad neemt, zich zalft
maar geen atleet vindt die het tegen hem op
kan nemen, trekken zijn bedrevenheid in het
balspel en hoofse optreden de aandacht van
koning Archistrates die hem aan tafel noodt.
Hij is echter geen opgewekte gast, wat leidt
tot vragen van Archistrates' dochter. Apollonius doet zijn verhaal, de prinses tracht hem
op te beuren met snarenspel en zang en dan
demonstreert ook Apollonius zijn talent. Hij
krijgt onderdak in het paleis, zodat hij de
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prinses kan onderwijzen in de schone kunsten. Ze kwijnt alras weg van smachtende
liefde. Na enig misverstand (haar vader bevroedt aanvankelijk evenmin als Apollonius
dat deze de uitverkorene is) wordt het huwelijk luisterrijk gevierd.
Niet lang daarna brengt een schip uit Tyrus het nieuws dat Antiochus slapend samen
met zijn dochter door de bliksem is gedood
en dat zijn koninkrijk aan Apollonius is toegevallen. Tijdens de zeereis naar Antiochie
brengt Apollonius' vrouw een dochter ter
wereld, maar raakt schijndood. Onheil vrezend als een lijk aan boord is, nopen de
scheepslui Apollonius haar overboord te zetten. De lijkkist spoelt na drie dagen in Efeze
aan en wordt gevonden door een arts. Deze
wil de vrouw de laatste eer bewijzen, maar
een van zijn leerlingen ontdekt dat zij nog
leeft en wekt haar levensgeesten op. De arts
adopteert haar; overeenkomstig haar wens
om kuis te leven wordt ze ondergebracht bij
de priesteressen van Diana.
Apollonius is inmiddels ontredderd in
Tharsus aangekomen. Hij vertrouwt zijn
kind met de min van zijn vrouw, Lycoris, toe
aan de zorgen van Stranguilio en Dionysias,
en laat het meisje Tharsia noemen. Hij zweert
zijn haar en nagels te laten groeien tot Tharsia
is getrouwd en vertrekt naar verre landen; hij
belandt in Egypte.
Als Tharsia veertien j aar is, overlijdt Lycoris na haar te hebben ingelicht over haar afkomst. Dionysias, aangelokt door de rijkdommen die Apollonius voor Tharsia heeft
achtergelaten en geergerd omdat haar eigen
dochter Philomusia schamel bij haar stiefkind
afsteekt, weet haar slaaf Theophilus zo ver te
krijgen Tharsia te doden. Bij de uitvoering
aarzelt hij echter. Op dat moment duiken
zeerovers op die zich van Tharsia meester
maken en verdwijnen. De slaaf bericht zijn
meesteres dat is gebeurd wat hem was opgedragen; hij wordt niet met de beloofde vrijheid beloond. De stiefouders wenden rouw
voor alsof Tharsia aan een plotselinge ziekte
is bezweken en richten een grafmonument in
dat voor Tharsia's graf kan doorgaan.

Tharsia wordt in Mytilene bij opbod verkocht en belandt in een bordeel. Met hulp
van haar eerste bezoeker Athenagoras, die
ook op haar had 'geboden, weet zij haar
maagdelijkheid te bewaren. Ze geniet algemene sympathie in de stad en kan dankzij
haar goede opleiding geld voor haar eigenaar
verdienen met haar voordrachtskunst.
Kort na Tharsia's verdwijning nit Tharsus
keert Apollonius daar terug. Dionysias en
haar man vertellen hem hun verhaal en geven
hem Tharsia's bezittingen terug. Na een
bezoek aan het graf trekt hij zich treurend in
het vooronder van zijn schip terug; hij geeft
het op en wil naar Tyrus terugkeren.
Een storm doet hem echter in Mytilene
belanden waar de Neptunusfeesten aan de
gang zijn. Hij laat zijn bemanning deelnemen; zelf blijft hij waar hij is en wil niemand
zien. Athenagoras, door de bemanning bij
haar feest betrokken, probeert vergeefs de
vreemdeling te bewegen om aan dek te komen. Dan wordt Tharsia ontboden om hem
op te beuren. Pas bij een tweede poging lijkt
ze succes te hebben: de vreemdeling reageert
en lost de raadsels op die ze hem voordraagt.
Maar als ze denkt hem mee te kunnen tronen,
weert hij haar ruw af. Nu wordt het Tharsia
te veel. Ze klaagt over haar lot en vermeldt
daarbij bijzonderheden waaraan Apollonius
zijn dochter herkent. Hij maakt zich als haar
vader bekend.
Rouw en droefenis maken plaats voor
vreugde, die de burgers van Mytilene delen.
Athenagoras vraagt en krijgt de hand van
Tharsia, de bordeelhouder belandt op de
brandstapel, de stad krijgt geld voor het herstel der muren en dankbaar richten de Mytileners een standbeeld voor vader en dochter
op.
Dezen vertrekken met Athenagoras naar
Tyrus. Nauwelijks onder zeil krijgt Apollonius in een droom opdracht naar Efeze te varen en daar in de tempel van Diana verslag te
doen van zijn lotgevallen. Zo geschiedt;
Apollonius' doodgewaande vrouw, inmiddels opperpriesteres, herkent haar man en
dochter.
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Een laatste refs voert de herenigden via
Antiochie, waar Athenagoras koning wordt
in Apollonius' plaats, en Tharsus, waar de
stiefouders na een proces worden gestenigd
en Theophilus de vrijheid krijgt, naar Cyrene. Het is de oude Archistrates vergund nog
een jaar in hun geluk to delen. Ook de visser
en Hellenicus (die in Cyrene Apollonius' pad
opnieuw kruist) worden beloond. Apollonius en zijn vrouw krijgen nog een noon en
`overlij den in vrede en op hoge leeftij d' .
Dit verhaal heeft in de literatuur voortgeleefd
vanaf de late Oudheid tot in de moderne tijd.
Al in de 6e eeuw vergeleek Venantius Fortunatus zijn eigen levensweg van Treviso naar
Poitiers met de omzwervingen van Apollonius, en nog in de eerste decennia van de Zoe
eeuw was op de Cycladen een Apolloniusballade in omloop. In 1930 schreef T.S. Eliot
Marina, genoemd naar Apollonius' op zee geboren dochter. In meer dan vij ftien Europese
talen zijn werken aan Apollonius gewijd.
Opmerkelijk is het ontbreken van werken in
het Zuidslavisch. Het vloeit voort uit de receptie vanuit het Latijn, dus van het Westen
(in chronologische volgorde Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italie) naar het
Noorden en Oosten (met respectievelijk het
Deens en het Tsjechisch als schakels). Byzantium heeft geen rol gespeeld; het verhaal van
Apollonius heeft het Nieuwgrieks bereikt via
het Italiaans.
Onder de werken over Apollonius bevinden zich uiteraard nogal wat min of meer
getrouwe vertalingen in proza en in verzen;
zij krijgen hier slechts aandacht voor zover ze
de receptieroute en -fasen belichten. Innovatief is het Apolloniusverhaal vooral in de
13e/14e en in de 16e/ 17e eeuw gerecipieerd.
De 1 Se eeuw is van belang door het doorbreken van nieuwe verbreidingsfactoren, de
Gesta Romanorum die het oude verhaal alsnog
in een aantal talen (waaronder het Nederlands) introduceren, en de boekdrukkunst die
Apollonius toegankelijk maakt voor het publiek dat hem het langst trouw is gebleven. In

Titelpagina, met houtsnede,
van een Delftse editie uit 1 493
van het verhaal van Apollonius.
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de 18e en i e eeuw blijven de volksboeken al
dan niet met enige aanpassing oudere werken
reproduceren. Daarom eindigt dit overzicht
in de i 7e eeuw.
De Apolloniusroman heeft zijn succes niet
te danken aan een enkel thema waarop het
nageslacht in de loop der tijden verschillend
heeft gereageerd, of aan enkele motieven die
beurtelings een centrale plaats in de receptie
hebben ingenomen. Door haar beperking tot
feiten en gebeurtenissen stuurt de HA haar
interpretatie niet in een bepaalde richting.
Van oudsher is de Apolloniusroman tegelijkertijd opgevat als een onderhoudend avonturenverhaal en als een verwij zende geschiedenis (een historisch 'signum'). De les van het
exempel varieert: nu eens is het de wisselvalligheid van de Fortuin, dan het belonen
van goed en het straffen van kwaad (eventueel in het bij zonder van kuisheid en trouw,
respectievelijk van incest), dan weer de gelukzaligheid die na dit tranendal wacht.
Boodschap of niet, het lijkt weinig verschil
te maken voor de bewerking van het verhaal.
In beide gevallen blijven avontuur en liefde
kernmotieven, maar zijn handeling, leefwereld en materiele omgeving aan de eigen tijd
aangepast en worden contemporaine literaire
conventies gevolgd.
Hoewel enkele bewerkingen op hun beurt
hebben doorgewerkt, is de receptie van de
Apolloniusroman over het algemeen blijven
berusten op de Latijnse HA . Daarvan zijn
rond I I 5 bewaarde (en bijna veertig inmiddels verdwenen) handschriften geregistreerd. Vanaf ca. i000 ontstaan enkele Latijnse bewerkingen.
De eerste vertaling van de HA in een volkstaal, de Oudengelse Apollonius of Tyre (eind
ioe/begin I Ie eeuw) is ongeveer even oud als
de eerste Latijnse bewerking. Zij blijft blijkens de bewaarde fragmenten dicht bij de Latijnse tekst. Wellicht is de Angelsaksische
voorliefde voor raadsels daaraan debet, evenals aan het vroege tijdstip van vertaling. Elders words Apollonius vanaf de tweede helft
van de i 2e eeuw in werken in de volkstaal

genoemd (o.a. door Pfaffe Lamprecht en
Chretien de Troyes); Guerau de Cabrera (ca.
I I50 -70) noemt hem in een adem met Alexander de Grote als een van de figuren die een
troubadour behoort te kennen. Het verloop
van de handeling in de tweede helft van het
chanson de geste Jourdain de Blaye (12e/13e
eeuw) is gemodelleerd naar die in de Apolloniusroman. Het motief `schijndood op zee'
komt voor in de Oudfranse Legende van Maria Magdalena (ca. i i 8o, schijndood bij bevalling) en de Middelhoogduitse »Orendel (ca.
1200).
Omstreeks 1200 begint de reeks van bewerkingen in de volkstalen. In het 13e-eeuwse fragment van de oudste Oudfranse versie
bidt Antiochus' dochter, als Apollonius het
halsraadsel gaat oplossen, dat hij succes heeft;
in de HA is niet onthuld wat haar beweegt.
De Oudspaanse Libro de Apollonio (eerste helft
13e eeuw) is zedenles en roman. De dichter
voert de verchristelijking van het gegeven
consequent door: de handeling volgend ontdoet hij haar van heidense elementen, last
preekjes en parabels in, en voegt aan het slot
gebeden toe. Hij laat de brave Apollonius zijn
rampspoed aan zijn zonden wijten. De Apollonius von Tyrland van de Weense arts Heinrich van Neustadt (ca. 1300, ruim 20.000 verzen) vertegenwoordigt de nadagen van de
`Aventiurenroman'. Heinrich volgt de HA
tot Apollonius' vertrek naar Egypte, voorziet
dan op basis van zijn grote belezenheid in het
gebrek aan informatie over wat Apollonius
veertien jaren lang uitvoerde, keert terug
naar de HA als Apollonius naar Tharsus komt
om Tharsia te halen en hervat na de hereniging van vader en dochter het interpoleren
uit alle `matieres'. Apollonius is de zich onder
meer aan een reeks van vrouwen bindende,
met de reuzen Gog en Magog strijdende, Henoch en Elia ontmoetende, Rome en Jeruzalem veroverende en de Ronde Tafel uitvindende titelheld van een niet zonder talent
geschreven, maar plot en boodschap ontberende avonturenroman, die wil onderhouden
door verbazing te wekken over een lawine
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van lotgevallen. De Ouddeense ballade Kong
Apollon of Tyre (rond 1300 ?, drie versies) situeert de handeling in het Westen (Apollonius is koning van Napels en Antiochus
houdt hof in Spiers), vereenvoudigt het verhaal door gebeurtenissen te elimineren en
personen in elkaar te schuiven (er is maar een
prinses), en introduceert motieven uit de
folklore (de vader-magier die de schipbreuk
veroorzaakt).
Onder de 14e-eeuwse Apolloniusteksten
onderscheidt de zogenaamde Brusselse redactie van de Oudfranse Apollonius de Tyr in
proza zich door moralisering en bijbelcitaten,
die samengaan met introductie van ridderlijke elementen. In de i 5e eeuw zal de zogenaamde Weense* versie (manuscript uit 1 459),
die o.a. de Antiochus-episode breed uitspint,
in creativiteit er met voor onderdoen. In de
beschrijving van Apollonius' artistieke prestaties aan het banket in Cyrene weerspiegelen
deze versies wijzigingen in het muziekinstrumentarium en het voordrachtrepertoire.
De 14e eeuw brengt de entree van het
Apolloniusverhaal in het Italiaans: drie .prozaversies (twee Toscaanse en een Toscaans-Venetiaanse) en de Cantari di Apollonio di Tiro
van de Florentijn Antonio Pucci (ca. 131080). De Toscaanse Apollonio A, een hoofse,
op pathos en op verklaring van de handeling
bedachte tekst, eindigt enigszins verrassend
als een sermoen met de moraal: niet wanhopen, God beloont en straft, hier of in het
hiernamaals. In Pucci's Cantari besluit elke
sectie met een gebed, wat toevoeging van een
burlesk element niet in de weg staat (Apollonius wil voor de visser koken, maar kan de
brand niet in de oven krijgen). De zangen zijn
in talrijke handschriften bewaard en sinds
1486 (Venetie) vaak als volksboek gedrukt.
Via Italie bereikt Apollonius tegen het einde
van de 14e eeuw de Nieuwgriekse literatuur.
De Diegesis polupathous Apolloniou tou Turou
schijnt terug te gaan op de Apollonio A, en de
15e-eeuwse Nieuwgriekse rijmversie, die ca.
1525 in Venetie is gedrukt en drie eeuwen

wordt Tharsia na de zeereis gedoopt en haar
moeder teruggevonden in het Theclaklooster
in Efeze; wanneer Apollonius te horen krijgt
dat zijn dochter dood is, reageert de natuur
als bij de kruisiging van Christus en de handeling volgt de liturgische kalender (Apollonius
komt op Witte Donderdag in Mytilene aan,
de herkenning vindt plaats op Paasdag).
Rond 13 90 heeft John Gower een bewerking van het Apolloniusverhaal opgenomen
in zijn Confessio Amantis. In boek viii onderhoudt biechtvader Genius biechteling Amans
over de zevende hoofdzonde (wellust), en
met name over incest. De Antiochus-episode
geeft aanleiding het hele verhaal van Apollonius te doers . Als bron wordt Godfried van
Viterbo genoemd (hij is niet de enige) . Het
kader waarin het exempel is geplaatst geeft
nauwelijks aanleiding tot aanpassingen. Gower voegt niets van betekenis toe. De boodschap wordt expliciet geformuleerd: Apollonius is een voorbeeld voor alle minnaars en
Antiochus' lot laat zien dat incest door God
wordt gestraft.
Vanaf de t Se eeuw vergroten de Gesta Romanorum Apollonius' bekendheid. Het succes
van deze exempelverzameling (ontstaan in
het begin van de 14e eeuw) heeft dan inmiddels geleid tot het circuleren, onder de
naam Gesta Romanorum, van vele, van elkaar
verschillendc collecties verhalen. In een aantal
daarvan heeft de HA mettertijd een plaats gekregen. De receptie van de HA (met enkele,
soms subtiele bijstellingen) via de Gesta Romanorum begint in Duitsland met Die hystory
des Kuniges Appollonii (ca. 1460) van Heinrich
Steinhowel (1412-82, arts in Ulm), die overigens alleen Godfried van Viterbo als (inderdaad herkenbare) bron noemt. Dit is de eerste
gedrukte volkstaalversie (1471) van de H A
zeer vaak herdrukt (voor i6 minstens tienmaal, in 16o i in Nederduitse vertaling) is zij
tot in het midden van de i7e eeuw volksboek
geweest. In Nederland, dat voor de Latijnse
HA een primeur heeft gehad (editio princeps,
vermoedelijk in 1474 bij Ketelaer & De
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Die Gesten ofgheschienissen van Romen (Gouda
1 4 8 1) de introductie van de Apolloniusroman

(direct vanuit het Latijn) in de volkstaal (herdrukken 1483 en 1484, ook onder de titel Die
hystorien ghetogen uten gesten ofte croniken der
Romeyen) . In 1493 verschijnt in Delft het
volksboek Die schoone ende die suuerlicke historie van Apollonius van Thyro, met een vrijwel
letterlijk uit Die Gesten overgenomen tekst

(geen herdruk bekend). Ook in Spanje wordt
een letterlijke vertaling van het Apolloniushoofdstuk uit de Gesta Romanorum gedrukt
(Hystoria de Apolonio, 1488) en in Frankrijk
volgt op Le violier des histoires romaines (1521),
waarin Apollonius met een martelaar gelijk
wordt gesteld, een aparte uitgave van het
Apolloniushoofdstuk, vrij bewerkt door Gilles Gorrozet (Histoire du roy Apolonius prince
de Thir, '543). Voorts hebben de Gesta Romanorum bijgedragen tot de Hongaarse bewerking van het Apolloniusverhaal (toegeschreven aan F.M. Bogati, 1591) en de stof
geleverd voor het Deense volksboek (ca.
'595, herdrukken tot in de i 9e eeuw), dat tot
in de i7e eeuw in het Zweeds en het IJslands is
vertaald. Uniek is de gang van zaken in het
Slavische taalgebied. De bestaande, nogal
vrije Tsjechische HA- bewerking Apollon, kral
Tyrsky (midden 1 Se eeuw) is eerst als zelfstandig werk in het Pools vertaald, vervolgens in de Poolse vertaling van de Gesta Romanorum opgenomen (oudste bewaarde druk
1543) en deze is tegen het einde van de i 7e
eeuw in het Russisch vertaald.
Deze verbreiding van het verhaal words in
de 16e eeuw gevolgd door een nieuwe reeks
van bewerkingen. Apollonius verschijnt op
het repertoire der Meistersinger, bij Hans
Sachs (Der konig Apollonius im Bad, I S S 3 : de
Pentapolis-episode) en Michael Vogel (Geschichte von Apollonius, 1563). Zeer vrije bewerkingen worden opgenomen in collecties:
Juan de Timoneda (El Patranuelo, z 567) verandert bijna alle namen en voegt episoden toe
waarin Politania (= Tharsia) nieuwe avonturen beleeft; Francois de Belleforest (Histoires
Tragiques, voorwoord uit 1582) voorziet zijn

van humanistische belangstelling getuigende
versie van een inleiding over de verbreiding
van incest sinds de zondeval en over de rol die
de Fortuin en het gebruik van kennis in het
verhaal spelen.
Haar literaire hoogtepunt beleeft de Apolloniusreceptie in het begin van de i 7e eeuw in
Engeland. Het is vooral voorbereid door Gower en de bewerking van de Gesta Romanorum-versie van Lawrence Twine ( The Patterne
of Painefull Adventures, ca. 1576, herdruk
1607), die gekenmerkt wordt door ingelaste
kanttekeningen over `the incertaintie of this
world and the fickle state of mans life'. In
i6o8 verschijnt The Painefull Adventures of Pericles Prince of Tyre van George Wilkins en in
het jaar daarna beleeft de Shakespeariaanse
Pericles, Prince of Tyre zijn premiere.
Over de relatie tussen deze twee werken
bestaat nog steeds meningsverschil. Wilkins
noemt zijn roman, die sporen van bewerking
van een toneelstuk draagt, `het ware verhaal
zoals het onlangs werd gepresenteerd
door de dichter John Gower'. In de Pericles,
waarin naast Shakespeare (die getuige het slot
van The Comedy of Errors het Apolloniusverhaal heeft gekend) ook anderen de hand lijken to hebben gehad, fungeert Gower (een
van de bronnen) als koor en beschrijft hij,
begeleid door mime, voor elk der vijf bedrijven gebeurtenissen die niet in de handeling worden uitgebeeld. In beide werken
leert de held zijn princes kennen als hij deelneemt aan een toernooi ter gelegenheid van
haar verjaardag. Ze hebben verder de nieuwe
namen en een aantal ontleningen aan Twine
gemeen, maar Wilkins blijft dichter bij Twine. Wilkins' Adventures en de Pericles hebben
het Apolloniusverhaal in een laatste nieuw
genre geintroduceerd. In Nederland zien de
...

Twee Tragicomedien in prosa, d'eene van Apollonius Prince van Tyro, ende d'ander van den
zelven, ende van Tarsia sijn Dochter van Pieter

Bor Christiaensz. (drukken in 1619 en 1634)
en het treurspel Apollonius, Koning van Tyrus
van Daniel Lingelbach (1662), dat afgezien
van enkele namen niets met het Apollonius-

ARTUR

verhaal van doen heeft, het licht. In Frankrijk
is het genre vertegenwoordigd door Bernier
de la Brousse (Les heureuses infortunes, 1618)
en Balthasar Baro (Le prince fugit f, 1649) . Nadien wordt de Pericles nog door George Lillo
bewerkt (Marina, 173 8) en verschijnen nog
nieuwe vertalingen (in 1710 die van Antoine
Louis le Brun, waarvan in hetzelfde jaar een
Nederlandse versie bij Isaac Trojel in Amsterdam is gedrukt). Maar het echte domein
van wat Ben Jonson in 1631 een `mouldy tale'
noemde, zijn dan al lang volksboek en volksverhaal.
Afgezien van snijwerk op een i ie-eeuwse
damschijf (Furstliches Hohenzollernsches
Museum, Sigmaringen) is het Apolloniusverhaal uitsluitend afgebeeld in handschriften en
oude drukken. Verlucht zijn manuscripten
van de HA, de Oudfranse Apollonius de Tyr in
proza en Heinrich van Neustadts Apollonius
von Tyrland. Van de drukken verdienen
vooral Steinhowels volksboek om zijn vele,
en Le romans de Appollin roy de Thir (Geneve
1482) om zijn levendige houtsneden de aandacht.
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is de zoon van de Britse koning Uter
Pendragon en van Ygerna. Zoals zijn broer
Aurelius Ambrosius voor hem is Uter verwikkeld in een langdurige strijd tegen de
Saksen, die Brittannie zijn binnengedrongen
na het vertrek van de Romeinen. Een komeet
met een staart in de vorm van een draak heeft
Uter zijn epitheton en wapenteken gegeven.
Een van Uters vazallen is hertog Gorlois van
ARTUR
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Cornwall. Wanneer Gorlois met zijn beeldschone vrouw Ygerna naar Uters hof komt,
wordt de koning verliefd op haar. Teneinde
Ygerna te bezitten trekt hij ten strijde tegen
Gorlois, die zijn vrouw in de burcht Tintagel
achterlaat wanneer hij Uter gaat bevechten.
De tovenaar en profeet >>Merlijn bewerkstelligt dat Uter tijdelijk Gorlois' uiterlijk krijgt.
Aldus vermomd kan hij Tintagel binnenkomen en bij Ygerna Artur verwekken. Diezelfde nacht sneuvelt Gorlois. Uter huwt de
weduwe Ygerna en zij krijgen twee kinderen: Artur en Anna.
Wanneer Uter door vergiftiging sterft, bestijgt de vijftienjarige Artur de troon. De
dappere jongeling, die net als zijn vader een
gouden draak als wapenteken voert, slaagt
erin de Saksen een reeks beslissende nederlagen toe te brengen. Met zijn schild Pridwen,
waarop Maria staat afgebeeld, en zijn zwaard
Caliburn, gemaakt op het eiland Avalon, is
Artur een onoverwinnelijk strijder. Na de
Saksen weet hij ook de Schotten, Picten en
Ieren te onderwerpen. Wanneer de rust in het
hele land is weergekeerd, geeft hij onder
meer het gebied Lothian terug aan zijn oom
Loth, de vader van Gauvain (>>Walewein) en
Mordred. Bovendien trouwt Artur met Guinevere, de mooiste vrouw van heel Brittannie. Er volgt een periode van vrede die twaalf
jaar duurt, waarin Arturs roem zich verspreidt en zijn hof een toonbeeld van hoofsheid wordt.
Daarna begint de expansie van Arturs rijk
pas goed: hij verovert Noorwegen en Denemarken en weet zelfs heel Gallie te onderwerpen, waarbij hij Anjou aan Keu (>>Keye)
schenkt. Na een hofdag te Parijs keert Artur
terug naar Brittannie om tijdens een hofdag
in de Stad der Legioenen (Caerleon-uponUsk) de vredesverdragen met al zijn vazallen
te hernieuwen. Deze hofdag is het hoogtepunt van Arturs regeerperiode. Hier blijkt
hoeveel veranderingen teweeg zijn gebracht;
zelfs de kuisheid en deugdzaamheid van de
vrouwen zijn toegenomen, aangezien zij hun
liefde nog slechts schenken aan ridders die

40 ARTUR
zich ten minste drie keer in de strijd hebben
bewezen. De feestelijkheden worden verstoord door de komst van de gezanten van de
Romeinse Senaat, die de achterstallige schatting komen opeisen. Artur is echter van mening dat Rome evenzeer schatplichtig is aan
hem, omdat twee van zijn voorgangers Rome veroverden. Gesteund door al zijn leenmannen besluit hij tegen de Romeinen ten
strijde te trekken.
Alvorens Artur naar het continent oversteekt, stelt hij zijn neef Mordred en koningin
Guinevere aan als zijn plaatsvervangers. Nadat Artur op het vasteland hoogstpersoonlijk
korte metten heeft gemaakt met de reus van
de Mont-Saint-Michel, zendt hij Gauvain als
boodschapper naar de Romeinse aanvoerder
Lucius. Vanwege een gemompelde belediging onthoofdt Gauvain bij het onderhandelingsgesprek een van de Romeinen, zodat de
strijd losbarst. Uiteindelijk worden de Romeinen verslagen. Artur zendt het lichaam
van Lucius naar Rome met de boodschap dat
dit de enige schatting is die men uit Brittannie
zal ontvangen. Hij maakt zich op om Rome
te veroveren, maar dan bereikt hem het bericht dat Mordred de hem toevertrouwde
kroon op zijn eigen hoofd heeft gezet en nu
samenleeft met Guinevere, die Artur ontrouw is geworden. Terug in Brittannie verslaat Artur in drie veldslagen zijn verraderlijke neef. Na Mordreds eerste nederlaag
vlucht Guinevere naar een klooster, waar zij
non wordt. In de laatste slag wordt Mordred
gedood, evenals veel van Arturs getrouwen.
Artur zelf raakt dodelijk gewond en wordt
naar het eiland Avalon gebracht, waar men
zijn wonden zal verzorgen. Hij draagt zijn
kroon over aan zijn neef Constantijn in het
jaar S42.
Deze biografie van Artur is afkomstig uit de
Historia regum Brittanniae, de geschiedenis van
de Britse vorsten, die Galfredus van Monmouth omstreeks 113 6 schreef, mogelijk ten
behoeve van het Anglo-Normandische vorstenhuis dat sinds io66 de Engelse kroon

droeg. Men heeft wel verondersteld dat Galfredus' werk als dynastieke propaganda diende: hij verschaft de nieuwe Anglo-Normandische koningen een reeks van illustere
voorgangers, met aan het begin de Trojaan
Brutus (> Brut) en als absoluut hoogtepunt
koning Artur. De roemruchte Artur, die heel
Frankrijk en zelfs bijna Rome veroverde,
kon dienen als de Engelse tegenhanger van
>>Karel de Grote, de historische 'kampioen'
van het Franse vorstenhuis. Galfredus gebruikte aldus een autochtone, Brits-Keltische
held ter ondersteuning van het allochtone
vorstenhuis. Hij baseerde zich op schriftelijk
materiaal uit annalen en heiligenlevens en op
de mondelinge overlevering die rond Artur
was ontstaan, maar hij maakte ook in ruime
mate gebruik van zijn eigen fantasie. Zijn
werk vormt de voedingsbodem voor de Arturliteratuur die in de i2e eeuw opbloeit.
Wat betreft de `historische' Artur bestaan
er niet of nauwelijks zekerheden. De bewaard
gebleven gegevens vertonen zonder uitzondering een onscheidbaar mengsel van feit en
fictie. Op grond van het argument `waar
rook is, is vuur', gaat men er echter over het
algemeen van uit dat onder alle legendevorming toch een historische persoon schuilgaat.
Deze historische strijder zou eind Se, begin 6e
eeuw de autochtone Britten geleid hebben
naar een beslissende overwinning op de Saksen, die deze indringers voor enige tijd —
maar niet definitief — afschrikte. Volgens de
Arturist Geoffrey Ashe was deze legeraanvoerder mogelijk identiek met de Britse
`Riothamus' (of 'Rigotamos', de `supreme
king'), die in 468 met een leger het Kanaal
overstak om de Romeinen op het vasteland
bij te staan tegen de Visigoten en daar door
verraad werd gedwongen tot een vlucht naar
Bourgondie. Het bestaan van deze Riothamus blijkt uit betrouwbare documenten van
die tijd, maar aan de titel wordt geen persoonsnaam gekoppeld, zodat onzeker blijft of
dit de historische Artur is geweest. Ook in
Gildas' De Excidio Brittanniae (Over de verwoesting van Brittannie, geschreven in de 6e
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Koning Artur, bronzen beeld
van Peter Vischer, I 5 I 3 , in
de Hofkirche to Innsbruck.
Artur als een van de Negen
Besten onder de vele vorsten
en vorstinnen die het
grafmonument van keizer
Maximiliaan i omringen.

eeuw) wordt Arturs naam niet genoemd, al
spreekt de auteur wel over een beslissende
overwinning op de Saksen, de slag bij de
Mons Badonis (de berg Badon) in ca.Soo.
Deze slag wordt ook vermeld in de aan Nennius toegedichte Historia Brittonum (Geschiedenis der Britten, omstreeks Boo in Bangor,
Noord-Wales, vervaardigd) . Hier worden
twaalf slagen opgesomd, waarin Artur als
veldheer ('dux bellorum' zegt de Latijnse
tekst) aan de zijde van de Britse koningen
vocht. Bij de achtste veldslag draagt Artur
een afbeelding van Maria op zijn schouders
en worden de heidenen met de hulp van
Christus en Maria verpletterend verslagen. In
de twaalfde slag, bij de Mons Badonis, velt
Artur in een aanval 96o vijanden. De laatste
opmerking geeft aan dat al in dit verslag legendevorming rond Artur heeft plaatsgevonden. De Annales Cambriae (Annalen van
Wales) uit de ioe eeuw merken op dat Artur
in de gewonnen strijd bij Badon (hier gedateerd ca. S 18) het Kruis van Christus drie dagen en nachten op zijn schouders droeg, en
vermelden bovendien bij hetjaar 93 (ca. 539)
de slag bij Camlann waarin Artur en Medraut (di. Mordred) vielen.
Legendevorming rond Artur vindt men
vooral ook in Latijnse heiligenlevens uit de
vroege Middeleeuwen, waarin Artur opduikt als een machtige, soms tirannieke koning die door de betrokken heilige op zijn
nummer wordt gezet. Opmerkelijk is de
door Carados geschreven vita van Gildas uit
113 0, waarin beschreven wordt hoe in Glastonbury de ontvoering door koning Melwas
van Arturs echtgenote ongedaan words gemaakt door bemiddeling van Gildas. In profane Welshe teksten uit deze periode is de
voorstelling van Artur nog sterker losgemaakt van de historische feiten. Het gedicht
De krijgsbuit van Annwfn (Annwfn is de Keltische onderwereld) bijvoorbeeld, dat uit de
Toe eeuw stamt en ten onrechte aan de 6eeeuwse bard Taliesin wordt toegeschreven,
beschrijft hoe Artur in de onderwereld op
zoek gaat naar een magische ketel. Dergelijke
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teksten weerspiegelen de orale traditie van
Arturverhalen die zich in de loop der eeuwen
heeft ontwikkeld. De overgeleverde teksten
zijn in veel gevallen late optekeningen van
vertellingen die al lange tijd voortleefden.
Bekende getuigen van de orale traditie zijn de
zogenoemde triaden, de steeds drieledige inhoudsopgaven van bestaande vertellingen,
die door de vertellers gebruikt kunnen zijn als
een soort register op hun repertoire. In een
vrij groot aantal triaden komt Artur voor,
zodat men mag aannemen dat er veel verhalen over hem in omloop waren. Het verhaal over »Culhwch en Olwen uit de verhalenbundel Mabinogion stamt uit de I ie
eeuw. Het beschrijft hoe de jongeling
Culhwch zijn oom Artur hulp vraagt bij het
winnen van Olwen. Artur is hier een machtige koning, gehuwd met Gwenhwyfar (Guinevere) en in het bezit van speciale wapens,
zoals zijn zwaard Caledfwlch (Excalibur).
Van de orale vertelstof en de hierboven
beschreven Latijnse bronnen maakte Galfredus van Monmouth gebruik bij het schrijven
van de Arturbiografie in zijn kroniek. Zijn
Latijnse Historia regum Brittanniae werd toegankelijk voor leken toen de Normandische
dichter Wace het werk in Oudfranse verzen
omzette. Wace voltooide deze tekst, naar de
Trojaanse stichter van een rijk in Brittannie
Brut genaamd, in I I S S . Hij droeg zijn werk
op aan Eleonora van Aquitanie, de machtige
edelvrouwe die kort daarvoor van de Franse
koning was gescheiden om te trouwen met
de Engelse koning Hendrik ii Plantagenet.
Wace heeft enkele belangrijke elementen aan
Monmouths tekst toegevoegd. Zo geeft hij
aan dat omstreeks I I So Bretonse vertellers
verhalen over Artur de ronde laten doen en
vertelt hij bij het einde van Arturs leven dat
de Bretons nog steeds hopen op zijn terugkeer uit Avalon.
Dit laatste gegeven, dat wel de 'espoir breton' genoemd wordt, is ook bekend uit de
Welshe folklore. Daarvan getuigt de monnik
Hermann van Doornik die vertelt dat hij in
I I 13 in Wales meemaakte dat mensen slaags

raakten over de vraag of Artur nog zou terugkeren. In I191 ontdekten de monniken
van de abdij van Glastonbury Arturs graf.
Waarschijnlijk was deze ontdekking geinstigeerd door de Engelse koning Richard i
(Leeuwenhart), die er belang bij had te bewijzen dat Artur dood en begraven was, om zo
de hoop op zijn terugkeer bij de autochtone
Britten uit te bannen. Men blijft echter van
diverse locaties (van Schotland tot de Etna op
Sicilie) zeggen dat Artur daar slaapt tot hij
terug zal komen. Ook in moderne versies van
het Arturverhaal komt het denkbeeld van
Arturs terugkeer in allerlei vormen naar voren .
De belangrijkste en bekendste toevoeging
van Wace aan zijn bron is de Ronde Tafel,
waarover, naar hij zegt, de Bretons veel verhalen vertellen. De tafel werd vervaardigd
omdat elk van Arturs edelen zichzelf de beste
achtte. De ronde vorm voorkwam meningsverschillen over de tafelschikking en de onderlinge hierarchie: alle zetels hadden dezelfde status. Het gelijkheidsideaal dat hier naar
voren komt, zal in de Middeleeuwen verder
weinig aandacht krijgen, maar is met name in
de 19e en 20e eeuw als symbool voor de (democratische) gelijkheid van (politieke) gesprekspartners van groot belang. In de
middeleeuwse voorstelling zit koning Artur
overigens slechts zelden zelf aan de Ronde
Tafel.
Wace's Brut is de eerste van een reeks gelijknamige teksten, waarvan de Middelengelse bewerking door Layamon (ca. 1200) de
belangrijkste is. Naast deze stroom historisch
getinte geschriften komt in de tweede heift
van de I2e eeuw het genre van de Arturroman op, fictieve verhalen over de avonturen
van Arturs ridders. Deze teksten geven geen
Arturbiografie, maar beschrijven korte episoden uit zijn regeerperiode. Artur is hier
weliswaar het middelpunt van het verhaaluniversum, maar nooit de hoofdpersoon van
het verhaal. Zo beschrijft Marie de France in
haar Lai de »Lanval (ca. 1170) hoe de titelheld
in de problemen komt, omdat hij de over-

ARTUR 43

spelige avances van Arturs echtgenote niet
wil beantwoorden. Enigszins vergelijkbaar is
de verhaalhandeling van Le chevalier de la
charrette (ca. 118o) van Chretien de Troyes:
Arturs echtgenote wordt weggevoerd door
de kwaadaardige Meleagant en uiteindelijk
bevrijd door de inspanningen van twee ridders, haar geliefde > Lancelot en Gauvain
(>>Walewein). In eerdere verhalen over deze
ontvoering speelt Artur mogelijk nog wel
een actieve rol, gezien de aanvallende houding waarin hij wordt afgebeeld in het Arturrelief (ca. 1120-1140) boven een van de deuren van de kathedraal van Modena, dat de
bevrijding van Winlogee (Guinevere?) weergeeft (zie p. 367).
In de episodische Arturromans in verzen
van Chretien en zijn vele navolgers vertoont
Artur als personage weinig ontwikkeling,
met als enige uitzondering zijn negatieve rol.
in de roman van >>Yder. Hij is de wat oudere
koning, die in sommige teksten gewoon is
met te eten voor zich een avontuur heeft aangediend en die, in Chretiens Le chevalier au
lion (>> Yvain), niet wakker kan blijven na de
maaltijd. Als ridder is hij zelden actief. Men
heeft deze inactieve Artur wel gekenschetst
als 'roi faineant', hetgeen onrecht doet aan
het feit dat ook in deze vertellingen alles in
het Arturrijk om hem draait.
Episodische Arturromans in verzen worden tot ver in de 13 e eeuw geschreven en
vanaf 1200 ook volop vertaald of bewerkt in
bijvoorbeeld het Middelhoogduits (o.a.
Hartmann van Aue, Erec en Iwein), het Oudnoors (Erex saga, Ivens saga, Percevals saga),
het Zweeds (Ivan Lejonriddaren, 1303), het Italiaans (Antonio Pucci, Gismirante en Brito di
Brettagna; de anonieme I Cantari di Carduino)
en het Middelnederlands (Perchevael, Ferguut,
Die Wrake van Ragisel) . De vertalingen leiden
tot originele romans die het stramien van de
Oudfranse teksten volgen ook wat betreft de
Arturfiguur, zoals in het Middelnederlands
de Roman van »Walewein, >>Moriaen, Walewein ende Keye en Lanceloet en het hert met de

aan te wijzen die wat dit betreft een eigen
weg gaan. Zo portretteert Heinrich von dem
Tiirlin in zijn Diu Crone (ca. 1225) Artur niet
als `roi faineant', maar als actieve ridder-koning, en maakt Der Stricker in Daniel von dem
bliuhenden Tal (1220-30) van Artur een soort
tweede Karel de Grote.
Vanaf omstreeks 1200 is in Frankrijk een
nieuwe ontwikkeling gaande, die via een
combinatie van de Arturstof met het Graalverhaal een terugkeer naar de Arturbiografie
a la Monmouth/Wace betekent. Nadat Chretien de Troyes omstreeks 1190 in zijn Conte
du Graal ou »Perceval de Graal introduceerde
in de Arturstof, gaf kort daarna Robert de
Boron dit heilige object een passende voorgeschiedenis. In zijn versromans >Joseph d'Arimathie en Merlin (>> Merlijn) verbindt hij de
Graal — de schaal van het Laatste Avondmaal,
waarin het bloed van de gekruisigde Christus
werd opgevangen — met koning Artur. Hij
vertelt dat de Ronde Tafel die Merlijn voor
Arturs vader Uter Pendragon liet vervaardigen de derde tafel is in een trits die begon
met de tafel van het Laatste Avondmaal en
werd voortgezet door Joseph van Arimatea's
Graaltafel. In zijn verhaal over Merlijn beschrijft Robert de Boron de verwekking van
Artur via Merlijns list. Hij voegt daaraan toe
dat Artur direct na zijn geboorte door Merlijn naar de edelman Ector (zojuist vader geworden van Keu, »Keye) werd gebracht, die
hem zal opvoeden. Wanneer Uter is gestorven, bepaalt Merlijn dat degene die het
zwaard kan trekken uit een aambeeld dat op
een grote steen staat, de rechtmatige koning
van Brittannie is. Op zoek naar een zwaard
voor zijn pleegbroer Keu, trekt Artur dan het
zwaard uit het aambeeld met als resultaat dat
hij met Pinksteren gekroond wordt. Het motief van `het zwaard in de steen' wordt aldus
door Robert de Boron geintroduceerd.
Roberts versteksten werden kort na hun
ontstaan omgezet in proza en zo onder andere overgeleverd in een trilogie waarin Roberts Joseph en Merlin gevolgd worden door

witte voet. Er zijn cchtcr enkelc Duitse teksten

de Didot-Perceval, een Graalverhaal — moge-
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lijk gebaseerd op een nu verloren werk van
Robert — dat wordt besloten met een beknopt verslag van Arturs ondergang conform Monmouth en Wace. De Graalstof is
ook aan de orde in de Perlesvaus (begin 13 e
eeuw), een anonieme prozaroman waarin onder meer de lotgevallen worden beschreven
van Loholt, de zoon van Artur en Guinevere.
Loholts dood — hij wordt vermoord door
Keu — doet Guinevere sterven van verdriet.
Mogelijk is deze Loholt terug te voeren tot
Arturs zoon Llacheu die in Welshe gedichten
voorkomt.
Robert de Borons werk heeft de aanzet
gegeven tot het ontstaan van een zeer omvangrijke cyclus die de Artur- en Graalgeschiedenis vervlecht met de biografie van
>>Lancelot: de Vulgaat- of Lancelot en prosecyclus (1215-123 5). In zijn meest uitgebreide
vorm bestrijkt deze cyclus ruim vijf eeuwen:
van Christus' Kruisiging tot de dood van Artur en Lancelot. Na de bewerking van Roberts Joseph in de Estoire dou Saint Graal en die
van zijn Merlin in het eerste deel van de Estoire de Merlin, geeft de cyclus een uitgebreide
beschrijving van de eerste jaren van Arturs
regering, de Suite-Vulgate du Merlin, het
tweede deel van de Estoire de Merlin. Artur is
in deze tekst een buitengewoon strijdbare,
onoverwinnelijke held, die met de hulp van
de alomtegenwoordige Merlijn en van jonge
ridders als Gauvain en > Yvain erin slaagt de
opstandige baronnen die hem het koningschap betwisten te overwinnen en zo een
duurzame vrede bewerkstelligt. Hij trouwt
met Guinevere, die als bruidsschat de Ronde
Tafel — door Uter aan haar vader Leodegan
toevertrouwd — terugbrengt naar Arturs hof.
Naast deze Suite- Vulgate zijn er nog twee
voortzettingen van Roberts Merlin: het minder belangrijke Livre d'Artus en de zogenoemde Suite du Merlin of Huth-Merlin. Aan
de laatstgenoemde tekst ontleende Sir Thomas Malory gegevens voor zijn Morte d'Arthur, zoals de incestueuze verwekking van
Mordred (die in deze tekst en in de Vulgaatcyclus niet langer Arturs neef is, maar zijn

zoon), Arturs poging hem met al zijn leeftijdgenoten te verdrinken en de episode waarin
Artur geleid door Merlijn het zwaard Excalibur en een onkwetsbaar makende schede ontvangt van een magische hand die uit een meer
steekt.
In de Vulgaat-cyclus sluit de Suite- Vulgate
aan op de geboorte van >>Lancelot en de beschrijving van zijn daden, zijn relatie met
Guinevere en later de lotgevallen van >>Galaad
en de Graal. Artur schuift dan wat meer naar
de achtergrond, net als in de episodische romans. In samenhang met de ontwikkelingen
in de liefdesrelatie van Guinevere en Lancelot
komt Artur of en toe even op de voorgrond,
zoals in de episode van zijn flirt met en gevangenneming door de schone Schotse Camille
en in de episode van de `Onechte Guinevere',
waarin de misleide Artur zijn echtgenote verstoot ten faveure van haar halfzuster. In beide
episoden lijken Arturs misstappen te dienen
als rechtvaardiging voor Guineveres overspel
met Lancelot.
Pas in het laatste deel van de Vulgaat-cyclus, de Mort le roi Artu, wordt Artur gedwongen als bedrogen echtgenoot op te treden. Ingelicht door Gauvains broer Agravain
die de gelieven weet te betrappen en door
Lancelots onthullende wandschilderingen in
het kasteel van Arturs halfzuster Morgaine
moet hij zijn vrouw wel tot de brandstapel
veroordelen. Wanneer Lancelot de koningin
redt en daarbij Arturs neef Gaheriet doodt,
laat Artur zich door Gauvain meeslepen in
een wraakoefening, die voortgezet wordt
wanneer Guinevere op last van de paus aan
Arturs zijde is teruggekeerd en Lancelot het
land heeft verlaten. In de gevechten tegen
Lancelot en de zijnen vecht Artur zelf dapper
mee, hoewel hij, zo meldt de tekst, al 92 j aar
oud is. Wanneer Artur in de strijd van zijn
paard is geslagen en Lancelot hem zou kunnen doden, zet deze de koning eerbiedig terug op zijn paard. Het strijdtoneel wordt na
de pauselijke interventie verplaatst naar het
continent, waar Artur hoogstpersoonlijk de
reus van de Mont-Saint-Michel verslaat en
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waar de Romeinen zich in de strijd mengen
en conform de Historia door Artur worden
verslagen. Dan bereikt Artur het bericht dat
zijn plaatsvervanger, zijn uit incest geboren
zoon Mordred, de macht heeft gegrepen.
Mordred probeert behalve de kroon ook Arturs koningin in te palmen, maar Guinevere
weet zich in de Tower te Londen te verschansen en vlucht later naar een klooster. Na Arturs terugkeer komt het tot een fatale veldslag tegen Mordreds leger op de vlakte van
Salisbury. In de nacht voor de slag droomt
Artur dat hij op het wiel van Fortuna zit en
van de allerhoogste positie neergeworpen
wordt. In de strijd brengt Artur Mordred een
dodelijke lanssteek toe, die een zo grote
wond veroorzaakt dat de zon door Mordreds
borst heen schijnt. Mordred weet zijn vader
een dodelijke hoofdwond toe te brengen.
Slechts een enkeling overleeft de slag. De
stervende Artur vraagt zijn vertrouweling
Griflet zijn zwaard Excalibur in een poel te
werpen. Als deze het zwaard in het water
gooit, komt er een arm omhoog die Excalibur opvangt, enkele malen omhoogsteekt en
er dan mee onder water verdwijnt. Griflet
vertelt dit aan Artur en vertrekt. Vanuit de
verte ziet hij hoe een schip met aan boord
Arturs halfzuster Morgaine de Fee de gewonde koning ophaalt. Drie dagen daarna vindt
Griflet in een kapel Arturs graf.
Gezien de vele handschriften en de vertalingen en bewerkingen van de Lancelotcylus in het Middelhoogduits, Middelnederlands, Portugees en zelfs Hebreeuws (Melekh
Artus, het enige handschrift dateert uit 1279)
is de Mort le roi Artu een van de bekendste en
geliefdste Arturteksten geweest. Het is in dat
opzicht passend dat de drukker/editeur William Caxton aan Sir Thomas Malory's veelomvattende verzameling verhalen over de
Tafelronde en #Tristan (gebaseerd op de Tristan en prose) de titel Morte d'Arthur gaf in
1485, ook al geeft deze verzameling veel
meer dan alleen het Mort-le-roi-Artu- relaas.
Malory's werk kan worden beschouwd als de
slotsom van de middeleeuwse verhalen over

Artur met de kronen van
de landen die onder zijn
heerschappij zouden hebben
gestaan. Tekening in een
13 e-eeuws manuscript.
Londen, British Library.

45

46

ARTUR

Artur, de `matiere de Bretagne', een periode
waarin Artur in veel meer teksten dan bier
besproken kunnen worden de hoofdpersoon
is (zoals in Le Chevalier du Papegau, een prozaroman uit de I Se eeuw), als (decoratief) personage opduikt (zoals in de `Wife of Bath's
Tale' in Chaucers Canterbury Tales) of als historisch voorbeeld wordt opgevoerd.
De teksttraditie kent vanaf de 13 e eeuw
rijkversierde handschriften van met name de
prozaromans die, om slechts een voorbeeld te
geven, in de Mort le roi Artu frequent de scene
afbeelden waarin Artur Lancelots wandschilderingen aanschouwt en zo Guineveres overspel ontdekt. De vroege drukken van dergelijke teksten worden geillustreerd met grote
houtsneden, zoals in de Lancelot-en prose-druk
uit Rouaan (1488).
Artur is een van de Neuf Preux (Negen
Besten); hij vertegenwoordigt met Karel de
Grote en Godfried van Bouillon de christelijke helden (naast drie bijbelse helden en een
drietal uit de Oudheid) . Dit thema, dat voor
het eerst werd gebruikt in de Voeux du Paon
uit ca. 1310, droeg bij tot het voortleven van
Artur in allerhande teksten (zoals Jan van
Boendales Der Leken Spieghel [ca. 1330] en
Van den .ix. besten van Heraut Beyeren in
diens kroniek uit 1404-1414) en vooral ook in
afbeeldingen op gebruiksvoorwerpen, wanden en wandtapijten. Getuige beschilderde
standbeelden van Artur en de andere `Besten'
uit ca. 1325 in het Hanze-raadhuis te Keulen,
maakten zij al vroeg indruk op de Hanzekooplieden. Ook in andere Duitse stadhuizen
en in het schepenhuis te Mechelen vindt men
voorstellingen van de Negen Besten. In opdracht van de rijke burgers Niklas en Franz
Vintner, die het slot in 1388 kochten, werd
Artur met Karel en Godfried — en opvallend:
Gauvain, »Perceval en »Yvain — afgebeeld in
fresco's op het balkon van Slot Runkelstein
bij Bolzano in Italiaans Tirol. De torens van
het Noordfranse kasteel Pierrefonds (ca.
1400) dragen de namen van de negen helden,
wier afbeelding in de bijbehorende toren
werd aangebracht. Lodewijk van Orleans liet

zijn kasteel te Coucy verluchten met deze
Neuf Preux. Tussen 141 I en 1430 werden de
helden op de muur van de grote zaal van het
slot La Manta in Piemonte afgebeeld.
Gewoonlijk is Artur tussen de negen helden te herkennen aan zijn wapenteken, drie
gouden kronen op een azuren (soms rood)
veld, symbool van zijn heerschappij over
Schotland, Engeland en Bretagne. Hij werd
als een van de Besten ook uitgebeeld in grote
optochten (Blijde Inkomsten), voor zover
bekend voor het eerst in Atrecht in 1336,
maar ook bijvoorbeeld bij de intocht in Parijs
van Hendrik vi van Engeland in 1431. In
Baltische steden als Dantzig en Riga bestaan
in de late Middeleeuwen zogenoemde `Artushofe', een soort koopmansgilden met sociale activiteiten, zoals het houden van toernooien. Bij feesten in hof en stad werden in
heel Europa 'Tafelronden' gehouden, feestelijke imitaties van Arturs hof. Dit gebeurde
voor het eerst op Cyprus in 1223, ter gelegenheid van een ridderwijding.
Diverse zeer kostbare wandtapijten met de
Negen Besten waren in het bezit van de
Bourgondische vorsten Filips de Stoute, Filips de Goede en Jean, duc de Berry. Een fraai
Arturtapijt uit het bezit van de laatstgenoemde hangt nu in de `Cloisters' van het Metropolitan Museum of Art in New York. Het
werd omstreeks I 3 8 S in Vlaanderen vervaardigd. Ook uit de 1 Se en 16e eeuw zijn dergelijke tapijten bewaard gebleven.
Opmerkelijk binnen deze iconografische
traditie zijn afbeeldingen van een aantal van
deze helden, twee aan twee duellerend en gezeten op exotische rijdieren. Artur berijdt
dan een tegenstribbelende kameel en bevecht
Alexander op een olifant. Vlaamse houtsneden, die als losse bladen (men zou nu `posters'
zeggen) zeer populair waren, stonden mogelijk aan het begin van deze reeks, die onder
meer uitmondt in een glas-in-loodafbeelding
van Artur en kameel uit de 16e eeuw (nu in
de `Cloisters' van het Metropolitan Museum
of Art te New York) en in wandschilderingen uit dezelfde periode in de parochiekerk
van Dronninglund in Denemarken.
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De Habsburger Maximiliaan i liet in I S I 3
Peter Vischer naar een tekening van Albrecht
Diirer een bronzen standbeeld van Artur in
renaissance-harnas ontwerpen, dat met beelden van de andere `Besten' de Hofkirche van
Innsbruck verfraait.
In Engeland werd al in de tweede helft van
de 13 e eeuw de enorme eiken ronde tafel van
Winchester (doorsnee ruim S meter) vervaardigd. Malory noemt deze tafel als een van de
vele herinneringen aan Artur. In de Tudortijd presenteerde menige Engelse koning zich
als de nieuwe Artur; Hendrik viii liet zich
begin 16e eeuw dan ook als Artur afbeelden
op de bestaande Winchester tafel, met op de
rand van de tafel de namen van 24 ridders
(ontleend aan Malory's Morte d'Arthur), precies het aantal ridders dat deel uitmaakte van
Hendriks Orde van de Kouseband. In het
midden van de tafel werd de Tudorroos afgebeeld. De koninklijke belangstelling voor
Artur weerspiegelt — en dicteerde? — de grote
populariteit van Arturafbeeldingen ter versiering van huizen in het Engeland van 15201620. Het kader van de Negen Besten — met
Artur als de meest prominente held — overheerst daarbij, maar er zijn ook varianten
waarin Artur wordt vergezeld door Engelse
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Books, op basis van Galfredus van Monmouth
en beinvloed door Vergilius. Twee jaar later
voltooide hij King Arthur: An Heroick Poem in
Twelve Books, waarin Artur een nieuw tij dperk van vrede tot stand brengt.
Wanneer in 1816 twee edities van Malory's werk verschijnen en in 1817 een derde
uitgave volgt, wordt vanuit de belangstelling
voor de Middeleeuwen van de oudheidkundigen (antiquarians) de eerste aanzet gegeven
tot de opbloei van de Arturiana in de 19e
eeuw. Tot ca. 1830 neemt de interesse slechts
langzaam toe, daarna barst zij los door het
werk van Tennyson en de prerafaelieten.
Voor een schrijver/antiquarian als Sir Walter
Scott belemmerde de `wetenschappelijke' benadering van de teksten (zoals in zijn uitgave
van Sir Tristrem) waarschijnlijk het vrije spel
van de verbeelding met het materiaal, getuige het feit dat hij slechts een Arturgedicht
vervaardigde: 'Lyulphs tale' in The Bridal of
Triermain (1813). Een opvallend, Welsh getint werk uit deze periode is The Misfortunes
of Elphin (1829) van Thomas Love Peacock,
waarin Artur en de ontvoering van `Gwenyvar' door Melwas voorkomen.
In de jaren 1830 en 1840 begonnen gedichten van de hand van Alfred Lord Tennyson

heiligen, koningen en/of nationale helden.

(1809-1 892), zoals `The Lady of Shalott'

Uit deze periode dateert ook Edmund Spensers Faerie Queene, een allegorisch gedicht
over de zoektocht van Artur (als symbool
van grootmoedigheid) naar zijn droomgeliefde Gloriana (de `Faerie Queene', symbool
van glorie), dat onvoltooid bleef door Spensers dood in I 599. Men neemt aan dat Spenser
het gedicht zou hebben afgesloten met de
vereniging van de gelieven als afronding van
zijn thema dat de terugkeer van Artur in de
vorm van de Tudordynastie Engeland in zijn
oude glorie zou kunnen herstellen.
Met name in Engeland leeft de Arturtraditie ook in de i7e en i 8e eeuw voort, zoals in
de opera King Arthur: or the British Worthy
van Henry Purcell uit 1691, op tekst van John
Dryden. In 1695 schreef Sir Richard Blackmore Prince Arthur. An Heroick Poem in Ten

( 183 2) en `Morte d'Arthur' (1842, geschreven
in 18 33 - 34), de ronde to doen, onder andere
in de kringen van Oxford-studenten als Edward Burne Jones en William Morris. Gestimuleerd door Tennyson, Wiens eerste set
van vier Idylls of the King in 1859 verscheen,
nam men Malory (weer) ter hand en werden
er allerlei gedichten over de Arturstof geschreven, o.a. door E.G. Bulwer-Lytton
(King Arthur, 1848), Matthew Arnold (Tristram and Iseult, 1852), William Morris (The
Defence of Guenevere and Other Poems, 18 8)
en Algernon Swinburne ('Queen Yseult',
`Lancelot' en `Joyeuse Garde') .
Tennyson is wel gekenschetst als `the painter's poet' en het is daarom niet verwonderlijk dat de Arturstof zich ook in de beeldende
kunst manifesteerde, vooral in het werk van
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de kunstenaars die als de prerafaelieten worden bestempeld. Daarbij ging ook sterke invloed uit van de schilder William Dyce, die
van 1849 tot zijn dood in 1864 werkte aan een
serie allegorische fresco's naar Malory in de
Queen's Robing Room in het nieuwe Westminsterpaleis. In 1852 voltooide hij `Generosity: King Arthur unhorsed, spared by Sir
Lancelot'. Dezelfde ruimte werd in de jaren
1867-1870 ook gedecoreerd met houtsnijwerk van de hand van Henry Hugh Armstead. Op tien van de achttien eiken panelen
gaf hij scenes uit het leven van Artur weer.
Wat het personage Artur betreft is in de
schilderkunst het belangrijkste onderwerp de
dood van de koning, zoals beschreven in Malory's Mort le roi Artu en Tennysons 'Morte
d'Arthur': nadat het zwaard Excalibur is teruggeworpen in het meer en een hand het
heeft opgevangen, ligt Artur zwaargewond
op het strand, soms omringd door zijn zuster
Morgaine en haar dames, terwijl de boot nadert die hem naar Avalon zal brengen. Zo
schilderde Arthur Hughes als zijn aandeel in
de `Oxford Union Murals' (1857) `Arthur
carried away to Avalon and the sword
thrown back into the lake'. John Pollen
beeldde in dezelfde reeks of hoe Arthur Excalibur verkreeg. James Archer maakte in i 86o
het schilderij `La Mort d'Arthur' (City of
Manchester Art Galleries), terwijl ook Joseph
Noel Paton (1862), E.H. Corbould (1864), F.
Dicksee (1889) en Edward Burne Jones
(1881-98) doeken aan dit thema wijdden.
Arturs verscheiden was ook aanleiding tot
boekillustraties, bijvoorbeeld in Edward
Moxons uitgave van Tennysons Poems
(1857), waarin Daniel Maclise zowel de teruggave van het zwaard als Arturs vertrek
naar Avalon afbeeldde. In hetzelfde boek
toont een houtsnede van Dante Gabriel Rossetti Artur slapend in Avalon, omringd door
wenende koninginnen. Een uitgave van Tennysons Idylls uit 1874 geeft als illustratie
twaalf zeer vroege foto's, gemaakt door Julia
Margaret Cameron, waaronder `So like a
shattered column lay the King'. Vooral de

Malory-uitgaven leveren een constante
stroom van Arturafbeeldingen op, van de
hand van kunstenaars als Gustave Dore, Aubrey Beardsley, Arthur Rackham, Charles
Gere, Walter Crane en Howard Pyle. Jean
Cocteau maakte schetsen bij zijn Les chevaliers
de la Table Ronde (I 93 7) en vervaardigde in
1 94 1 Dessins en marge du texte des Chevaliers de
la Table Ronde. Trevor Stubley illustreerde
T.H. White's The Book of Merlyn (1977). Met
name kinderboeken over Artur worden ook
in de 2oe eeuw nog geillustreerd; zo maakte
Shirley Felts tekeningen bij de verhalen van
Rosemary Sutclif en werd Jaap ter Haars Koning Arthur (1967) door Hans G. Kresse verlucht. In het verlengde van dergelijke uitgaven liggen stripboeken over Artur (zoals Het
Zwaard van Koning Arthur van Tacconi en
Castelli (1981), de Amerikaanse serie Camelot
3000 van M.W. Barr en B. Bolland (1982-84),
de Nederlandse strip Ridders van de Tafelronde
van Frank Herzen (1983), het pop-up-boek
The Legend of King Arthur and the Round Table
van Nick Williams en Geraldine McGaughrean uit 1987 en ook het fotoboek Arthur

(1985), waarin Hubert Lampo het Arturverhaal vertelt als begeleidende tekst bij sfeerrijke natuurfoto's van Pieter Paul Koster. Arturafbeeldingen buiten tekstverband zijn in
de 2oe eeuw zeldzaam. Enkele uitzonderingen zijn de houten mozaieken van Artur,
Gauvain en Lancelot die Josef Engelhart in
1904 ontwierp en het schilderij `King Arthur'
dat Charles Ernest Butler in 1903 vervaardigde.
Vooral in literatuur en film leeft Artur onverminderd voort. Terwijl het in de vorige
eeuw vooral ging om emotionele hoogtepunten uit Arturs leven, die in gedichten of
schilderij en werden uitgewerkt, is in de 2oe
eeuw het biografische kader belangrijker. Er
is veel Arturpoezie — we noemen hier slechts
Ernest Rhys, Lays of the Round Table (19o5);
C.K. Chesterton, `The Grave of Arthur'
(1930); Charles Williams, Taliessin Through
Logres (1938) en The Region of the Summer
Stars (1944). Soms dringt in de poezie het
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Het door Bedivere in een poel
geworpen zwaard Excalibur
van de stervende Artur wordt
opgevangen door een omhoog-

rijzende arm. Illustratie van
Aubrey Beardsley in een editie
van Malory's Le Morte d'Arthur
uit i 894.
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biografische aspect door (bijvoorbeeld in
John Masefield, Midsummernight and Other
Tales in Verse, 1928). Veruit de overhand
hebben toch de vaak zeer omvangrijke prozawerken — dikwijls trilogieen — waarin de
geschiedenis van Artur van zijn verwekking
tot zijn dood uit de doeken words gedaan of
waarin belangrijke delen van zijn leven worden beschreven.
Een fraai voorbeeld hiervan vormt de uiteindelijk vijfdelige romanreeks van Terence
H. White, The Once and Future King (vierdehg 1944, in 1977 verscheen postuum The
Book of Merlyn), waarin uitgebreid aandacht
wordt besteed aan de enerverende opleiding
die Merlijn de jonge Artur verschaft. Al in
1938 werd dit eerste deel van de cyclus tot
hoorspel bewerkt door Marianne Helwig,
met muziek van Benjamin Britten. Walt Disney bewerkte dit j eugdverhaal tot een lange
tekenfilm (THE SWORD IN THE STONE,
1963), waarvan ook een versie in boekvorm
(Nederlandse titel Merlijn de tovenaar) en op
video werd uitgegeven. Daarnaast vormde
White's werk de basis voor de musical Camelot (1960) van Frederick Loewe op het libretto van Alan Jay Lerner, verfilmd in 1967.
Hoewel het meest toegankelijke en komischc
eerste deel van de romancyclus de meeste uitwerkingen heeft gekend, zijn ook de andere
delen — The Queen of Air and Darkness (onder
meer over de verwekking van Mordred),
The Ill-Made Knight (over Lancelot) en The
Candle in the Wind (over de ontdekking van
het overspel en de ondergang) — zeer de
moeite waard vanwege de wijze waarop
White (bezorgd over fascisme, communisme
en de Tweede Wereldoorlog) laat zien hoe
ondanks alle pogingen Recht niet over
Macht zegeviert. Thomas Malory wordt vlak
voor de fatale slag opgevoerd als Arturs page,
die het verhaal zal doorgeven aan latere generaties, zodat Artur ook de `future king' zal
zijn.
Malory's werk is vaak het uitgangspunt
voor de Engelstalige hervertellingen van het
Arturverhaal. Daarbij kan de auteur dicht bij

Malory blijven, zoals John Steinbeck in zijn
onvoltooid gebleven The Acts of King Arthur
and Noble Knights (postuum uitgegeven door
C. Horton in 1976) en Rosemary Sutcliff in
haar The Sword and the Circle (1981), The
Light Beyond the Forest: The Quest for the Holy
Grail (1979) en The Road to Camlann (1981),

maar ook met gebruikmaking van Malory
een geheel eigen verhaal vertellen, zoals Sutcliff deed in haar Sword at Sunset (1963) . Thomas Berger hanteert in zijn Arthur Rex. A
Legendary Novel (1978) zeer effectief een Maloriaanse stijl bij het presenteren van zijn aan
ironie rijke compilatie van Arturverhalen.
In moderne Arturromans worden de gebeurtenissen rond Artur gewoonlijk beschreven vanuit het perspectief van een personage,
zoals Arturs pleegbroer Bedivere in Catherine Christians The Pendragon. Variations on a
theme of Sir Thomas Malory (1979, ook verschenen als The Sword and the Flame, 1978),
Merlijn in Mary Stewarts trilogie ( The
Crystal Cave, 1970; The Hollow Hills, 1973 en
The Last Enchantment, later nog gevolgd door
The Wicked Day, 1983, waarin Mordred cen-

traal staat) en Kay (Keu) in John Gloags Artorius Rex (1977) en Phyllis Ann Karrs Idylls of
the Queen (1982). Vertellingen vanuit het perspectief van Guinevere zijn bijvoorbeeld In
Winter's Shadow (1982), het laatste deel van
Gillian Bradshaws trilogie Down the Long
Wind (deel I: Hawk of May, deel 2: Kingdom
of Summer) en de Guinevere-romans van Persia Woolley (Child of the Northern Spring uit
1987 en Queen of the Summer Stars uit 1990) en
van Sharan Newman (Guinevere, 1981; The
Chessboard Queen, 1984; Guinevere Evermore,
1985). Het bekendste voorbeeld van een dergelijk nieuw en verrassend vertelperspectief is
The Mists of Avalon (1982) van Marion Bradley, waarin de geschiedenis wordt beschreven
vanuit Morgaine, die als vertegenwoordigster van het oude, matriarchale geloof pro-

beert to voorkomen dat Artur wordt ingepalmd door het christendom in de persoon
van de kwezelachtige Guinevere.
Andere moderne bewerkingen van het
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Arturverhaal zijn (maar aanspraak op volledigheid wordt hier niet gemaakt) : Edward
Frankland, The Bear of Britain (1944); John
Masefield, Badon Parchments (I 947); Henry
Treece, The Great Captains (1956); Marshall
Edison, The Pagan King (1959); Walter
O'Meara, The Duke of War (1966); G.E. Turton, The Emperor Arthur (1967); Victor Canning, The Crimson Chalice (trilogie, 1980);
Kane Gil en John Jakes, Excalibur! (1980);
Parke Godwin, Firelord ( 1980) en Beloved Exile (1984); David Drake, The Dragon Lord
(1982); Joy Chant, The High Kings (1983);
Stephen Lawhead, The Pendragon Cycle (Taliesin, Merlin, Arthur, 1989); Joan Wolf, The
Road to Avalon (1989); Patricia Kennealy, The
Hawk's Gray Feather (1991); Courtway Jones,
In the Shadow of the Oak King (i 99 i ); Molly
Cochran en Warren Murphy, The Forever
King (1992).
Een aparte categoric binnen dit soort romans wordt gevormd door teksten waarin
verschillende historische perioden met elkaar
in contact worden gebracht, bijvoorbeeld
door de terugkeer van Artur in de 2oe eeuw
(zoals in Martyn Skinners, Merlin; or the Return of Arthur uit I95 I) of door het verplaatsen van een modern personage naar Arturs
dagen. Het laatste werd voor het eerst gedaan
door Mark Twain, die in zijn door Daniel
Beard fraai geillustreerde roman A Connecticut Yankee in King Arthur's Court (1889) de
rationalist Hank Morgan laat teruggaan naar
Arturs tijd om daar met zijn moderne opvattingen de zaken volledig in het honderd to
laten lopen. Via de Middeleeuwen oefent
Twain kritiek uit op misstanden in zijn eigen
tijd. Na een 'stomme' verfilming in 1921
werd het bock tweemaal tot een musical bewerkt: in 1927 door Richard Rogers en Lorenz Hart en in 1949 als musical-film met
Bing Crosby. Een apart geval vormt de navertelling van het Arturverhaal in de Yarns
for Boy Scouts Told Around the Camp Fire

(1909), waarin Lord Baden-Powell stelt dat
Artur de eigenlijke stichter van de Scouts — in
zijn ogen moderne ridders op zoek naar de

Graal — is geweest. Guy Gavriel Kay laat in
zijn trilogie The Fionavar Tapestry (1984: The
Summer Tree, 1986: The Wandering Fire,
1986: The Darkest Road) vijf Canadese studenten meegevoerd worden naar een andere
wereld, waar een van hen zich ontpopt als een
nieuwe Guinevere en waar voor de strijd tegen het kwaad Artur en Lancelot uit de dood
worden teruggeroepen. Andere werken van
deze aard zijn: John Cowper Powys, A Glastonbury Romance (1932); Sanders Anne Laurenthal, Excalibur (1973); Roger Zelazny's
verhaal `The Last Defender of Camelot'
(1979); Joan Aiken, The Stolen Lake (1981);
C.J. Cherryh, Port Eternity ( 1982); Diana
Norman, King of the Last Days ( 1982); John
M. Ford, The Dragon Waiting (1983); Peter
Hanratty, The Last Knight of Albion: The
Quest for Mordred (1986) en The Book of Mordred (1988); Peter David, Knight Life (1987);
Robert Holdstock, Mythago Wood (1984) en
Lavondyss ( 1988); Anthony Burgess, Any Old
Iron (1989); Michael Coney, Fang, the Gnome
(1988) en King of the Scepter'd Isle (1989);
Donald Barthelme, The King (I 99o) . Een
aantal van deze romans kan als `fantasy' gekenschetst worden. In dit sinds Tolkiens Lord
of the Rings uiterst populaire genre keren volop Arturmotieven terug: de queeste, de Andere Wereld, magische voorwerpen die alleen door uitverkorenen kunnen worden
gehanteerd, enzovoort. De romantiek van
zwaard en paard leeft in deze werken onverminderd en onstuimig voort. Er zijn zelfs
fantasy-achtige rollenspellen over Artur, zoals King Arthur Pendragon (1985) van Greg
Stafford, Grailquest. The Castle of Darkness
(1984) van J.H. Brennan en het Franse spel La
Table Ronde, terwijl er ook Arturiaanse computerspellen zijn, zoals Excalibur (Atari Program Exchange, 1983).
Tegenover de enorme populariteit van de
Arturstof in Groot-Brittannie en de vs , die
(via vertalingen) ook op West-Europa overslaat, staan vrij weinig navertellingen in andere talen dan het Engels. Toch zijn er vermeldenswaardige Arturromans geschreven
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in Frankrijk en Duitsland en heeft de Nederlandse auteur Willem Brakman het verhaal
`Artorius' van zijn bundel Een familiedrama
gewijd aan een intrigerend verslag van Arturs
verwekking. In Nederland werd de Arturstof
voor de jeugd behandeld door Jaap ter Haar
(De geschiedenis van Koning Arthur, 1962, later
ook: Koning Arthur, 1967 en 1993), D.L.
Daalder (De ridders van de Tafelronde, 1952),
H. de Bruijn (Koning Arthur en zijn ridders,
1953) en Frank Herzen (o.a. Ridders van de
Tafelronde en Zwaard van Brittannie, beide
1983). Franse werken over Artur zijn onder
meer: Jacques Boulenger, Les romans de la Table Ronde (1922-23), Rene Guenon, Le roi du
Monde (1925), Pierre d'Espezel, Les romans de
la Table Ronde (1960), Xavier de Langlais, Le
roman du Roi Arthur (afgerond in 1971), Michel Cosem, La Chasse Artus (1974), Romain
Weingarten, Le Roman de la Table Ronde, ou
le livre de Blaise (1983), Jacques Roubaud, Le
Roi Arthur au temps des chevaliers et des enchanteurs (1983). Tot de Duitse teksten behoren Artussagen neu erzahlt (1978) van Ulla
Leippe en Konig Artus: die Geschichte von Konig Artus, seinemgeheimnisvollen Ratgeber Merlin and den Rittern der Tafelrunde (1985) van

Auguste Lechner. In 1974 maakte Walter
Schneider een televisiescript getiteld K o N I G
ARTHUR , terwij 1 een j aar later Kurt Vethake
een hoorspel met dezelfde titel vervaardigde.
Wat betreft opera, toneel, ballet, televisie
en film heeft de Arturstof eveneens grote
aantrekkingskracht uitgeoefend, ook op dit
gebied met name op kunstenaars uit de Angelsaksische wereld. Er zijn opera's van Edgar
Fawcette (The New King Arthur, An Opera
without music, 1885), Joseph Parry (King Arthur, 1897), Isaac Albeniz (de trilogie King
Arthur, 1897-1906), Ernest Chausson (Le roi
Arthur, 1903), Laurence Binyon (Arthur, A
Tragedy, 1923, op muziek van Edward Elgar) . Rutland Boughton werkte van 1 920 tot
zijn dood in 1960 aan een operacyclus over
Artur, met als onderdelen The Birth of Arthur,
The Round Table, The Lily Maid, Galahad en
Avalon. Het oratorium The Passing of Arthur

van Elinor Remick Warren ging in 1940 in
Los Angeles in premiere. In 1912 componeerde Guy Ropartz zijn muziekstuk La Chasse
du Prince Arthur. De popmusicus Rick Wakeman zette in 1975 The Myths and Legends of
King Arthur and the Knights of the Round Table

op de plaat. Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen bracht in 1990 het ballet Camelot, een
choreografie van S. Sebastian, geinspireerd
door Malory.
Toneelstukken over de Arturstof zijn o.a.:
Wilfred Campbell, Mordred (1893); Ralph
Cram, Excalibur: An Arthurian Drama ( 18 93);
Sir Henry Newbolt, Mordred: A Tragedy
(1895); J. Comyns Carr, King Arthur: A Drama in a Prologue and Four Acts (1895); Richard
Hovey, The Marriage of Guinevere (1898); F.
Lienhard, Konig Arthur (1900); Morley Steynor, Lancelot and Guenevere (1904); Graham
Hill, Guinevere (1906); Arthur Dillon, King
Arthur Pendragon (1906); Stark Young, Guenevere (1906); Francis Coutts, Romance of King
Arthur (lyrisch drama, 1907); Laurence Binyon, Arthur, A Tragedy (1923); Jean Cocteau, Les chevaliers de la Table Ronde ( 1 937);
John Arden en Margaretta d'Arcy, The Island
of the Mighty ('973) en Chr. Hein, Die Ritter
der Tafelrunde, eine Komodie (1989). In Frankrijk werken Florence Delay en Jacques Roubaud sinds 1977 aan een tiendelige theatercyclus getiteld Graal theatre. In 1991 bracht
Rock-en-Rolstoel-produkties uit Arnhem
het muziektheaterstuk Avalon met dertien
spelers, van wie zeven in een rolstoel.
Ook voor het witte doek en het beeldscherm werd het Arturverhaal bewerkt. In de
jaren '70 zijn er Engelse televisieprogramma's
geweest: ARTHUR OF THE BRITONS (ook in
Nederland uitgezonden) en T H E LEGEND O F
KING ARTHUR (BBC, 1979; boek: Andrew
Davies) . Hubert Lampo schreef het script
voor de documentaire IN DE V O E T S P O R E N
VAN KONING ARTHUR (1981). Wat betreft
de films — enkele zijn hierboven al genoemd —
geldt John Boormans indrukwekkende ExC A L I B U R (1981) als een van de geslaagdste
produkties, terwijl voor de liefhebber van
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kolder MONTY PYTHON AND THE HOLY
GRAIL (1975) het absolute hoogtepunt is.
Vermeldenswaard zijn verder KNIGHTS O F
THE ROUND TABLE ( 1 953, regie Richard
Thorpe), SWORD OF LANCELOT (ook wel
LANCELOT AND GUENEVERE, 1962, Cornell Wilde), SIEGE OF THE SAXONS (1963,
Nathan Juran), CAMELOT (Joshua Logan,
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Thorpe 1966; Cowen 1969; Cable 1971.
Morris 1982; Taylor/Brewer 1983;
Thompson 1985; Verbeke/Janssens/Smeyers 1987;
Lacy/Ashe 1988; Wallrath 1989; Ashe 199o; Barber 199o; Simpson 1990; Whitaker 19go; Gamerschlag 1991; Lacy e.a. 1991.
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1867), KING ARTHUR. THE YOUNG WAR(1975), de op Twains roman geinspi-

LORD

reerde comedy UNIDENTIFIED FLYING
ODDBALL (Disney Studios 1 979, ook wel
KING ARTHUR AND THE SPACEMAN), AR-
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1982) en een Britse

een prins, zijn de hoofdfiguren in een in Indie
spelende legende, een 'stichtelijk verhaal' zoals het in het opschrift heet. In Indie heerst
koning Abenner, die de christenen wreed
vervolgt. Op het feest bij gelegenheid van de
geboorte van zijn zoon Josaphat words hem
voorspeld, dat deze christen zal worden. Om
dat te voorkomen laat hij hem onder de hoede van vertrouwelingen en uitstekende leraren opgroeien in een schitterend paleis, maar
in volstrekte afzondering van de buitenwereld. Hij mag niet in contact komen met ouderdom en dood, ziekte en armoede, en met
het christendom.
Josaphat neemt toe in kennis en wijsheid,
maar lijdt onder de afzondering. Hij krijgt
van zijn vader gedaan dat hij tochten buiten
het paleis mag maken. Ondanks alle voorzorg maakt hij daarop kennis met ziekte, ouderdom en gebrek. Er komen vragen bij hem
op naar de zin van het leven. Zijn omgeving
weet daarop geen antwoord. Hij vervalt in
somber gepeins.
Door de hemel gezonden weet de als
koopman vermomde heremiet Barlaam toegang tot de prins te krijgen onder het voorwendsel dat hij hem een kostbare edelsteen
wil tonen. In een reeks van gesprekken onderricht hij Josaphat in de christelijke leer, die
antwoord geeft op al zijn vragen, en wint
hem voor het geloof en voor afwending van
de wereld. De prins wordt gedoopt. Als Josaphats omgeving ongerust words en overweegt de koning in te lichten, vertrekt Bar-

THUR THE KING (CBS,

verfilming van Malory: THE M O R T E D' A RT H U R (1984). Net als in fantasy-romans
werken ook in films als S T A R W A R s Arturthema's door.
Het Nachleben van Artur is buitengewoon
omvangrijk en veelzijdig, ook buiten de literatuur, muziek en beeldende kunst. Een
voorbeeld daarvan moge volstaan, ter afsluiting van dit overzicht. Sleutelwoorden uit de
Arturlegende, zoals Avalon, de Ronde Tafel
en Camelot, komt men overal tegen. Dat
geldt ook voor de naam van Arturs zwaard:
Excalibur. In de Suite-Vulgate du Merlin is Excalibur het zwaard uit de Steen. Artur verovert later echter het wonderzwaard Malmiadores op koning Rioen en geeft
Excalibur dan aan Gauvain. Bij Malory
schenkt de Vrouwe van het Meer Excalibur
en zijn onkwetsbaar makende schede aan Artur, nadat het zwaard uit de Steen gebroken is.
In onze tijd wordt de naam Excalibur gedragen door — onder meer — een Engelse custom made- sportwagen, een Nijmeegse vereniging van geschiedenisstudenten, een seksclub
op de Amsterdamse wallen, een gokkasteel in
Las Vegas en een hamburger in een restaurant
in Amherst, Massachusetts. Zelfs is er een bedrijf dat een moderne versie van Excalibur
vervaardigt en verkoopt, evenals een set
schaakstukken met de afbeeldingen van Arturridders. En dan zijn er nog Guineverebadzout en King-Arthur-ijzerwaren...
FRANK BRANDSMA
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laam. Hij laat de tegen zijn zin achterblijvende prins zijn harig heremietenkleed als herinnering en teken van hoop.
Josaphats veranderde levenswijze brengt
de paleisvoogd ertoe koning Abenner te informeren. Met zijn raadsman Araches beraamt die een plan om Josaphat voor de afgodendienst terug te winnen: Barlaam moet
gedwongen worden te herroepen, of de sprekend op hem lijkende astroloog Nachor
moet zich voor hem uitgeven en zich in een
openbaar dispuut, waarin hij de zaak der
christenen zal bepleiten, van zijn ongelijk laten overtuigen. De echte Barlaam blijkt onvindbaar. Abenner probeert zijn zoon tot andere gedachten te brengen. Als dat niet lukt,
stelt hij hem het dispuut over de waarheid
van hun beider godsdienst voor; de uitkomst
zal bindend zijn. Josaphat, in een visioen voor
Nachor gewaarschuwd, stemt toe. Als een
tweede Bileam (zie Numeri 22-24) verdedigt
de pseudo-Barlaam Nachor het christendom
in een betoog waarop de heidenen geen antwoord hebben. Na een gesprek met Josaphat
bekeert hij zich en trekt zich terug in de
woestijn.
Op advies van de magier Theudas wordt
na de rede de lust tegen Josaphat in het geweer gebracht. De mannen in zijn omgeving
worden vervangen door verblindend mooie
vrouwen. Bijna bezwijkt hij voor een van
deze vrouwen, maar hij wordt gered door
een visioen van de heerlijkheid van het paradij s en de straffen van de hel. Tenslotte gaat
Theudas zelf in aanwezigheid van Abenner in
discussie met Josaphat. Ook hij is niet tegen
de argumenten van de prins opgewassen en
bekeert zich.
Ten einde raad geeft Abenner Josaphat nu
de helft van zijn rijk om die te besturen zoals
hem goeddunkt. Dit christelijk rijk komt tot
grote bloei, terwijl het heidense van Abenner
in verval raakt. Nu bekeert ook Abenner
zich; hij doet afstand van de troon ten gunste
van Josaphat, trekt zich terug in de eenzaamheid en sterft na boete te hebben gedaan.
Wanneer het christendom in heel het her-

enigd rijk is gevestigd, doet Josaphat afstand
om eindelijk de woestijn in te trekken. Na
jaren zoeken vindt hij Barlaam, van wie eerst
diens dood hem weer scheidt. Gesterkt door
een visioen van het loon der rechtvaardigen
(onder wie zijn vader Abenner) in het hiernamaals volhardt hij, nu alleen, in gebed en
onthechting, tot hij op zestigjarige leeftijd, 3 S
jaar `nadat hij de wereld verliet', sterft. Een
door een engel gezonden heremiet begraaft
hem naast Barlaam, maar Josaphats opvolger
brengt beider gebeente over naar de door Josaphat in zijn rijk gebouwde kerk. Tijdens die
tocht en ook later aan het graf gebeuren vele
wonderen.
In de Griekse, Russische en rooms-katholieke
Kerk zijn Barlaam en Josaphat als heiligen
vereerd (feestdag op respectievelijk 26 augustus, 19 en 27 november) . Hun legende heeft
zich vanaf de 1 ie eeuw van de Byzantijnse
wereld uit over heel Europa verbreid, en met
kolonialisme en zending ook ver daarbuiten.
Al in 1446 zijn door een kopiist van Marco
Polo's reisverhaal overeenkomsten tussen de
christelijke legende en oosterse overleveringen opgemerkt. Vanaf het midden van de 19e
eeuw zijn de Indische, Oudturkse, Islamitisch-Arabische, Georgische en Perzische geschriften ontdekt, op grond waarvan is komen vast te staan dat de legende een
christelijke transformatie is van oude Boeddha-overleveringen.
Over de weg waarlangs het verhaal de
Griekse wereld heeft bereikt zijn de meningen nog steeds verdeeld, evenals over de
identiteit van de auteur van de meest ver
breide Griekse versie (oudste bekende handschrift uit 1021) . Lang is de theoloog Johannes van Damascus (ca. 650-75o) algemeen als
auteur beschouwd. Sinds de vroegmoderne
tijd is het werk aan allerlei anderen toegeschreven. De uit Georgie afkomstige abt Euthumios (1' 1028) van het Iviron-klooster op
de berg Athos is naast Johannes van Damascus de meest serieuze kandidaat voor het auteurschap.
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Een eerste Latijnse vertaling is in 10 4 8- 49
in Byzantium gemaakt door een bezoeker uit
het Westen. Haar grootste verbreiding echter
dankt de legende aan vertalingen uit de T 2e
en latere eeuwen. In sterk verkorte vorm
wordt de legende vervolgens door Jacobus de
Voragine opgenomen in de Legenda aurea (ca.
1260-67), waarmee de legende wordt ontsloten voor een breder publiek en enkele nieuwe
taalgebieden en een waste plaats krijgt in andere hagiografische verzamelingen en stichtelijke werken.
De invloedrijke encyclopedische wereldkroniek van Vincentius van Beauvais, het
Speculum historiale (ca. 1245), bevat de vrijwel
complete Latijnse legende. Een van de oudste
voorbeelden van receptie van dit intermediair is Philip Utenbroekes aanvulling van
Maerlants Spiegel historiael (ca. 1300). Het
desbetreffende deel van het Speculum historiale
heeft ook in andere literaturen als grondslag
gediend voor bewerkingen van de legende
(o.a. Neri di Landocchio's Cantari, ca. 135093, en de Oudspaanse Estoria del rey Anemur e
dejosaphat e de Barlaam) .
De christelijke legende is voor alles een
stichtelijk, van bijbelcitaten en -reminiscenties wemelend bekeringsverhaal, waarin een
pleidooi wordt gehouden voor afwending
van de wereld. Zij is daarnaast catechese, apologie en pastoraat. In de gesprekken wordt de
christelijke leer systematisch uiteengezet in de
beproefde vraag-en-antwoord-vorm. Er komen allerlei kwesties betreffende de praktijk
van het christelijk leven aan de orde, zoals het
eren van relieken en afbeeldingen van heiligen. De grote rede van Nachor, die woordelijk is ontleend aan de Apologie van Aristides
van Athene (2e eeuw), biedt een vergelijking
van de christelijke leer met antieke en Joodse
opvattingen. Josaphat beoefent zielzorg als
hij Theudas, die wanhoopt aan vergeving
van zijn zware zonden, bemoedigt. Het verhaal speelt bovendien in het wonderland bij
uitstek, Indie, met zijn contrast van naakte
wijzen en weelderige paleiscultuur. En tenslotte worden de lessen niet alleen met bijbcl-
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se parabels en exempla aanschouwelijk gemaakt, maar ook met oosterse `vanitas'-parabels en fabels. Als bijvoorbeeld Josaphat
terstond na zijn doop met Barlaam wil vertrekken naar de woestijn, vertelt deze hem de
parabel van `De tamme gazel', die door 's
ochtends uit te breken en 's avonds terug te
keren haar oppassers met alle ellende van Bien
op het spoor zet van de kudde wilde gazellen,
waarmee zij zo graag de dag doorbrengt. Dit
alles verklaart de onoverzienbare receptie van
de legende, in vertalingen en bewerkingen in
proza en verzen, en in een reeks van genres:
hagiografie, mysteriespel, jezuietendrama,
baroktheater en volkstoneel, standenspiegel
(de oudste Spaanse Barlaam-en Josaphat-bewerking, Juan Manuels Libro de los estados, ca.
1330) en zedenles, sprookj e en volkslied.
In de eerste volkstaalversies, ontstaan in de
tijd van zendingsijver in het spoor der kruistochten en van scholastische voorliefde voor
disputatie, blijft het dogmatische element in
de regel nadrukkelijk aanwezig. De Middelengelse prozaversie (12e eeuw), de Laubacher
Barlaam van bisschop Otto ii van Freising en
de anonieme Oudfranse versie in verzen (beide ca. 1200) volgen hun brontekst trouw.
Ook vrijere bewerkingen voor hofpubliek
geven de theologische discussie alle ruimte
naast het avontuur. In de Balaham et Josaphas
(1209-20) van Gui de Cambrai neemt het
twistgesprek over de godsdiensten een belangrijke plaats in. In i 800 verzen worden de
samenkomende partijen uitvoerig beschreven en is het dispuut gedramatiseerd tot een
echt twistgesprek. Gui voegt bovendien beschouwingen toe, o.a. over de vrije wil. Rudolf van Ems (Barlaam and Josaphat, ca. 1225)
blijft dichter bij zijn model, maar ook hij
geeft de rede van Nachor zeer uitvoerig weer
(meer dan 2000 verzen) .
De fabels en 'vanitas'-parabels zijn vanaf
de 13 e eeuw als exempla opgenomen in verzamelingen als de Fabulae van Odo van Cheriton uit de eerste helft van de 13 e eeuw, de
Gesta Romanorum, en de Summa predicantium
van John Bromyard (ca. T390). Vooral via
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De man in de afgrond die,
achtervolgd door een eenhoorn,
zich weet vast to klampen aan
een tak. Gravure van Boetius a
Bolswerth, ca. 1625.
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deze collecties hebben ze hun weg gevonden
naar preken en moraliserende werken, maar
ook naar andere genres. Zo herkent men in
de parabel van `De drie vrienden', van wie
alleen de minst gewaardeerde een mens bijstaat in zijn nood, de voorloper van Elkerlijc,
Everyman en Jedermann.
De grootste bekendheid heeft de parabel
van `De man in de afgrond' gekregen; zij introduceert (naast de Physiologus- traditie,
waarin de in de schoot van een maagd mak
wordende eenhoorn symbool is van de mensgeworden Christus) de eenhoorn als zinnebeeld van de dood. Op de vlucht voor een
eenhoorn stort een man in een ravijn. Hij
weet zich vast te grijpen aan een struik (het
leven) en vindt een uitsteeksel dat zijn voeten
enige steun biedt. Beneden ziet hij een vuurspuwende draak met opengesperde muil (de
hel), bij het uitsteeksel komen vier adders te
voorschijn (de elementen waaruit het vergankelijk menselijk lichaam bestaat), en aan de
wortels van de struik knagen een witte en een
zwarte muffs (de tijd die dag en nacht voortijlt). Uit de struik druppelt wat honing op
hem neer. Daarvan genietend vergeet de man
zijn benarde toestand. Dit exempel is opgenomen in vrijwel alle invloedrijke collecties.
Het is overgeleverd in zelfstandig circulerende bewerkingen zoals Le dit de l'Unicorne
(meer dan tien manuscripten uit de 13e-16e
eeuw) en Vanden Eenhoren van de dichter Lodewike, die de eenhoorn overigens met de
duivel identificeert (overgeleverd in het
handschrift-Van Hulthem).
De parabel van de eenhoorn is ook bij uitstek het onderdeel van de legende dat beeldende kunstenaars heeft geinspireerd. De
oudste afbeeldingen vindt men in Byzantijnse
handschriften van de legende (i 1 e-eeuws manuscript in het Heilig-Kruisklooster to Jerusalem) en in psalteria (manuscript uit io66 in de
British Library te Londen, ad Psalm 144,4 `de
mens die een adem gelijk is, wiens dagen als
schaduw vergaan'). Vooral Slavische psalteria zetten deze traditie voort (maar ook dat
van Amiens, ca. 1300, in de collectie Holford,
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Londen) . In het Westen komen illustraties
vanaf ca. 1300 met name voor in getij denboeken en in handschriften van bewerkingen
in de volkstaal (Miracles de Nostre Dame, Le dit
de l' Unicorne, en relatief vaak Der Renner).
Vanaf 1476 wordt de parabel op houtsneden
verbeeld in het volksboek. In de monumentale kunst treft men haar sinds ca. 1200 aan,
vooral in de ingangspartij van kerken, in het
Oosten op wandschilderingen in de narthex,
in het Westen in geveldriehoeken, zoals het
timpaan van het baptisterium te Parma (1196,
van Benedetto Antelami) . In de 14e eeuw
vindt men haar ook op andere plaatsen met
een didactische en stichtelijke functie (preekstoelrelief in de kathedraal van Ferrara [nu
kathedraal-museum], venstermedaillon in
Saint-Ouen in Rouen, wandschildering in
het koor in Bischoffingen) . Incidenteel komt
het thema voor in de funeraire kunst (grafmonument van Adelaide van Champagne in
Joigny, ca. 1250; een miniatuur van de triomferende dood die op een eenhoorn rijdt bij het
of cie der overledenen in de Tres riches heures
du Duc de Berry, 1485-86). De iconografie van
het exempel kent varianten. Soms eet de man
vruchten in plaats van honing. Vaak klimt of
zit hij in een boom. De draak en de muizen
nemen allerlei gedaanten aan. Een ladder kan
wijzen op de mogelijkheid van redding met
Gods hulp. In een ets, die navolging heeft
gevonden, integreert de `Meister mit den
Bandrollen' (1450 -1 Soo, Westfalen of Nederrijn) elementen van de parabel in een `memento mori' met levensboom en rad van
Fortuin.
Van de 14e tot de i 8e eeuw is de legende
bewerkt voor het toneel. De oudste spelen,
een Miracle de Nostre Dame (14e eeuw), waarin Maria josaphat te hulp snelt als hij voor de
vrouw dreigt te bezwijken, en sacre rappresentazioni van Bernardo Pulci (1433-88) en Socci
Peretano (eind i6e eeuw), zijn kort. Het genre leent zich voor dramatisering van het
godsdienstdispuut; meestal spitst de discussie
zich toe op een of twee dogmatische kwesties
(Christus' twee naturen, de zin van mens-
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wording en kruisdood, de Drieeenheid) . Het
Mystere du roy Avennir van Jean le Prier (rond

het midden van de 1 e eeuw) weerspiegelt de
heersende conventies in omvang (rond 120
dramatis personae, opvoeringsduur naar
schatting drie dagen), epische breedvoerigheid en verrijkte inhoud. Josaphats erotisch
avontuur bijvoorbeeld krijgt een voorgeschiedenis: Bellissent, de bijna succesvolle
schone, heeft eerder een graaf afgewezen, die
uit wraak de wapens tegen haar vader opnam; Josaphats vader Abenner heeft toen de
aangevallene bijgestaan. Het aantal disputen
is uitgebreid, doch het is de auteur niet om de
dogmatische inhoud te doen, maar om de
dramatische uitbeelding van hun effect op de
deelnemers; Nachor argumenteert niet, maar
getuigt.
In de 16e eeuw worden Barlaam en Josaphat een geliefd thema in het Latijnse jezuietendrama, waarschijnlijk het eerst in Duitsland (anoniem toneelstuk uit 1 573, daarna
o.a. van J. Bidermann, 1619, en J. Masen,
1647); er zijn negentien opvoeringen bekend
van dergelijke werken voor 1649. Daarnaast
treedt Spanje op de voorgrond. De reeks van
toneelstukken begint met de niet volledig bewaard gebleven Tanisdoro (eind i6e eeuw, jezuietenmilieu in Sevilla, Spaans met monologen in het Latijn), een van de weinige
bewerkingen waarin de namen veranderd
zijn. Het grote dispuut wint aan levendigheid
door de ontmaskering van Polemio (Nachor), waardoor Josaphat (Tanisdoro) zelf als
pleitbezorger van het christendom kan optreden, en door de dramatische weergave der
bekeringen. Hoogtepunt van de receptie van
de legende in het Spaanse baroktheater is de
Bar/an y Josafa (16 i o- i 1) van Lope de Vega,
waarin Josaphat een zwaarmoedige natuur is
die al christelijke noties op het spoor is voor
Barlaam verschijnt. Ook bier wordt de ruimte voor galanterie vergroot: het grote twistgesprek wordt bijgewoond door Leucippe,
de vrouw voor wie Josaphat bijna zal vallen,
en de hofdames. De discussie is door de actualiteit beinvloed: de apologie wordt vooraf-

gegaan door een zendingspreek en mondt uit
in een geloofsbelijdenis die beinvloed lijkt
door het Concilie van Trente. Rond 1760
eindigt de Spaanse contrareformatorische toneelliteratuur over Barlaam en Josaphat (die
onder meer nog drie werken uit de school
van Lope de Vega heeft voortgebracht) met
Los dos luceros de Oriente (het tweede stuk met
deze naam), een vrije bewerking, waarin onder meer Barlaam ook arts is enjosaphat gedoopt wordt tijdens een tuinfeest. Een van de
drie hoofdthema's in het godsdienstdispuut is
de predestinatie.
Vanaf ongeveer i 600 gaan de auteurs van
deze toneelwerken wat de legende betreft in
de regel uit van de Vitae et res gestae ss. Barlaam et Josaphat (1577) van Jacques de Billy.
Billy's nieuwe vertaling is op haar beurt vaak
vertaald, o.a. in het Frans, Nederlands (Frans
van Hoogstraten, Het leven en bedryf van Barladm den heremyt enjosaphat koning van Indien,

1672) en Pools.
In de i 8e en 19e eeuw tenslotte worden het
volksboek, dat de in de 1 e eeuw begonnen
traditie voortzet (eerste druk in Duitsland ca.
1476 en in Italic ca. 1480), en de volkscultuur
het domein waarin de legende voortleeft.
In de beeldende kunst is vooral de parabel
van de man in de afgrond (of de boom) een
geliefd thema geweest (zie boven) . Karakteristiek zijn verder bekeringsscenes (o.a. een
13e-eeuws manuscript te Dusseldorf) en Barlaam en Josaphat opgenomen in overzichten
van de traditie der woestijnvaders (vooral op
Oosteuropese wandschilderingen, in het
Westen o.a. een miniatuur in het Brevarium
van de hertog van Bedford, 1 4 2 4 - 3 5, en een
gravure in J. Sadelers series heremieten, ca.
1597-1600, naar Maarten de V os) . Handschriften van de Griekse legende bevatten miniaturencycli (varierend van 23 tot 211 afbeeldingen), die het bekeringsverhaal en de
parabels illustreren (i i e- i 6e eeuw) . Een i 7eeeuws manuscript van een christelijk-Arabische versie is met 36 miniaturen verlucht. In
het Westen, waar slechts een geillustreerd
handschrift met een Latijnse tekst bekend is
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Gaufroi hem in handen van Rouge-Lion, sultan van Abilant — kan hij Ernouls plaats innemen als man van Rose en als koning van
Nimaie.
Maar Ernoul en Rose hebben vier zonen:
Esmere, Gloriant, Alexander en Baudouin.
L.J. ENGELS
Gaufroi neemt zich dan ook voor dezen uit
de weg te ruimen. Rose, die begrijpt dat
E D I T I E S: Wallis Budge 1923; Hirsch 1986.
Gaufroi weinig goeds in de zin heeft, stuurt
STUDIES: Der Nersessian 1937; Sonet 1 949 - 5 2 ;
de oudste drie naar haar familie in Boulogne.
Leroy 1955; Peri 1959; Der Nersessian 1970; EinDejongste, Baudouin, die dan twee jaar oud
horn 1972; Kolve 1972; Einhorn 1976; Pitman/
Scattergood 1977; Pitts 1981; Williams-Krapp is, houdt ze bij zich. Maar als de peuter de
kroningsplechtigheid van Gaufroi verstoort,
1986; Aguirre 1988.
moet ook hij weg uit Nimaie. De bode die
hem naar Boulogne moet brengen, overlijdt
onderweg en Baudouin wordt opgenomen
door de heer van Sebourc. Zo raakt de hele
koninklijke familie op drift. De roman beschrijft vervolgens uitvoerig alle wederwaardigheden van de familie tijdens hun inspanBAUDOUIN DE SEBOURC is de hoofd
figuur in de naar hem genoemde Oudfranse ningen om elkaar weer te vinden, het erfgoed
ridderroman, die rond 1350 door een ano- opnieuw in hun bezit te krijgen en de vernieme Henegouwse dichter op schrift werd rader Gaufroi te straffen.
Voordat het zover is, hebben alle personagesteld. Een karakteristiek van veel laatmiddeleeuwse volkstalige literatuur is een ges een lange weg afgelegd. Gloriant huwt
ondoorzichtige plot waarin een bonte men- onderweg de dochter van de koning van Cygeling van de meest wonderbaarlijke avontu- prus, Alexander de koningin van Schotland.
ren bijeen is gebracht. De Baudouin de Sebourc Esmere en Elienor, de dochter van Rougeis in dit opzicht geen uitzondering: stereotie- Lion van Abilant, worden verliefd op elkaar,
pe verhaalsegmenten die in een episodische trouwen in het geheim, maar worden ontstructuur zijn samengebracht, benemen het dekt en in de kerker geworpen. De drie
broers verbinden zich met Eustatius van Bouzicht op de plot van de totale tekst.
Het verhaal — dat niet in kort bestek kan logne (de broer van »Godfried van Bouillon)
worden naverteld — speelt zich of in Europa en belegeren gezamenlijk Gaufroi in Nimaie,
(Lage Landen, Duitsland, Frankrijk, Noor- maar tevergeefs. De meeste aandacht besteedt
wegen), de Orient, het Aardse Paradijs en bij de roman evenwel aan Baudouin de Sebourc.
de ingang van de Hel. Het wordt in gang Op jeugdige leeftijd verwekt hij 31 bastaards,
gezet door het vertrek van de vader van Bau- waarvan een bij Marie, de dochter van zijn
douin de Sebourc, koning Ernoul de Nimaie beschermheer. Tijdens een toernooi te Valen(Nijmegen), naar de Orient, waar hij zijn ciennes wordt Baudouin verliefd op Blanche,
broer Baudouin de Beauvais uit Saraceense zuster van graaf Robert van Vlaanderen.
Op dat punt beginnen zijn omzwervingen
gevangenschap wil redden. Dit schept voor
de boosaardige Gaufroi de Frise (Friesland), pas goed. Hij verliest Blanche bijna aan een
Ernouls 'senescal', de gelegenheid zich van schurkachtige, geile priester, maar ze weten
zijn heer te ontdoen. Gaufroi is namelijk ver- te ontkomen en belanden in het graafschap
liefd op Rose, Ernouls echtgenote, en door Kleef, waar Baudouin betrokken raakt bij
Ernoul uit te schakelen — door verraad speelt een conflict tussen de graaf van Kleef en die

(uit 1311), vindt lets vergelijkbaars pas ingang met het verschijnen van het volksboek.
De druk van Gunther Zainer (Augsburg ca.
1476) bevat 64 houtsneden (gereproduceerd
door Wallis Budge), de Vita di san Giosaphat
convertito da Barlaam, 17e eeuw, heeft er 16.
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van de Mark. Van daaruit zetten ze koers naar
de Orient. Onderweg ruimen ze de wrede
belastinginners van Gaufroi in Luzarches
(Leeuwarden!) nog uit de weg. Gaufroi, hiervan op de hoogte gesteld, keert zich met een
leger tegen Luzarches, dat door verraad kan
worden ingenomen. Blanche, dan de wettige
echtgenote van Baudouin, wordt door Gaufroi gevangen genomen. Baudouin ontsnapt
en begeeft zich alleen op weg naar het Oosten.
In de Orient beleeft hij de meest bizarre
avonturen, waarbij hij enkele malen op het
nippertje aan de dood ontsnapt. Een enkel
voorbeeld ter illustratie. Baudouin arriveert
met een metgezel, Polibant, te Bagdad. De
oude kalief van die stad koestert veel sympathie voor de christenen, die hij zelfs een kerk
heeft laten bouwen. Maar zijn jonge opvolger vervolgt de christenen en zoekt hun
voortdurend het leven zuur te maken. Een
courtisane van deze nieuwe kalief raadt hem
aan om aan de christenen de steen — geschonken door wijlen de oude kalief — waarop het
hele bouwwerk van de kerk rust, terug te
vragen. Het bevel wordt overgebracht aan
pastoor Thomas, die samen met de verzamelde christenen niets anders kan bedenken dan
te jammeren. Op dat moment komen Baudouin en Polibant aan. Baudouin raadt meteen iedereen aan om te biecht te gaan en te
bidden: op het einde van de derde dag verwijdert de opgeeiste steen zichzelf en de pilaar waarvan de steen het fundament vormde, blijft 'rusten' op de lucht. Dit wonder
heeft slechts tot gevolg dat de kalief nog
woester wordt en Polibant in de kerker laat
werpen. Baudouin wordt dan plotseling getroffen door een vreemde ziekte. Spoedig is
hij helemaal bedekt met stinkende wonden,
zodat iedereen zich van hem afkeert en hij
zijn brood bij elkaar moet bedelen. Alleen
een nederige schoenlapper ontfermt zich over
hem en nodigt hem in zijn huis uit, zoals de
Barmhartige Samaritaan. Daar herstelt hij
van zijn ziekte, in afwachting van het verdere
verloop der gebeurtenissen in Bagdad.

Na een aaneenschakeling van avonturen
van dit kaliber vindt Baudouin zijn familie
weer en gezamenlijk weten ze Gaufroi — die
het zelfs bestaat om zijn bondgenoot, de
Franse koning, te vergiftigen — te verslaan en
te straffen. Baudouin brengt vervolgens een
winter in Nimaie door, maar herinnert zich
dan dat hij de koning van Jeruzalem beloofd
heeft terug te zullen keren om tegen de Saracenen te strijden. In de Orient vindt hij al zijn
31 bastaardzonen weer en gezamenlijk stellen
zij zich in dienst van de monarch van Jeruzalem.
De Oudfranse Baudouin de Sebourc (bijna
versregels in de meest recente editie,
van Cook & Crist [ter perse]) is overgeleverd
in twee handschriften, waarvan er een uit het
midden van de 14e eeuw stamt en aldus chronologisch dicht bij de ontstaansperiode van
de tekst zelf staat. Zoals veel laat-middeleeuwse romans is ook de Baudouin een lappendeken van allusies op en ontleningen aan
andere teksten, zoals Les Chetifs en de continuaties op La Conquete de Jerusalem. De dichter presenteert zijn werk op verschillende
plaatsen als een 'leerschool der liefde', en een
moralistisch-didactische intentie kan hem
dan ook niet ontzegd worden. Ook de eigentij dse geschiedenis is echter herkenbaar in de
tekst, zij het in verhulde vorm. Zo is in de
figuur van Baudouin de Sebourc een samenstelling van twee koningen van het koninkrijk Jeruzalem herkenbaar: Boudewijn i i van
Bourg (regeerde 1118 -31) en Guy de Lusignan (regeerde 1186-87). Zijn naam ontleent
de held echter aan het plaatsje Sebourc nabij
Valenciennes. In deze omgeving is het verhaal dan ook geschreven. Dat de opdrachtgevers moeten worden gezocht in de kringen
van het Henegouws-Hollandse grafelijke
huis kan afgeleid worden uit een andere reflectie van de eigentijdse geschiedenis in het
verhaal. De belangrijkste antagonist, Gaufroi
le Senescal, is een Fries, evenals verschillende
andere schurken. Dit gegeven is uniek binnen
de Oudfranse literatuur, maar in de Neder26.000
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landse literatuur treffen we het vaker aan.
Met name in teksten die in Hollandse kringen
circuleerden, werd de Hollands-Friese animositeit nogal eens tot onderwerp gekozen,
een gevolg van de aanspraken die de Hollandse graven op Friesland maakten. Het lijkt
erop dat deze aanspraken door de Henegouwse graven werden overgenomen, toen
dezen in 1299 de Hollandse grafelijkheid verwierven.
De beperkte overlevering mag als een indicatie gelden van de snel tanende populariteit van de Baudouin de Sebourc en veel invloed
heeft de tekst dan ook niet uitgeoefend. Van
belang is wel dat de tekst, die overigens in het
Middelnederlands vertaald werd, tot de
bronnen van de abele spelen Esmoreit en Gloriant behoort. De auteur van deze spelen heeft
-waarschijnlijk niet alleen de namen van zijn
hoofdpersonages aan de Baudouin (of de
Middelnederlandse vertaling) ontleend, maar
ook motieven en delen van de intrige.
In de beeldende kunsten heeft de figuur
Baudouin de Sebourc geen sporen achtergelaten.

is een Oudengels epos over de
heldendaden van Beowulf, neef van koning
Hygelac van de Gauten in Zuid-Zweden en
later zelf koning. Het is het belangrijkste
dichtwerk (met 3 182 regels ook het langste)
uit de Oudengelse literatuur, geschreven
door een onbekend gebleven geestelijke, vermoedelijk tussen ca. 675 en ca. 85o, en daardoor het vroegste Germaanse heldenlied,
overgeleverd in een handschrift van rond het

Het verhaal, dat uit twee delen bestaat, begint met het in herinnering roepen van de
glorierijke daden van Scyld, koning der Denen, en diens afstammelingen. Wanneer
Scyld, van wie uitdrukkelijk wordt vermeld
dat hij een goede koning was, is gestorven,
wordt hij met al zijn bezittingen op een schip
geplaatst dat aan de golven wordt toevertrouwd, een worm van begrafenis die ook uit
de tijd van de Vikingen bekend is. Na Scyld
regeren zijn zoon Beowulf (niet de titelheld)
en diens zoon Healfdene. Healfdene wordt
opgevolgd door zijn zoon Hrothgar en met
hem begint het eigenlijke verhaal.
Hrothgar laat op het Deense eiland Sjxlland een prachtige koningshal bouwen, die
hij Heorot ('Hert') noemt. In deze hal zijn de
dappere mannen van Hrothgar bijeen voor
een feestmaal. Het lawaai van de feestvreugde
dringt door tot het watermonster Grendel,
dat in een meer niet ver van Heorot huist.
Vanwege het feestgedruis zeer vertoornd,
trekt Grendel 's nachts naar de hal, waar hij
Hrothgars mannen in diepe slaap aantreft. Hij
verorbert dertig van hen en keert voldaan
over de slachting naar zijn hol terug. De volgende morgen wordt duidelijk wat Grendel
heeft aangericht en de feeststemming slaat
om in een luide jammerklacht. Hrothgars
mannen nemen hun intrek in de bijgebouwen en laten zich niet meer zien in de koningshal. Vanaf die dag regeert Grendel:
twaalf jaar lang komt hij elke nacht naar
Heorot, de koningshal staat leeg, de koning
der Denen wordt diep vernederd.
In het zuidwesten van Zweden regeert
Hygelac over de Gauten. Een van zijn dienstmannen, Beowulf, hoort van de droevige
stand van zaken in Denemarken. Hij besluit
met veertien dappere helpers naar koning
Hrothgar te gaan om zijn hulp in de strijd
tegen het monster aan te bieden. Hrothgar
neemt die hulp dankbaar aan en de stemming
aan het hof van Hrothgar neemt een keer ten
goede. Even dreigt het nog mis te gaan, als
een van Hrothgars volgelingen, een zekere
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ken, omdat hij bang is dat Beowulf meer
roem zal verwerven dan hijzelf. Unferth
roept een zwemwedstrijd tussen Beowulf en
een andere held, Breca, in herinnering. Zeven
dagen duurde die wedstrijd, die uiteindelij k
door Breca gewonnen werd. Dat, zegt Unferth, voorspelt niet veel goeds voor Beowulfs strijd tegen Grendel. Maar Beowulf
geeft een andere uitleg aan zijn verlies: hij had
het onderweg moeten opnemen tegen een
negental zeemonsters. Als Unferth en de andere mannen van Hrothgar een zelfde durf
aan de dag hadden gelegd, stelt Beowulf, zou
Grendel niet zo'n slachting in Heorot hebben
kunnen aanrichten. Hij belooft dat iedereen
die dat wil weer zonder vrees Heorot zal kunnen binnengaan voor de zon opkomt. Hrothgar is met deze belofte zeer ingenomen en
houdt een feestmaal voor zijn gasten.
Als iedereen zich ter ruste heeft begeven,
houdt Beowulf met zijn veertien mannen de
wacht in de hal. Die nacht komt Grendel
weer naar Heorot. Wanneer hij ziet dat de
grote hal nu weer vol mannen is, verheugt hij
zich over het feestmaal dat hij weldra tot zich
zal nemen. Hij grijpt een man beet, kraakt
zijn botten, zuigt het bloed uit de aderen en
slikt hem dan in een keer door. Vervolgens
gaat Grendel op Beowulf af, probeert hem
vast te grijpen, maar beseft terstond dat hij
nog nooit iemand met zoveel kracht in zijn
armen is tegengekomen. Er ontspint zich een
geweldig tweegevecht dat Heorot op zijn
grondvesten doet trillen. Beowulfs metgezellen proberen met hun zwaarden Grendel te
doden, maar de dikke huid van het monster
belet dat. Wanneer Grendel een uiterste poging doet om uit Beowulfs ijzeren greep te
ontsnappen, wordt de schouder van het monsterlichaam gerukt, zo stevig houdt Beowulf
hem vast. Dodelijk gewond keert Grendel terug naar zijn hol. Beowulf heeft gezegevierd,
en als teken van zijn overwinning plaatst hij
Grendels klauwen, arm en schouder onder
het dak van Heorot.
De volgende morgen kan iedereen aanschouwen dat Beowulf het monster bedwon-

gen heeft. Jong en oud volgt het spoor van
bloed dat Grendel op zijn vlucht heeft achtergelaten en dat voert naar het meer waar de
watermonsters wonen. Terug in Heorot
zingt een van Hrothgars volgelingen het lied
van Sigemund die een draak overwon.
Hrothgar is diep onder de indruk van Beowulfs heldendaad en zegt dat hij zich daarmee
eeuwige roem heeft verworven, en dat is de
grootste eer die men een held kan verlenen.
Hij geeft opdracht Heorot in zijn oude luister
te herstellen. Beowulf en zijn mannen worden rijkelijk beloond en onder een feestmaal
zingt Hrothgars dichter het tragische verhaal
van Finn, Hildeburth en Hnaef.
Na het feestmaal legt iedereen zich met een
veilig gevoel te ruste. De volgende morgen
blijkt echter dat een van de bewoners van
Heorot de nacht niet heeft overleefd. Kennelijk heeft een ander monster de nederlaag van
Grendel willen wreken. Hrothgar is diepbedroefd, want het slachtoffer is zijn geliefde
raadgever Ashhere. Beowulf wordt ontboden (hij sliep die nacht in een ander deel van
Heorot, ver van de plaats des onheils) en
Hrothgar stelt hem op de hoogte van Ashhere's dood. Van zijn onderdanen heeft hij
gehoord dat zij twee bloeddorstige monsters
hebben gezien in het moerasgebied bij een
meer waarvan het water door bloed rood is
gekleurd. Het ene monster zag eruit als een
vrouw, het andere als een man. Onmiddellijk
besluit Beowulf daarheen te gaan, wapent
zich met zijn zwaard Hrunting, gaat op weg
en bij het meer aangekomen springt hij er
zonder aarzelen in. Dadelijk merkt het vrouwelijke monster — Grendels moeder — dat een
mens tot haar woning is doorgedrongen en
ze gaat tot de aanval over. Met haar klauwen
probeert zij Beowulf te verwonden, maar
diens malienkolder biedt hem volledige bescherming. Ze sleept hem mee naar haar hol,
waar hij geen last meer heeft van het water en

waar een vuur brandt. Beowulf slaat met zijn
zwaard naar haar, maar hoewel zijn zwaard
hem nog nooit in de steek heeft gelaten,
krijgt het geen vat op de dikke huid van het
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monster; hij gooit het nutteloze ding weg. Er
ontstaat een worsteling, Beowulf komt onder
te liggen, ze wil hem nu met een mes doodsteken, maar het mes komt niet door zijn malienkolder heen. Het lukt Beowulf overeind
te komen, hij ziet een reuzenzwaard liggen,
zo groot dat Been mens het zou kunnen optillen, en daarmee houwt hij haar met een slag
de kop af. Dan gaat hij op zoek naar Grendel
en vindt hem dodelijk gewond en verminkt
op een bed liggen; ook hem slaat hij met een
slag van het reuzenzwaard de kop af.
Aan de rand van het meer wachten Hrothgar en zijn mannen samen met de metgezellen van Beowulf op diens terugkeer. Als ze in
het water plotseling nog meer bloed naar boven zien komen, vrezen ze dat Beowulf zijn
overmoed met de dood heeft moeten bekopen. Bedroefd keert Hrothgar met zijn mannen terug naar Heorot, alleen de Gauten blijven wachten en hopen. Na enige tijd komt
Beowulf inderdaad weer boven water, met
als tekenen van zijn overwinning het hoofd
van Grendel en het heft van het reuzenzwaard, de rest ervan is in het bloed van de
monsters gesmolten.
Door zijn mannen wordt Beowulf in een
triomftocht naar Heorot gevoerd, de kop van
Grendel wordt aan de haren naar binnengesleept. Na een groot feest keren Beowulf en
zijn metgezellen terug naar Gautland, waar
Beowulf zijn koning Hygelac verslag doet
van zijn belevenissen in Denemarken.
Het tweede deel van het verhaal handelt
over het koningschap van Beowulf, die Hygelacs zoon Heardred is opgevolgd als kofling der Gauten. Vijftig jaar regeert Beowulf `Sutton Hoo Helmet', 7e eeuw.
over zijn land, een tijd van vrede en voor- Londen, British Museum.
spoed. Maar dan wordt hij tot een nieuw
avontuur gedwongen, dat hem het leven zal
kosten. Op een eiland voor de kust huist een
draak die een schat in een grafheuvel bewaakt. Omdat iemand terwijl de draak sliep
een beker van die schat heeft weggenomen,
moet het vasteland tegenover het eiland het
ontgelden. De draak zaait verderf en ontzetting onder de mensen daar, verbrandt alles en
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iedereen. Steeds verder trekt de draak het
land in. Ook Beowulfs huffs, de koningshal
der Gauten, brandt tot de grond toe af. Dan
besluit Beowulf ondanks zijn gevorderde
leeftijd ook dit monster te bestrijden. Hij
geeft opdracht een schild geheel van ijzer te
smeden, omdat hij beseft dat een schild van
hout niet tegen de hete adem van de draak
bestand zou zijn. Met twaalf trouwe metgezellen begeeft Beowulf zich naar de plaats
waar de draak zich ophoudt. Een van die
twaalf is degene die de gouden beker van de
draak had geroofd en hij moet Beowulf de
weg wijzen. Beowulf neemt afscheid van zijn
mannen om alleen verder te gaan, hij is onrustig en droef gestemd, want hij weet dat de
vloek van de draak nu ook op hem rust.
Als Beowulf voor het hol van de draak is
gekomen, schreeuwt hij om het monster uit
te dagen zo hard dat de aarde ervan trilt. De
draak herkent een mensenstem en komt in
woede ontstoken te voorschijn. Het ijzeren
schild beschermt Beowulf tegen het vuurspuwende monster, maar met zijn zwaard kan
hij niets uitrichten: het glijdt weg op de
schubbenhuid van het monster, wiens woede
daardoor alleen maar groter wordt. Beowulf
wordt steeds meer in het nauw gedreven, het
ziet er somber voor hem uit, temeer daar zijn
metgezellen voor de verschrikkelijke strijd
zijn weggevlucht, het bos in. Een van hen, de
jonge Wiglaf, beschuldigt de anderen van lafheid en komt als enige zijn heer te hulp. Onverschrokken treedt hij de draak tegemoet,
zijn schild verbrandt in het vuur en zijn borstpantser biedt nauwelijks bescherming. Vlug
kruipt hij achter het ijzeren schild van zijn
heer. Dan haalt Beowulf met al zijn kracht uit
naar de draak en treft het monster met zijn
zwaard vol op de kop, maar het zwaard
breekt in stukken. De draak valt opnieuw
aan, bijt Beowulf in de hals, zodat het bloed
eruit stroomt. Wiglaf stoot nu zijn zwaard in
de buik van de draak, waarbij zijn hand weliswaar verbrandt, maar de draak toch dodelijk gewond raakt. Het vuur neemt terstond
af zodat Beowulf met zijn mes de buik van

het monster kan openrijten. Zo overwinnen
Beowulf en Wiglaf samen de draak.
De verwondingen van Beowulf beginnen
te branden en te zwellen. Hij beseft dat een
dodelijk gif zijn lichaam is binnengedrongen
en zijn ingewanden verteert. Zijn krachten
nemen snel af. Hij vraagt Wiglaf de schat van
de draak te halen om nog voor zijn dood al
die pracht te kunnen zien. Als Wiglaf hem de
kostbaarheden laat zien, is Beowulf verheugd
dat hij zijn leven gegeven heeft in ruil voor
een schat die nu zijn yolk zal toebehoren. Zijn
laatste wens is dat, als men zijn lichaam op
een klip aan de kust verbrand heeft, over zijn
as een grote grafheuvel zal worden opgeworpen als baken voor passerende zeelieden en
dat men dat baken zal noemen `Beowulfs
Heuvel'. Dan sterft hij. Het verhaal besluit
met de berisping van Wiglaf aan het adres
van de eerlozen die zich in het bos verscholen
hebben gehouden en met de lijkverbranding
van Beowulf en de oprichting van diens grafheuvel, waarin de kostbaarheden uit de drakenschat worden bijgezet. Twaalf prinsen
prijzen Beowulfs heldendaden: van alle koningen was hij de zachtmoedigste, de minzaamste, de vriendelijkste voor zijn yolk en
het meest begerig naar roem.
Het verhaal eindigt dus zoals het begon: met
de dood en de begrafenis van een goede koning: Scyld aan het begin, Beowulf aan het
slot. Daarmee is de cirkel rond, en ook in het
verhaal zelf is er sprake van een cyclisch patroon, waarover hieronder meer.
Het thema van Beowulf is, zo meent men
sinds de studies van Klaeber en vooral Tolkien, de strijd tussen goed en kwaad, waarbij
de monsters (Grendel, Grendels moeder, de
draak) het kwaad symboliseren en Beowulf
als bestrijder van het kwaad het goede vertegenwoordigt. Eerder, aan het eind van de
vorige eeuw, werd voornamelijk door Duitse
geleerden daartegenover een mythologische
interpretatie gepropageerd. Zo zag Miillenhof in de monsters de vijandige Noordzee en
in Beowulf een soort zonnegod, die de op-
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eenvolgende aanvallen van de zee op de laaggelegen kustgebieden in het voorjaar afslaat
(Grendels moeder is in deze zienswijze de
diepe zee); Beowulfs koningschap, dat wordt
gekenmerkt door een lange periode van vrede, is symbolisch voor de windstilte van de
zomer; door tegen de draak te vechten weerstaat hij de najaarsstormen; in de winter sterft
hij. Omdat de aanhangers van deze mythologische interpretatie zich niet afvroegen waarom de monsters de Noordzee zouden moeten
symboliseren, werd hun interpretatie door latere geleerden, onder wie Chambers, aangevochten. Klaeber zag in de gevechten van
Beowulf met de monsters een strijd tussen de
machten van het goede en het kwade en
kwam met een christelijke interpretatie: Beowulf vertoont volgens Klaeber 'kenmerken
van een christelijke Heiland', `de vernietiger
van helse duivels, de dappere en zachtmoedige strijder, onberispelijk in woord en daad,
de koning die sterft voor zijn yolk'. Andere
critici vonden Klaebers visie te ver gaan; zij
wezen erop dat Christus in het gedicht helemaal met wordt genoemd en dat het gedicht
veel bevat dat niet verenigbaar is met de
christelijke leer, zoals Beowulfs uitspraak dat
het beter is dat iemand zijn vriend wreekt dan
dat hij zeer veel treurt, of het feit dat zijn
laatste gedachten zijn bij de aardse schat die
hij heeft verworven, bij de grafheuvel die de
herinnering aan hem levend moet houden, en
bij zijn voorvaders. En zo zachtmoedig is
Beowulf nu ook weer niet: hij wreekt Hygelac door Daeghrefn, door wiens hand Hygelac sneuvelde en die Beowulfs enige menselijke tegenstander is, met zijn blote handen
dood te drukken. In het feit dat Beowulf zijn
tegenstanders dood drukt, zien sommigen
een verklaring van zijn naam: het is de strijdwijze van een beer, en de naam Beowulf zou
`beer' betekenen, een samenstelling van de
woorden beo (bij) en wulf
, (wolf, wild dier), en
de beer is een wild dier dat dol is op wat bij en
produceren.
Tolkien heeft de monsters weer centraal in
het gedicht geplaatst, als incarnaties van de

dood en het onuitroeibare kwaad. Hij beschouwde het gedicht als een mythe die in
haar oorspronkelijke vorm nog terug te vinden is in de Oudnoorse volksliteratuur, met
inbegrip van de drievoudige herhaling van
gevechten met monsters die nauwelijks van
elkaar verschillen. Het is de verdienste van de
Beowulf-dichter daarin onderscheid te hebben
aangebracht: de monsters die Heorot aanvallen zijn wezenlijk anders dan de draak die de
schat bewaart. Bovendien wordt dit onderscheid weerspiegeld in de twee delen van het
gedicht, de twee stadia in Beowulfs carriere:
zijn opkomst en zijn uiteindelijke val. De
dichter heeft bewust Beowulfs glorierijke
jeugd geplaatst tegenover diens onvermijdelijke ondergang en dood op gevorderde leeftij d. Maar die tweedeling betekent niet dat
het gedicht in het midden nit elkaar valt, zoals sommige critici menen. Tolkien heeft laten zien dat de twee delen van het gedicht
evenzeer een geheel vormen als de twee delen
van de Oudengelse versregel met de cesuur in
het midden en met de alliteratie die de beide
vershelften samenbindt. Omdat de structuur
van het gedicht thematisch is en niet zozeer
een doorlopend verhaal vertelt, is die structuur even ritmisch en compleet als het ritme
van de versregel: zoals de versregel onbeklemtoonde metrische elementen bevat, is er
in het gedicht een groot aantal verhalen
waarmee de dichter van zijn eigenlijke verhaal lijkt of te dwalen, maar van elk van die
verhalen kan worden aangetoond dat ze wel
degelijk deel uitmaken van het geheel, omdat
ze, hoewel ondergeschikt aan het centrale
thema, dat thema juist illustreren, verklaren
of benadrukken.
Een zo'n verhaal is het relaas over koning
Scyld en zijn begrafenis aan het begin van het
gedicht: hoewel er ogenschijnlijk geen direct
verband lijkt te bestaan met het eigenlijke
verhaal, vervult het daarin toch een belangrijke functie. Zoals het allereerste woord van
het gedicht, Hwat! (`Luister!'), in de versregel
`hypermetrisch' is — d.w.z. geen deel uitmaakt van het metrum in de regel — zo fun-
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geert het relaas over koning Scyld als een
soort extra mededeling vooraf: zonder deze
informatie over de glorierijke daden van de
koning der Denen zou de indruk kunnen
worden gewekt dat de Denen laf waren omdat ze niets tegen de aanvallen van Grendel
konden ondernemen. Maar het beeld van
Scyld roept juist herinneringen op aan de
dapperheid van het Deense yolk. Er is echter
nog een reden waarom de dichter begint met
dit verhaal: het wijst vooruit naar het tragische slot en voortdurend zijn er in het verhaal
dergelijke anticiperende verwijzingen. Als hij
vertelt van de bouw van Heorot, voegt hij er
onmiddellijk aan toe dat deze koningshal later in vlammen zal opgaan; hetzelfde overkomt de hal van Beowulf. Het verhaal van
Finn, Hildeburth en Hnaef heeft een soortgelijke vooruitwijzende functie: het handelt
over bloedwraak, precies zoals het koning
Hrothgars dochter in haar huwelijk met #Ingeld later overkomt. Dezelfde functie heeft
het lied over de overwinning van Sigemund
op de draak die een schat bewaakte: het wijst
vooruit naar Beowulfs laatste gevecht.
De gebeurtenissen in het gedicht worden
gekenmerkt door een cyclisch patroon: er
wordt een koningshal gesticht (Heorot), een
monster valt de koningshal aan en Beowulf
trekt ten strijde tegen het monster en overwint. Dit patroon wordt dan tweemaal herhaald, met enkele subtiele wijzigingen. Alexander ('973) heeft voorgesteld dat we de
koningshal in dit verband moeten opvatten
als symbool van de samenleving in de koninkrijken van Hrothgar en Beowulf: door
zijn overwinning op Grendel en Grendels
moeder redt Beowulf tot tweemaal toe een
samenleving van de ondergang, en hoewel
hij ook de draak overwint, vindt die overwinning pas plaats nadat de draak Beowulfs
koningshal heeft verwoest en Beowulf dodelijk heeft verwond. In deze visie krijgt het
tragische slot dan ook een extra dimensie,
doordat de verwoesting van de koningshal en
de dood van de koning het einde van de natie
der Gauten impliceren. Historisch gezien lijkt

dit te kloppen, want de Gauten werden in de
zesde eeuw door de Zweden, bun aartsvijanden, onder de voet gelopen; in dit verband
is het opmerkelijk dat de enige die Beowulf
in zijn strijd met de draak te hulp komt een
Zweed is, de jonge Wiglaf. Het is alsof de
dichter zeggen wil dat geen enkele man uit
het yolk der Gauten moedig genoeg was om
in plaats van de koning het gevecht met de
draak aan te gaan, zoals Beowulf in zijnjeugd
koning Hrothgar te hulp kwam en in diens
plaats tegen de monsters vocht.
Beowulf is het werk van een christelijke
dichter over het Germaanse verleden, zonder
dat het een christelijk gedicht kan worden
genoemd. Afgezien van verwijzingen naar
God is er weinig in het gedicht dat echt
christelijk is; het gaat feitelijk om de waarden
van de heidense Germaanse samenleving:
trouw aan de gekozen leiders tot in de dood,
het heilige karakter van de banden van bloedverwantschap en de plicht om een gedode
leider te wreken. Niettemin is de dichter erin
geslaagd deze Germaanse waarden te verwoorden op een manier die voor een christelijk gehoor aanvaardbaar was.
In 1939 is in de buurt van Sutton Hoo, niet
ver van Ipswich in Oost-Engeland, een grote
kunstschat opgegraven, die in een grafheuvel
op een schip was geplaatst. Die ontdekking
heeft bijgedragen tot een beter begrip van
bepaalde delen van Beowulf, zoals het relaas
over koning Scyld en zijn begrafenis: de
overleden Scyld werd immers met zijn bezittingen op een schip gelegd dat aan de golven
werd toevertrouwd. Het graf bij Sutton Hoo
is vrijwel zeker dat van een koning en ligt
maar vier mijl van de residentie van de koningen van het Angelsaksische koninkrijk Essex. Tot de opvallendste voorwerpen uit het
graf behoren een zwaard, een schild, een
helm, een strijdvaandel, een harp (waarschijnlijk voor begeleiding bij het reciteren
van gedichten als Beowuif) en gouden munten
uit de periode 650-70. De opgegraven helm
beantwoordt tot in details aan de beschrijving
van een helm die koning Hrothgar Beowulf
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schenkt. De versieringen en motieven op de
helm en het schild vertonen bovendien grote
overeenkomsten met recente vondsten in
Zweden, wat op al heel vroege contacten tussen Engeland en Zuid-Zweden duidt, die
mogelijk verklaren hoe een verhaal dat zich
afspeelt in Denemarken en Zuid-Zweden het
belangrijkste literaire werk van het Angelsaksische Engeland werd.
De Beowulfstof leeft nog voort in de 2oe
eeuw. Zo verscheen in 1966 van Henry Treece The Green Man, in 1971 van John Gardner
Grendel (waarin het verhaal wordt verteld
vanuit het perspectief van het monster) en in
1976 Eaters of the Dead van Michael Crichton.
Victor Davies en Betty Jane Wylie tekenden
voor de rock-opera Beowulf (I 974) . Een alliterende poezievertaling in de traditie van de
Oudengelse vertelkunst maakte Michael
Alexander (1973). Een moderne vertaling in
ritmisch proza gaf Kevin Crossley-Holland
(1987).
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is de
hoofdpersoon van een legende waarin zij als
bruid van Pepijn de Korte door een bedriegster wordt verdrongen. Tenslotte wordt dit
verraad ontdekt; Berte wordt in ere hersteld.
Van deze legende zijn ruim twintig middeleeuwse versies bewaard. We volgen hier de
oudste versie, in de Chronique saintongeaise
(rond I225).
Op advies van zijn raadgevers vraagt Pepijn om de hand van Berte, de dochter van
koning Floris van Hongarije. Berte reist naar
Parijs. In de huwelijksnacht weet haar oude
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min door bedrog te bewerken dat haar eigen
dochter bij de koning slaapt. Daarna beveelt
ze twee knechten Berte te vermoorden, maar
die laten haar ontvluchten. Berte wordt opgenomen door de veehoeder van Pepijn en
diens vrouw Constansa, die zij vierjaar dient.
Koning Pepijn en de dochter van de min krijgen twee zonen, Remfre en Andri.
Als Bertes moeder hoort hoe gehaat de koningin van Frankrijk zich maakt, reist ze naar
Frankrijk. De valse koningin houdt zich ziek
in een verduisterde kamer. Desondanks
wordt zij door de moeder van Berte ontmaskerd. De oude min wordt verbrand; over
haar dochter vernemen we niets meer. Korte
tijd later gaat Pepijn jagen; hij overnacht bij
zijn veehoeder. Hij herkent Berte niet, maar
voelt zich sterk tot haar aangetrokken. De
veehoeder vertelt hem hoe hij haar heeft gevonden en geeft Pepijn toestemming die
nacht met haar te slapen. Er wordt een bed
klaargemaakt op een kar. Berte maakt zich
bekend en vertelt haar lotgevallen. Het bericht dat zij is teruggevonden wordt met grote vreugde ontvangen.
Enkele gegevens nit deze kroniek vinden
we ook elders. De bastaardzonen van Pepijn
en de valse bruid spelen vaak een actieve rol.
In de Mainet (een Oudfrans dichtwerk nit de
13e eeuw, dat verhaalt hoe > Karel de Grote
onder de schuilnaam Mainet zijn jeugd in
Spanje doorbrengt) en in de Franco-Italiaanse
versies van de Berte-legende vergiftigen zij
later Pepijn en Berte, en ook Karel heeft in
zijn jeugd veel van hen te duchten. Ook de
kar waarop Pepijn en Berte slapen wordt vaker vermeld, om de naam van Karel de Grote
te verklaren: hij is op deze kar verwekt. In
Latijnse en Franse teksten is de etymologie
carrus/Carolus of char/Charles.
De kern van de intrige, het motief van de
ondergeschoven bruid, is een in vele varianten verbreid sprookjesmotief, dat onder meer
voorkomt in De ganzenhoedster, een van de
door de gebroeders Grimm verzamelde
sprookjes. In de sprookjesversies verliest een
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meestal anonieme koningsdochter op weg
naar haar bruidegom de talisman van haar
moeder. Ze komt daardoor in de macht van
haar kamenier, die haar dwingt met haar van
kleding en identiteit te ruilen. De echte prinses words door een eed, verminking of bedreiging tot zwijgen gedwongen en moet
vernederend werk doen. De bedriegster
wordt tenslotte ontmaskerd en de koningsdochter krijgt, dankzij dierhelpers of door
magische eigenschappen, de haar toekomende positie.
Het is moeilijk vast te stellen, wanneer en
hoe de historische moeder van Karel de Grote, die Bertrada heette en de dochter was van
Charibert van Laon, in dit sprookje verzeild
is geraakt. Natuurlijk horen de afstamming
en de geboorte van een held bijzonder te zijn.
Daarbij kunnen ook tegenstrijdige, min of
meer historische gegevens over Karel Martel,
zoals diens onwettige geboorte, op Karel de
Grote zijn overgebracht. De vermelding van
`Berte aus granz pies' in Floire et Blanchefior
(Floris en Blanchefleur) (rond 1 16o) als

houdelijk veeleer een hoofse roman. De positieve personages zijn sterk geidealiseerd. Berte wordt voorgesteld als het onschuldige
slachtoffer van een gemeen bedrog, dat zich
met voorbeeldige vroomheid in haar lot
schikt. Zij legt zelfs spontaan in het woud de
gelofte of dat zij, als zij haar ontberingen
overleeft, haar ware identiteit zal verbergen,
tenzij haar maagdelijkheid bedreigd wordt.
In het huis van haar pleegouders, Symon en
Constance, maakt ze zich geliefd door haar
grote schoonheid, deugd, vroomheid en bekwaamheid in het borduren. Bertes moeder
Blanchefleur ontdekt bij een bezoek aan Parijs het bedrog van Margiste, Bertes oude
min, en haar dochter Aliste, die voor koningin Berte doorgaat. Enige tijd later ontmoet
Pepijn Berte als hij op jacht verdwaald is. Ze
herkennen elkaar niet, maar Berte maakt zich
bekend als de koningin om te voorkomen dat
Pepijn haar verkracht. Pepijn vraagt Bertes
pleegouders vergeefs om opheldering; weer
veilig neemt Berte haar verklaring terug. Pepijn, in grote verwarring, verzoekt Bertes

dochter van de hoofdpersonen en moeder

ouders om haar te komen identificeren. Zo

van Karel de Grote kan erop wijzen dat de
sage toen al bekend was. De grote voeten van
Berte spelen namelijk een rol bij de ontdekking van het bedrog, vooral in de Romaanse
versies van de legende, waar de verwisseling
pas na de bruiloft plaatsvindt. De valse koningin is in die versies op de voeten na een
dubbelgangster van Berte. Historische en epische figuren hebben vaker bijnamen die slaan
op uiterlijke eigenaardigheid; vgl. Pepijn de
Korte. Vanwege haar grote voeten is Berte
vroeger wel in verband gebracht met een
Germaanse mythische spinster Perchta. Het
met de voet aangedreven spinnewiel, dat
Perchta's platvoet zou verklaren, werd echter
pas in de 1 Se eeuw uitgevonden.
De meest uitvoerige en invloedrijke bewerking van de Berte-stof is die van Adenet
le Roi, die werkzaam was aan het Brabantse
en later aan het Vlaamse hof. Hij schreef zijn
Berte as grans pies rond 1275. De tekst heeft de
vorm van een chanson de geste, maar is in-

komt alles toch nog goed.
De bron van Adenet is niet overgeleverd;
details uit zijn tekst komen wel in oudere versies voor, maar nooit allemaal tegelijk. Adene
het ware verhaal in Saint-Denis gelezen te hebben, maar dit is, net als de gekozen
dichtvorm, vermoedelijk in de eerste plaats
bedoeld om zijn tekst meer autoriteit te geven. Hij lijkt te polemiseren tegen bestaande
tradities.
Adenets Berte is de directe bron van onder
meer de toneelbewerking Le miracle de Berte
(rond 1375) en de I S e-eeuwse prozaroman
Histoire de la reyne Berte et du roy Pepin. De
Charlemagne van Girard d'Amiens (rond
1300) is een soort vervolg op Adenets Berte.
Van de Middelnederlandse versie (ca. 1300) is
slechts een zwaar beschadigd dubbelblad bewaard gebleven. De in dit fragment genoemde eigennamen komen volledig overeen met
die van Adenet: de ouders van Berte (hier:
Beerte) zijn Floris en Blanchefloer van Hont
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Bertes oude min en haar dochter
Alise in ontzetting vanwege de
aangekondigde komst van
Blanchefleur. Gravure als
illustratie bij Pieter Pijpers,

Adelaide van Hongarije, 1793.

garije, de moeder-bedriegster heet Margiste;
Morant, die bij Adenet Berte laat ontsnappen, wordt genoemd; Bertes pleegouders heten Symoen en Constance. Ook de intrige
heeft dezelfde fasering: pas na de ontdekking
van het bedrog ontmoet en belaagt Pepijn
Berte, die hem zegt wie ze is. Later ontkent ze
echter. Pepijn vraagt dan Floris en Blanchefiber om te komen. Hieruit blijkt dat ook in
deze tekst de eed van Berte, een vinding van
Adenet, moet zijn voorgekomen. De vertaler-bewerker breidt soms uit, heeft een voorkeur voor directe rede, voegt extra motiveringen toe, en streeft er zo naar zijn gedicht
waar nodig levendiger en logischer te maken
dan zijn brontekst.
Andere, niet van Adenet afhankelijke teksten geven vaak een totaal andere voorstelling van zaken. In de Franco-Italiaanse versies
is het Berte zelf die een ander meisje verzoekt
om haar plaats in het huwelijksbed in te nemen. In Andrea da Barberino's I Reali di
Francia (eind i 4e eeuw) vindt ze Pepijn namelijk afstotelijk en te oud; in Berta da li gran
pie (rond 1400) heeft ze zadelpijn van de lange
refs. De vervangster, in beide teksten een
dochter van de graaf van Mainz, wil dan koningin blij ven en probeert Berta te laten vermoorden. In Rafael Marmora's prozaroman
Aquilon di Baviera (1407) heet de valse koningin Gaiete en is zij de grootmoeder van Roland (>Roelant); zij heeft Berta laten verdwijnen, nadat Pepijn zelf haar had laten merken
dat hij een oogje op haar had.
De Duitse versies wijken in een aantal opzichten van de Romaanse af. De oudste komt
voor in Karl der Grosse (voor 1230) van Der
Stricker. Hier vindt de verwisseling voor de
bruiloft plaats. Dit geldt ook voor het Chronicon Weihenstephanense (tweede kwart i Se
eeuw) en de Chronica Bremensis (1463) van
Heinrich Wolter; in deze teksten wordt Berte
pas ruim na de geboorte van Karel in ere
hersteld. Conform de eerstgenoemde kroniek treedt in een prozatekst van 1475 en bij
Ulrich Fuetrer (1478) een astroloog op, die
Pepijn ver van huis voorspelt dat hij die nacht
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een geweldige zoon zal verwekken. Pepijn
wil zo'n kans niet missen en pakt daarom de
eerste de beste molenaarsdochter, die dan later Berte blijkt te zijn.
De Berte-stof bleef lang populair. De Noches de Invierno van Antonio de Eslava (16o9)
bevat een versie die aansluit bij de FrancoItaliaanse teksten. Hier neemt Berte het initiatief tot een structurele rolwisseling met een
Mainzse, en wel omdat Pepijn een afgeleefde
oude man is en Berte bovendien verliefd is op
een ander.
C.J. Dorat (1734-1780) bewerkte de stof
driemaal voor het toneel, eenmaal in proza en
tweemaal berijmd, onder de titels Adelaide de
Hongrie en Les deux refines. R.T. Regnard de
Pleinchesne schreef Berthe (1774), een pastorale `comedie en vers libre'. Pieter Pijpers'
treurspel Adelaide van Hongarije (1 793) verscheen drie jaar eerder onder de titel Pepyn,
koning der Franschen. Pijpers liet zich inspireren door de verschillende toneelversies van
Dorat en ook hij herdoopt Berte in Adelaide.

De eigenlijke hoofdpersoon en de tragische
heldin in Pijpers' stuk is de ondergeschoven
koningin Alise. Wroeging overschaduwt
haar voorbeeldige huwelijk met Pepijn; tenslotte pleegt ze zelfmoord. In dit tranenrijke
stuk spelen politieke en moralistische opvattingen een belangrijke rol.
Ook aan de Duitse Romantiek danken we
enkele bewerkingen. F. de la Motte Fouque
verwerkte de stof in zijn dichtwerk Karl des

Grossen Geburt and Jugendjahre (1816); K.
Simrock schreef Berthe die Spinnerin ( 18 45);
O.F. Gruppe dichtte de epische trilogie Kaiser
Karl (1848), waarvan het eerste deel, Konigin
Bertha, ein romantisches Epos, teruggaat op
Wolters Chronica Bremensis. Het hof van Pepijn bevindt zich hier in Aken. De componist
Victorin (de) Joncieres (F.L. Rossignol) liet in
1878 te Parijs de opera La Reine Berthe opvoeren, die hem geen publieke erkenning bracht.
Alet Schouten plaatst in haar jeugdboek
Huon en de ganzenjonkvrouw (1975) de legende van Berte tegen de achtergrond van de
half-heidense vroege Middeleeuwen.

`La Reine Pedauque', de koningin met de
ganzevoet, afgebeeld op Franse kerken en kathedralen (de Saint-Benigne te Dyon, voorts
in Nevers, Saint-Pourcain, Nesle), is wel
voor Berte met de brede voeten aangezien.
Waarschijnlijk stelt zij echter de koningin
van Sheba voor.
ANNELIES VAN GIJSEN
E D I T I E S: Henry

1963; Besamusca/Van Gijsen

1992.

: Arfert 1897; Reinhold 191 I; Memmer
'935; Colliot '970; Hogetoorn 1986; Besamusca/
Van Gijsen 1992.
STUDIES

is in het aan hem
gewijde, wijdverbreide en zeer populaire
avonturenverhaal de zoon van graaf Gui van
Hantone (= Southampton) die met een veel
jongere vrouw is getrouwd. Als hij tien jaar
oud is, wordt zijn vader door zijn moeder en
haar minnaar, de Duitse keizer Doon, vermoord. Beuve zelf ontsnapt aan de dood
dankzij de hulp van de trouwe raadsman Sabot, maar hij wordt als slaaf verkocht aan
Saraceense kooplieden, die hem ten geschenke geven aan koning Hermine van Egypte.
Aan het Egyptische hof onderscheidt Beuve zich en na enkele j aren wordt hij tot ridder
geslagen, waarbij hij het wonderpaard Arondel krijgt. Koning Bradmond van Damascus
wil met Josiane, de dochter van Hermine,
trouwen maar wordt afgewezen, waarop hij
een oorlog begint. Beuve verslaat hem. Josiane bemint Beuve, maar hij durft haar liefde
niet te aanvaarden omdat hij een veel lagere
sociale positie heeft. Zij wordt uitgehuwelijkt
aan Yvori van Montbrant. Uit liefde voor
Beuve gebruikt ze magic om haar maagdelijkheid te bewaren. Beuve schaakt haar, onderwerpt de reus Escopart en vlucht met hen
beiden naar Keulen, waar een oom van Beuve bisschop is.
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Beuve vertrekt naar Engeland om met
hulp van de nog altijd trouw gebleven Sabot
de dood van zijn vader te wreken. Intussen
wordt Josiane belaagd door een graaf, die
haar tot een huwelijk dwingt. In de huwelijksnacht doodt ze hem. Ze wordt tot de
brandstapel veroordeeld, maar Beuve, gewaarschuwd door Escopart, komt juist op
tijd om haar te redden. Zij trouwen en keren
terug naar Engeland, waar Beuve Doon verslaat en doodt. Zijn moeder pleegt zelfmoord.
Beuve is nu graaf van Hantone, maar een
nieuw conflict ontstaat doordat de zoon van
zijn leenheer, de koning van Engeland, zich
van het paard Arondel meester wil maken en
wordt gedood. Beuve wordt verbannen en
van zijn vrouw gescheiden. Josiane schenkt
het leven aan een tweeling, die ze achterlaat
bij pleegouders, terwijl ze zelf, vermomd als
jongleur, op zoek gaat naar haar man. Zeven
jaar lang trekt ze rond voordat ze hem terugvindt, juist op tijd om te voorkomen dat hij,
onder pressie, een tweede huwelijk sluit. Ze
worden verenigd met hun beide zonen en
snellen Josianes vader Hermine te hulp, die
wordt belegerd door Yvori van Montbrant.
Deze wordt verslagen, Beuve wordt koning
van Montbrant, een van zijn zonen volgt
Hermine op en de andere de koning van Engeland. Tenslotte sterven Beuve, Josiane en
het paard Arondel op dezelfde dag.
De oudst bekende versie van dit verhaal dateert uit het einde van de Ile of het begin van
de 13 e eeuw. Ze heeft de vorm van een chanson de geste en is geschreven in het AngloNormandisch, het in Engeland gebruikte
Franse dialect. Deze versie ligt ten grondslag
aan de Engelse verstekst Sir Beues of Hamtoun
(14e eeuw), die in handschriften en in vroege
drukken is overgeleverd. Ook de Welshe en
Noorse prozaversies, Bown o Hamtwn (13e
eeuw) en Bevers saga (14e eeuw), gaan op de
Anglo-Normandische terug. De Engelse en
Noorse teksten bevatten veel toevoegingen,
die echter het verhaal niet wezenlijk veran-

Titelpagina van de tweede
bekende editie van de
Nederlandse prozaroman Die

historie van Buevijne van Austoen,
in 1 S 11 gedrukt door Adriaen
van Berghen te Antwerpen.
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deren. De Engelse vertaling heeft als model
gediend voor de Ierse prozabewerking Bibuis
o Hamtuir (1 Se eeuw). De waarschijnlijk laatmiddeleeuwse, later uit orale traditie opgetekende, ballade van de Faeroer-eilanden, Bevusar taettir, behandelt in strofische vorm een
episode, ontleend aan de Noorse versie.
Naast deze insulaire traditie vinden we het
verhaal vanaf het begin van de 13 e eeuw ook
in een `continentale' versie, waarvan de oudste vertegenwoordiger ook tot het genre van
de chansons de geste behoort. Deze Franse
tekst is langer door uitbreiding van bepaalde
scenes, soms ook door herhaling van motieven. Ook toont hij een grote voorkeur voor
het bovennatuurlijke, waardoor de reus, hier
Acopart genaamd, en het paard Arondel een
grotere rol spelen. Dit epos is in zeven handschriften overgeleverd.
Beide typen, het insulaire en het continentale, moeten teruggaan op een gemeenschappelijke bron, want de verschillen zijn te duidelijk om aan te nemen dat de ene tekst
model heeft gestaan voor de andere. Het verhaal moet in het midden van de i 2e eeuw al
populair zijn geweest in Zuid-Frankrijk, zoals blijkt uit toespelingen in de Occitaanse
lyriek uit die tijd en in het Occitaanse chanson de geste Daurel et Beton (voor 1168). In
het Frans is ook nog een prozaversie uit de
1 S e eeuw overgeleverd, in twee handschriften uit die tijd, in een druk van Antoine Verard (voor 1 Soo), van Michel Lenoir (1 502)
en enkele latere.
Ook in Italie was het verhaal zeer populair.
We kennen verschillende Italiaanse teksten,
meestal in verzen. De belangrijkste zijn een
fragment in het Franco-Italiaans dat deel uitmaakt van een cyclus op basis van epische
Franse teksten, de Reali di Francia, en een Toscaanse bewerking in ottava rima (een achtregelige strofe met rijmschema a b a b a b c c).
De Italiaanse Buovo d'Antona bevat in vergelijking met het Franse voorbeeld allerlei
veranderingen en uitbreidingen. Zo wordt de
reus Escopart tot het monster Pulicane, half
mens, half bond. Een belangrijke rol is toebe-

deeld aan de kooplieden die de j onge Buovo
als slaaf kopen. Onderling verschillen de Italiaanse teksten niet alleen qua vorm en dialect, maar ook qua strekking. De Toscaanse
versie is een avonturenroman zonder meer,
de Noorditaliaanse heeft een sterk anti-feodale politieke strekking. De opera Buovo d'Antona van Tomasso Traetta op een libretto van
Carlo Goldoni ging in 1758 in premiere te
Venetie.
Het Toscaanse gedicht is in ISo1 in Venetie
in het Jiddisch bewerkt door dejoodse humanist Elia Levita. Zijn eveneens in ottava rima
geschreven Bovo- of Baba-boek is voor het
eerst in druk verschenen in 1 547 en tot ver in
de 19e eeuw in heel Midden- en Oost-Europa
regelmatig herdrukt. De Jiddische versie is in
het Roemeens vertaald door M. Aziel en samen met twee andere middeleeuwse verhalen
in 1881 gepubliceerd onder de titel 0 mie si
una de zile (Duizend-en-een dag).
Een Russische bewerking dateert uit de
16e eeuw. Dit volksboek, dat tot in de i 9e
eeuw heel populair is geweest en vaak is herdrukt, gaat terug op de Toscaanse versie,
maar het is niet duidelijk of het daarvan een
rechtstreekse bewerking is. Door sommige
specialisten wordt verondersteld dat de Russische bewerker het Jiddische Baba-boek heeft
gebruikt, anderen nemen een, verloren gegane, Servische versie als intermediaire tekst
aan.
Tot de continentale Franse traditie behoort
ook de Middelnederlandse Buevijn van Austoen. Van de verstekst is slechts een klein fragment bewaard gebleven. Daarnaast kennen
we een aantal drukken van een prozabewerking. De oudste twee, beide uit Antwerpen,
dateren uit 1 504 en 1 11.
Ook in Spanje heeft het verhaal van Beuve
weerklank gevonden. De Sefardische Joden,
die na 1492 het Iberisch schiereiland hebben
verlaten en zich hebben gevestigd in andere
landen rondom de Middellandse Zee, hebben
in hun op het Spaans gebaseerde gemeenschappelijke taal, het ladino, veel tradities uit
hun land van herkomst bewaard. Zo werden
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in de i 8e en 19e eeuw op Rhodos Sefardische
balladen gezongen en opgetekend die episoden uit het verhaal van Beuve tot onderwerp
hebben. De bron van deze balladen is een
Spaanse ballade, Celinos y la adultera, die teruggaat op de Franse Beuve.
Het geheel beschouwend, zien we verhalen over Beuve, gecreeerd van de 13e tot in
de 19e eeuw, in de vorm van lange epen, van
balladen die slechts een episode behandelen
en van volksboeken in proza, in een gebied
dat zich uitstrekt van de Faeroer tot Rusland
en van Scandinavia tot Rhodos.
C. HOGETOORN

Stimming 1899 en 191I -I2.
Boje 1909; Doutrepont 1939; Debaene
1951; De Riquer 1956 2 .
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B R A N D A A N, abt van een groot Iers kloos-

ter, werpt vol ongeloof een boek met beschrijvingen van wonderen en wonderbaarlijke plaatsen, zoals meerdere paradijzen en
hemelen, in het vuur en wordt daarop door
de stem van een engel gelast zee te kiezen. Hij
bouwt een schip, naar het voorbeeld van
Noachs ark, en scheept zich in met tachtig
opvarenden. Een reusachtig doodshoofd,
door de vloed op het strand geworpen, is aanleiding tot de eerste wonderbaarlijke conversatie. Het hoofd weigert Brandaans voorbede
om opnieuw tot leven te komen en diens aanbod hem te dopen. Een nieuw bestaan als gedoopt sterveling zou te riskant zijn; de straf
voor zonden zou zwaarder uitvallen en nogmaals sterven is een te grote beproeving. Na
het wonderlijk duel tussen een zeedraak en
een vliegend hert te hebben aanschouwd, belandt men bij een eiland, dat een vis blijkt te
zijn. Na een confrontatie met een meermin
weet Brandaan op een eiland de zielen van
corrupte hofmeesters en schenkers tijdelijke

verlichting van hun kwellingen te schenken.
Het gevaar van de Leverzee en de fatale magnetische kracht wordt vermeden, waarna een
klooster met volmaakte monniken wordt bezocht. De volgende ontmoeting is die met de
voormalige koning van Pamfilie en Cappadocie. Hij boet als kluizenaar onder barre
omstandigheden zijn zonden incest en doodslag. Voor de ingang van de hel ziet Brandaan
de zielen van onrechtvaardige heersers en onbetrouwbare ambtenaren, voor wie hij echter
niets kan uitrichten, uitgesloten als zij zijn
van Gods genade.
Na een gedwongen rustfase in totale duisternis belandt Brandaans gezelschap in de eerste paradijsburcht, een oord van exotische
verrukking. Een der kapelaans kan zich daar
niet beheersen en steelt op instigatie van de
duivel een kostbare teugel. Een nog imposanter kasteel wacht de monniken, de toegang
bewaakt door een engel met vlammend
zwaard. Een der monniken wordt door Sint
Michael bij zijn pij gegrepen. De zeebodem
blijkt ter plekke van goud te zijn. Duivelen
ontvoeren daarop de teugeldief, maar Brandaans voorbede weet God uiteindelijk te vermurwen, zodat de duivel gedwongen wordt
de monnik terug te geven. Zijn kortstondig
verblijf in de hel heeft hem verzengd en
zwart geblakerd. De verlokking van de zingende sirene doet de gehele bemanning behalve Brandaan in een diepe slaap geraken.
Een nieuwe ontmoeting met de duivel volgt
bij een brandende berg. De ontkomen kapelaan besterft het van angst. Duivels doen een
ware regen van gloeiende stenen en vuurpijlen op het schip neerkomen, maar God weet
voltreffers of te wenden. Brandaan aanschouwt in een visioen het hemels paradijs.
Hij laat het schip stil leggen om alle wonderen op te schrijven. Wanneer hij wil terugkeren, sleurt een storm hem naar de Leverzee,
vol zeemonsters. Men ziet een kluizenaar op
een drijvende aardkluit, die daar al 99 jaar
vertoeft en deel uitmaakt van een ware gemeenschap van ronddobberende gelovigen.
Een nieuwe storm steekt op en Brandaan
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komt oog in oog te staan met Judas die aan
tegengestelde ontberingen ten prooi is.
Brandaans voorbede weet het weekendverlof
met de maandag uit te breiden, maar de duivelen slaan daarna toe met groter geweld. De
reizigers passeren opnieuw een ingang van de
hel, maar arriveren daarna bij 'Multum Bona
Terra', het woonoord der Walscheranden.
Zij zijn de engelen die tijdens de opstand van
Lucifer tegen God een neutrale positie hebben ingenomen. Zij zijn daarvoor gestraft
met een monsterlijk uiterlijk, maar hun verbanningsoord is de liefelijkste plek op aarde.
Op de berg Mons Syone prijkt een prachtig
kasteel. Met de woordvoerder van deze Walscheranden heeft Brandaan een omstandig
gesprek, waarin hij met de apostel Thomas
wordt vergeleken. Waarom wil de abt niet
geloven, wat hij niet begrijpt?
Na deze ontmoeting met de gevallen engelen treft Brandaan een mannetje op een
blad, drijvend in zee. Hij houdt zich bezig
met het opmeten van de oceaan. Als Brandaan hem verwijt een onmogelijke taak op
zich te hebben genomen, krijgt hij ten antwoord, dat het aanschouwen van al Gods
wonderen niet minder onmogelijk is. Een
zeeslang omsingelt het schip, maar verdwijnt
tenslotte. Men ligt weken in een windstille
zone en hoort geluiden vanonder de zeespiegel. Het water blijkt heel ondiep te zijn. Als
Brandaan constateert dat het logboek vol is,
laat hij het zeil hijsen en het anker kappen.
Een voorspoedige reis brengt allen veilig
thuis. Brandaan sterft kort daarna, de aartsengel Michael zelf komt zijn ziel halen.
Aldus de beschrijving van Brandaans lotgevallen in de Middelnederlandse tekst De reis
van Sinte Brandaan, waarvan de voorgeschiedenis hierna uiteen zal worden gezet. De historische Brandaan is afkomstig uit de omgeving van Tralee in het graafschap Kerry in
het zuidwesten van Ierland. Als geboortejaar
wordt gewoonlijk 484 aangehouden, al stemmen de bronnen op dit punt niet overeen. Hij
stamde uit het geslacht van de koningen van

Munster en deelt zijn adellijke afkomst met
andere Ierse heiligen uit die tijd. Hij geldt als
stichter van een aantal kloosters, waarvan dat
in Clonfert het bekendst is gebleven: de daaraan verbonden school zou in een bepaalde
periode zelfs 300 leerlingen geteld hebben.
Zijn naam leeft in Ierland nog voort in verschillende geografische namen met het element Brandon.
Evenals zijn literaire nakomelingen genoot
de historische Brandaan een reputatie als zeevaarder. Hij staat te boek als Orcadum et Scotiarum insularum apostulus, wat zou kunnen
wijzen op zijn tochten naar de Orkneys en de
Shetlands; misschien deed hij ook de Faeroereilanden aan. Op Iona bezocht hij de H. Columba. Aan het begin van de 6e eeuw wordt
hij als abt van het klooster van Llanaervon in
Zuid-Wales vermeld. Op grond van de Vita
Sancti Brendani zou men ook Bretagne als
reisdoel kunnen aannemen. Waarschijnlijk
stierf Brandaan in Annaghdown in het graafschap Galway en werd hij in het klooster
Clonfert begraven. Volgens de genoemde
Vita zou 16 mei 576 zijn sterfdag zijn.
Verhalen over zeevaarders vormen een belangrijk bestanddeel van de Oudierse literatuur. Een deter verhalen, `De rondvaart van
Mael Duin', stammend uit de 8e of 9e eeuw,
vertoont door verschillende motieven overeenkomst met wat later zal uitgroeien tot het
Brandaanverhaal op het vasteland van Europa. Mael Duin, geboortig uit de verkrachting
van een abdis, tracht de dood van zijn vader
te wreken, wanneer deze door zeerovers om
het leven is gebracht. Drie pleegbroers melden zich op het laatste moment aan voor de
zoektocht naar de daders; door hen aan boord
te nemen overtreedt Mael Duin de magische
verplichtingen, wat leidt tot het ingrijpen
van vijandige natuurkrachten en hem veroordeelt tot een zwerftocht over de oceaan.
Pas wanneer de drie pleegbroers van de monsterrol zijn afgevoerd, kan Mael Duin het
doel van zijn refs, de schepen der zeerovers,
benaderen en de dood van zijn vader wreken.
Deze tekst moet van invloed zijn geweest
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op de Navigatio Sancti Brendani, op schrift gesteld aan het eind van de 9e of aan het begin
van de ioe eeuw, naar men aanneemt in de
omgeving van Trier. Abt Brendanus van
Clonfert zoekt op advies van een zekere Barinthus een paradijselijk eiland, gedurende
een cyclisch verlopende tocht van zeven jaar.
Zijn bemanning bestaat nit tweemaal zeven
monniken, uitgebreid met drie laatkomers.
Van dezen sterft er een na een kostbare teugel
te hebben gestolen, een ander gaat naar de
duivelen en een derde wordt door zangers
opgenomen. Zo keert het motief van de boventallige passagiers terug in deze tekst, die
overigens een uitgesproken ascetisch en liturgisch karakter draagt. Het is met recht een
peregrinatio pro deo, een pelgrimsreis voor
God. Zeven keer wordt het paasfeest gevierd
op de rug van het zeemonster Jasconius. Zeven roept het beeld op van de zeven aetates,
de zeven tijdperken nit de wereldgeschiedenis
naar de indeling van Augustinus. Het zeemonster staat voor Christus' overwinning op
de hel. Ook het motief van de nit zee oprijzende, door een gordijn verhulde kolom
keert terug in de Navigatio Sancti Brendani: in
een nis bevinden zich een schaal en een kelk,
attributen van het heilig sacrament. De tekst
bezit anderzijds een sterk mimetisch karakter:
de bouw van het schip refereert aan de structuur van een Ierse curragh, de ontmoetingen
op zee verwijzen naar de variant die was ontstaan op het woestijnideaal nit de vroege geschiedenis van het christendom; in deze streken trokken anachoreten zich terug op
onherbergzame rotspieken en bewoonden
heremieten de eilandjes rond Ierland en
Schotland. Het realisme waarmee het leven
van kloostergemeenschappen op afgelegen
eilanden wordt beschreven zal de geloofwaardigheid en daarmee de exemplarische
functie van het verhaal voor tijdgenoten hebben versterkt. De Navigatio Sancti Brendani
genoot dan ook een grote populariteit: er zijn
ten minste i 16 handschriften bekend. Een
Anglo-Normandische adaptatie van de tekst
in het Frans ontstond in het eerste kwart van
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de Ile eeuw en wel in de directe omgeving
van koning Hendrik i . Auteur van deze
Voyage de saint Brandan was de in het Frans
schrijvende maar in Engeland levende Benedeit. Zijn verhaal is integraal of gedeeltelijk
overgeleverd in zes handschriften.
Het Duits-Nederlandse complex van de
zogenaamde Reis- versie dateert nit de I Ze en
13e eeuw. Ca. Ilso moet de oorspronkelijke,
verloren gegane versie zijn ontstaan aan de
oever van de Rijn, geschreven in een Rijnlands-Middelfrankisch dialect. Daaruit ontwikkelen zich de Middelhoogduitse, verkorte versie (13e of 14e eeuw) en de Middelnederduitse versie (i S e eeuw). Er bestaat een
Middelhoogduitse prozabewerking van het
Brandaanverhaal in een rijk geillustreerde codex nit 1460. Deze is — naast de zogenaamde
Krumauer Bildercodex van de Navigatio de
enige geillustreerde versie van het verhaal. In
de 12e of vroege 13e eeuw moet de Rijnlandse tekst in het Middelnederlands zijn
overgebracht. Deze Middelnederlandse versie is overgeleverd in twee handschriften, het
Comburgse handschrift (ca. 1370) en het
handschrift-Van Hulthem (ca. 1410). Dit
laatste bevat niet de complete tekst: de eerste
323 verzen ontbreken.
Het verhaal in de hierboven aangeduide
Reis- versie wijkt op veel punten sterk of van
zijn Latijnse voorganger. Brandaan moet
gaan varen als straf voor zijn ongeloof; hij
werpt een boek in het vuur dat de wonderlijke tekenen opsomt van Gods scheppende
hand. Er zouden twee paradijzen zijn en drie
hemelen; er zou een wereld onder de wereld
bestaan; op de rug van een vis zou een heel
woud groeien; Judas zou elke zaterdagavond
verlichting van straf genieten. Dat alles is
Brandaan als een ongelovige Thomas te veel;
negen j aar zal hij moeten varen om tot inkeer
te komen. Met eigen ogen zal hij Gods wonderen aanschouwen en inzicht verwerven in
de werking van Gods genade. Er zijn sterke
aanwij zingen dat de Middelnederlandse versies verband houden met de ontwikkeling
van het denken over het vagevuur, zoals dat
—
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ca. 1170 opkomt. De vierdeling van de mensheid door Augustinus in geheel goeden, niet
geheel goeden, niet geheel slechten, geheel
slechten, valt terug te vinden in de categorieen zondaars die Brandaan op zijn reis ontmoet. Verschillende hierboven genoemde
motieven blijken in de Reis- teksten terug te
keren: er zijn twee kapelaans die in de problemen komen. Een ervan steelt een teugel,
wordt afgevoerd door duivelen, maar verlost
op voorbede van Brandaan. De ander wordt
door Sint Michael opgenomen in het paradijs. Ook de eilandvis keert terug; in de Duitse teksten is het motief van de zuil/kolom
gehandhaafd, in de Middelnederlandse ontbreekt het. Een opvallender omissie betreft
het motief van de wereld onder deze aarde,
dat in het Middelnederlands ontbreekt. Mogelijk heeft hier de vrees voor verkettering
een rol gespeeld. Als er andere mensen onder
de aarde zouden zijn, zouden dezen zijn uitgesloten van Christus' verlossingswerk. De
antipoden-leer was al ca. 748 een theologisch
riskante zaak gebleken. Het commentaar van
Macrobius

(400)

op het Somnium Scipionis

bood echter een model waarin de aarde in vijf
zones werd verdeeld, dat ook leven ten
zuiden van de evenaar rechtvaardigde. Als
bron van kosmologische kennis genoot dit
commentaar op een geschrift van Cicero zo'n
groot gezag, dat ook de Kerk deze voorstelling aanvaardde. Toch kan de manier waarop
de Middelnederlandse auteur deze episode
behandelde, op zelfcensuur wijzen: de oude
kwestie van de antipoden werd omzeild. Een
evenzeer omstreden tekst was de apocriefe
Visio Sancti Pauli, aanvankelijk in het Grieks
(Egypte, 3e eeuw) verschenen en ondanks
Augustinus' bestrij ding door Johannes Scotus
Eriugena in de 9e eeuw in het Latijn vertaald.
Dit visioen van de H. Paulus werd in de
Middeleeuwen gelezen als een reisgids voor
het hiernamaals, waarin ruimte werd gelaten

voor onderbreking van de helse straffen. De
Judas-episode in de Reis van Sinte Brandaan
moet ook tegen deze achtergrond gezien
worden. Op voorbede van Paulus en diens

Een schip op de rug van een
walvis; dit overkwam Brandaan
en zijn reisgenoten. Illustratie in
het 13 e-eeuwse manuscript van
het Ashmole Bestiarium.
Oxford, Bodleian Library.
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Al vrij snel na de uitvinding van de boekgids, de aartsengel Michael, verleent Christus
de zielen in de hel verlichting van hun kwel- drukkunst verschenen in Duitsland edities
lingen van zaterdagmorgen tot maandagoch- met de titel Die wunderbare Meerfahrt des heiligen Brandan. Vermeld worden hier de druk,
tend!
Was Brandaan een voorloper van Colum- gepubliceerd door Anton Sorg (Augsburg
bus? Volgens Tim Severin moet dat zeker 1476) en de uitgave, verschenen bij Konrad
niet uitgesloten worden geacht. Op basis van Hist (Spiers 1496). Beide boeken zijn rijk
de beschrijving in de Navigatio Sancti Brendani geillustreerd met houtsneden. Dezelfde titel
liet hij een middeleeuwse curragh bouwen, werd gebruikt door Michael Furter (Bazel
waarmee hij in de zomers van 1976 en 1977 1491) en door Matthis Hiipfuff (Straatsburg
via de Noordatlantische route en een over- 1 499) . Ook hier betreft het in beide gevallen
wintering op IJsland naar New Foundland geillustreerde werken.
voer. Zijn ervaringen bevestigden verschilDe populariteit van Brandaan als schutspalende merkwaardige details uit de Latijnse troon blijkt vooral geconcentreerd in drie getekst, die ten dele ook in de Middelneder- bieden: in Bretagne, aan de bovenloop van de
landse versies voorkomen: het gedrag van Rijn en langs de kusten van Noord- en Oostwalvissen, het zuil/kolom- en gordijnmotief zee. In Brugge zijn al in 1359 sporen van de
als beschrijving van een ijsberg, de hellepoort Brandaanverering aantoonbaar: in de kerk
als vulkanische eilandjes. Bovendien bleek van het hospitaal van O.L. Vrouwe ter Pottehet mogelijk om in een vaartuig van gelooid rie is een altaar gewijd aan Sint Anna en Sint
osseleer, met een diepgang van i voet, in Brandanus. De devotie is bedoeld om huisetappes naar Amerika over te steken. Severin brand af te weren. Dezelfde functie moet
concludeerde dan ook dat het heel goed mo- worden toegekend aan het fresco in de Sintgelijk is dat Ierse monniken tussen Soo en 600 Jan te 's-Hertogenbosch (ca. 1400) . Het eiland
`per ongeluk' Amerika hebben ontdekt — Terschelling heeft waarschijnlijk als schakel
lang voor de Vikingen omstreeks het jaar tussen Noordzee en Oostzee gefunctioneerd;
1000 voet aan wal zetten in de Nieuwe Wede huidige vuurtoren Brandaris werd in 1 594
reld.
gebouwd op de plaats van een vervallen
De neerslag daarvan zou in de Navigatio Brandarius-kapel. Ook in Noord-Duitsland
Sancti Brendani te lezen zijn. Resten van een stuit men op tekenen van de Brandaancultus,
Ierse nederzetting zijn echter tot op heden waarbij de heilige steeds verbonden wordt
niet aan de noordoostkust van Amerika aan- met vuur. Plaatsen als Gustrow, Schwerin,
getrofen. Het gaat dan ook niet aan om bo- Wittenburg, Malchin, Wittstock, Parchim,
vengenoemde teksten als een gedocumen- Eixen en Zierzow kunnen hier worden verteerd verslag van de grote oversteek te meld. In de i 6e eeuw wordt de heilige er
beschouwen. Ze komen voort uit middel- afgebeeld met fakkel of kaars. In Lubeck beeeuwse spiritualiteit en dienen ook als zoda- stond een band met het gilde der smeden, in
nig gelezen te worden. Dat neemt niet weg, Stralsund zijn het ook de brouwers die missen
dat empirische waarnemingen hun weg ge- voor Brandaan laten lezen. Volksetymologie
vonden hebben in dit verhaal. Al valt de reis zal bij deze associatie een rol hebben gespeeld,
van Brandaan niet aan te geven op een al moet kennis van Brandaans ervaringen met
middeleeuwse kaart, maar speelt zij zich af in vuur niet uitgesloten worden geacht.
de ruimte der religieuze verbeelding, veel
Een hoofdstuk apart vormt het eiland van
van wat Brandaan ervaart maakt deel uit van Brandaan, dat al rond 1300 op beroemde
de geloofsactualiteit in de i 2e eeuw en con- kaarten als de Mappa Mundi in Hereford
serveert tegelijkertijd een verhaaltraditie die (Engeland) en op de Erbstorfer Wereldkaart
teruggaat tot de 9e eeuw.
wordt ingetekend. Columbus was overtuigd
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van het bestaan van zulke eilanden en tot in
de i 8e eeuw meende men het in de buurt van
de Canarische Eilanden te kunnen situeren.
Het bleek in de meest letterlijke zin om een
luchtspiegeling te gaan (naar gegevens bij
Gerritsen, 1986).
Rechtstreeks afgeleid nit de Navigatio
Sancti Brendani is de roman die Michael Scott
en Gloria Gaghan in 1988 publiceerden onder
de titel Navigator, The Voyage of Saint Brendan. Het verhaal staat in een aantal episoden
dicht bij de Navigatio, in andere avonturen
speelt de fantasie van beide auteurs een grotere rol, bij v. in de beschrijving van het eiland
van Ailbe, hier een heidense priester van de
God van de Zee. Veel vertrouwde motieven
zijn gehandhaafd, maar het sprookjeskarakter
is versterkt en de zeereis geromantiseerd. Abt
Brandaan treedt op als ik-verteller, hij is de
grote navigator, maar kent ook ogenblikken
van vertwijfeling en zijn verhouding tot
sommige metgezellen verleent een emotionele meerwaarde aan de gebeurtenissen.
Het vermelden waard zijn de beide 'hertalingen' van Nederlandse dichters: nu reeds
klassiek is die van Bertus Aafj es, met medewerking van Martinus Nijhoff (1944), in
1 993 verschijnt die van Willem Wilmink, in
samenwerking met een groep Utrechtse
Neerlandici tot stand gekomen. De moderne
Nederlandse literatuur kent voorts de novelle
Anderland, een Brandaan mythe (1990) van Paul
Biegel, die zich liet inspireren door de reis en
het boek van Severin The Brendan Voyage,
Londen 1978; Nederlandse vertaling 1979).
Hij grijpt terug op een oudere laag van het
verhaal en laat een held, Bran, aanspoelen in
een gebied dat niet nader wordt aangeduid.
Hij wordt opgenomen in een mannengemeenschap en vertelt zijn belevenissen, sinds
hij jaren daarvoor van dezelfde kust is vertrokken. Brans verhalen zijn avontuurlijk,
maar blijven realistisch. Zijn gehoor neemt
daar echter geen genoegen mee en transformeert elk verhaal tot een magisch gebeuren.
Biegels versie is van belang om de geestige
manier waarop hij in het proces van orale
(

overlevering de menselijke drang tot mythologisering van de gebeurtenissen beschrijft.
A.G. VAN MELLE
E D I T I E S: Draak

1978; Oskamp 1971; Short/Merrilees 1984; Sollbach 1987.
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of Brutus, de legendarische kleinzoon
van »Eneas, werd beschouwd als de eerste koning van Brittannie. Hij is de titelheld in twee
romans over de geschiedenis van Brittannie,
de Roman de Brut (voltooid in 11 S S) van de in
het Oudfrans schrijvende dichter Wace, en de
Brut (tussen 1190 en 1216), een vertaling-bewerking van het werk van Wace in het
Middelengels door Layamon.
Brut, de in Italie geboren kleinzoon van de
Trojaan Eneas, doodt op vij ftienj arige leeftijd
tijdens dejacht per ongeluk zijn vader. Daarom wordt hij door de inwoners van zijn land.
verjaagd. Hij vlucht naar Griekenland, waar
hij de leider wordt van een groep Trojanen
die na de verovering van Troje als slaven naar
Griekenland waren gevoerd. Onder aanvoering van Brut bevrijden de Trojanen zich van
de slavernij . Brut trouwt zelfs met Innogene,
de dochter van de Griekse koning.
Hij scheept zich met zijn mannen in, omdat hij niet in Griekenland wil blijven wonen:
er is in de voorbije oorlog te veel bloed vergoten om blijvend in vrede met de Grieken te
kunnen leven. Op zoek naar een nieuwe
plaats om zich te vestigen, bereiken ze na drie
dagen varen een eiland dat Loegres heet. Ze
treffen er geen mensen aan, wel sporen van
vroegere bewoning, waaronder een tempel
van de godin Diana. Ze vragen haar om raad
en zij adviseert Brut en de zijnen om verder te
BRUT

BRUT
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reizen naar een eiland dat Albion heet. Na
twintig dagen bereiken ze het vasteland. Ze
treffen er een man aan, Corin genaamd, die
eveneens van de Trojanen afstamt. Hij wordt
in hun gelederen opgenomen. Als ze in Aquitanie bij de monding van de Loire komen, is
Goffar, de koning van dat land, verontrust
over de aanwezigheid van de Trojanen. Hij
besluit hen met hulp van elf andere koningen
aan te vallen, omdat ze het land plunderen en
verwoesten. Brut slaagt erin het veel grotere
leger van Goffar te overwinnen en vertrekt

daarna naar Albion. Ze treffen dit land aan
zoals hun voorspeld was: alleen bewoond
door een groep reuzen. Op een dag worden
ze aangevallen door dertig reuzen en hoewel
dezen aanvankelijk evenveel van Bruts mannen doden, slaagt Bruts legertje erin de reuzen te vermoorden, op een na, Gogemagog.
Deze laatste reus wordt overmeesterd door
Corin, die hem van de rotsen gooit.
Corin ontvangt een gedeelte van het land,
noemt het naar zichzelf Cornoalle en laat er
huizen en steden bouwen. Aan de rivier de
Theems sticht hij de stad `Nouvelle Troye'
(het latere Londen) . Brut noemt het gehele

De landing van Brut in
Engeland. Deel van een tapijt uit
een atelier in Doornik, ca. 1475.
Kathedraal te Zaragoza.
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land Brittannie en verdeelt het onder zijn
mannen. Hij verwekt bij zijn vrouw drie
zoons: Locrin, Albanac en Camber. Albanac
ontvangt een gebied in het noorden van Brittannie dat hij Albanie noemt en dat later Escoce (Schotland) zal gaan heten. Een ander
stuk land, meer naar het westen, is voor
Camber, die het Gales (Wales) noemt. Na
Bruts dood wordt Locrin koning over geheel
Brittannie. Brut is de stamvader van een geslacht waaruit koning >>Artur geboren zal
worden en waarvan ook Wace's opdrachtgever koning Hendrik ii afstamt.

waarin Brut een rol speelt als voorvader van
de Britse koningen.
Het 'voortleven' van deze Brutus beperkt
zich tot bovengenoemde middeleeuwse werken. Ook latere bewerkingen van de Aeneis
zijn niet voorzien van een vervolg waarin Brutus zijn vader doodt en om die reden het land
moet verlaten. In de kathedraal van La SeoinZaragoza bevindt zich een tapijt, vervaardigd
in Doornik, ca. 1475, met een voorstelling van
de landing van de held in Engeland.
ADA POSTMA

Thorpe 1 966; Esty 1978; Bzdyl 1989.
Esty 197 8.

E D I T I E S:

Wace bewerkte de pseudo-historische 'kroniek' Historia regum Brittanniae (Geschiedenis
van de koningen van Brittannie, voltooid in
1136) van Galfredus van Monmouth. De figuur van Brutus speelt ook al een rol in de
door Galfredus gebruikte kroniek Historia
Brittonum (ca. Boo) van Nennius. Zowel bij
Wace als bij Layamon blijft het optreden van
de titelheld beperkt tot het eerste hoofdstuk
van het werk, terwijl met name de regering
van koning Artur veel uitgebreider wordt
beschreven. De romans van Wace en Layamon zijn vooral bekend gebleven door dit
Arturgedeelte, dat niet alleen aan Galfredus
stof ontleent, maar ook aan mondelinge tradities. Wace is de eerste schrijver die melding
maakt van koning Arturs Ronde Tafel. Dat
het werk zijn titel aan de figuur van Brutus
ontleende, komt waarschijnlijk door het feit
dat volgens de overlevering Brittannie naar
hem genoemd is.
Naast het 14.866 verzen tellende werk van
Wace en de Brut van Layamon bestaan er verschillende kronieken in verzen en in proza,
die zijn geschreven tussen het einde van de
13e en de i Se eeuw, zoals de kroniek in verzen van Robert van Gloucester, de AngloNormandische proza-Brut en de Engelse proza-Brut. Dit laatste werk werd onder de titel
The Cronicles of England in 1480 gedrukt door
Caxton. Het was zeer populair en beleefde
vele herdrukken. Daarnaast bestaan er ook
Noorse, Spaanse en Portugese kronieken

STUDIE:

CHATELAINE DE VERGY (de Borchgra
vinne van Vergi), nicht van de hertog van
Bourgondie, is een graag geziene gast aan
diens hof. Zij is, in het geheim, de geliefde
van een ridder die eveneens vaak aan het hof
van de hertog komt. De vrouw van de hertog
wordt verliefd op deze ridder en houdt hem
voor dat het voor hem gunstig zou kunnen
zijn een hooggeplaatste dame als vriendin te
hebben. De ridder doet eerst alsof hij de toespelingen van de hertogin niet begrijpt, maar
als ze zich duidelijker uitlaat, wijst hij haar
resoluut doch beleefd af. De gekwetste dame
zint op wraak. Tegenover haar man beschuldigt zij de ridder van oneerbare bedoelingen.
In een gesprek onder vier ogen eist de hertog
dat de ridder, met wie hij overigens op goede
voet staat, hem de waarheid vertelt. Vertwijfeld vraagt de ridder zich af wat hij moet
doen: als hij zwij gt en uit het gebied verbannen wordt, kan hij zijn geliefde niet meer
zien; anderzijds, als hij zijn liefde openbaart
aan de hertog, is hij bang de Chatelaine te
verliezen. Was immers niet de geheimhouding een absolute voorwaarde voor hun liefde? De hertog zweert dan geheim te zullen
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houden wat de ridder hem zal vertellen.
Daarop onthult deze zijn liefde voor de Chatelaine. De rest van het verhaal laat zich raden. De hertog, gerustgesteld (zeker nadat hij
getuige is geweest van een nachtelijke ontmoeting van de twee gelieven), staat weer als
vanouds op goede voet met de ridder en haalt

zich daardoor de woede van de hertogin op
de hals. Deze weet haar man het geheim van
de ridder to ontfutselen.
Enige tijd later, tijdens een hoffeest met
Pinksteren, waarvoor de Chatelaine ook is
uitgenodigd, kan de hertogin haar gram halen. Via een opmerking over het hondje van
de Chatelaine — dat als postillon d'amour fungeerde — laat de hertogin merken dat zij op de

Taferelen uit het verhaal van de
Chatelaine de Vergy. Boven- en
achterzij de van een 14e-eeuws
ivoren kistje. Parijs, Musee du
Louvre.
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hoogte is van de geheime liefde. De Chatelaine waant zich verraden door haar geliefde en
sterft van smart. De ridder vindt haar (net te
laat!), hoort van een kamermeisje de klachten
die de Chatelaine heeft geuit, en concludeert
dat hij schuldig is aan haar dood doordat hij
hun geheim heeft verraden aan de hertog. Hij
steekt zich dood op het lichaam van zijn geliefde. Daarop vindt de hertog, gealarmeerd
door het ontzette kamermeisje, de twee dode
geliefden, begrijpt dat de hertogin haar mond
niet heeft gehouden, en doodt zijn vrouw
met het zwaard van de ridder. Na uitleg van
de hele geschiedenis aan de verzamelde genodigden vertrekt hij naar het Heilige Land.
De oorspronkelijke Oudfranse tekst is omstreeks 1240 geschreven, na de bloeitij d van
de hoofse literatuur. Door vrijwel iedereen
wordt de Chatelaine de Vergy beschouwd als
een bijzonder geslaagde tekst. Het is geen lai
(het sprookjesachtige ontbreekt), eerder een
aanzet tot de latere nouvelle. In sommige
handschriften staat de tekst echter tussen allerlei fabliaux (humoristische vertellingen in
versvorm), in andere komt het verhaal samen
met de Roman de la Rose voor. Het is niet
moeilijk in dit korte verhaal (948 verzen) een
aantal motieven terug te vinden die ook
voorkomen in verschillende lais (> Lanval), in
Piramus en Tisbe en in Tristan- verhalen (»Tristan en Yseut [Isoude] worden overigens door
de Chatelaine zelf in haar lange klacht genoemd). Verder wordt er in het verhaal ook
een strofe geciteerd uit een bekend kruisvaarderslied van de Chatelain de Coucy (als com
mentaar van de auteur op de geestesgesteldheid van de ridder, die door de hertog voor
de keuze 'vertrekken of verklappen' is gesteld) . Genoemde teksten hebben een hoofse
inslag en stammen uit de tweede helft van de
12e of het begin van de 13 e eeuw. Hoewel het
werven om de geliefde ontbreekt (dat wordt
in twee verzen afgedaan, voordat de handeling begint) en er geen heldendaden te vermelden zijn, wordt de Chatelaine de Vergy zelf
ook meestal als een hoofse tekst gezien. De
-

liefde wordt als een gegeven beschouwd en
moet geheim blijven: dat wordt in voorwoord en epiloog benadrukt. Midden in de
tekst wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd
dat dit soort liefde slechts begrepen kan worden door en weggelegd is voor ingewij den.
Waarom de liefde in dit geval geheim moest
zijn is niet duidelijk: er wordt al jaren gediscussieerd over de vraag of de Chatelaine getrouwd was of niet, maar het enige vers in de
tekst dat iets in die richting zou zeggen is niet
eenduidig: de `signor' over wie de Chatelaine
spreekt zou haar beer (de hertog) kunnen
zijn, maar ook Naar man. (Overigens blijkt
op de corresponderende plaats in de Middelnederlandse versie in het handschrift-Van
Hulthem ondubbelzinnig dat de borchgravinne gehuwd is.) De tekst wordt in de epiloog
als een exemplum gepresenteerd; de boodschap is dat je je liefde niet openbaar moet
maken.
Het verhaal was zeer bekend: er bestaan nog
ca. twintig handschriften uit de Middeleeuwen; daarnaast kennen we een dental aanhalingen in de Franse literatuur van de i 4e en
1 se eeuw (waarin de Chatelaine vaak wordt
gezien als voorbeeld van een trouwe geliefde). De Oudfranse tekst is tweemaal vertaald
in het Middelnederlands, wordt aangehaald
door Dirc Potter en in de 16e eeuw nog gebruikt. In het Italiaans is de tekst in de 14e
eeuw vertaald. Vanaf het einde van de 1 Se
eeuw is de oude verstekst in FranIrijk verschillende malen bewerkt (proza- en toneelbewerkingen, waarbij de Chatelaine soms
wordt omgetoverd tot een deugdzame weduwe die in het geheim is getrouwd met haar
aanbidder!). In de i8e eeuw wordt een `Gabrielle de Vergy' de hoofdpersoon in een bewerking van de laat-13e-eeuwse roman Le
Chatelain de Coucy et la Dame de Fayel. Tot in
de i9e eeuw verschijnen er nog toneelstukjes
met een Vergy in de hoofdrol.
De grote belangstelling voor het verhaal
blijkt ook uit het feit dat we nog negen (compleet of fragmentarisch bewaard gebleven)
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ivoren kistjes kennen, waarop hoogtepunten
van het verhaal zijn afgebeeld. Ze stammen
uit de eerste helft van de 14e eeuw en komen
waarschijnlijk uit Parijs. Zulke kistjes werden
vaak als huwelijkscadeau gegeven en dienden
als bijouteriekistje of make-up-doosje. Verder is het verhaal afgebeeld in het Palazzo
Davanzati in Florence, in de bruidskamer
(omstreeks 1 395).
R.E.V. STUIP
EDITIES:

Jansen-Sieben 1985; Stuip 1985
Resoort 1988; Stuip 1990.

STUDIES:

CID , preciezer Mio Cid (Mijn heer, van het
Arabische Sayyidi') en Campeador (Strijder,
overwinnaar in veldslagen), zijn de bijnamen
die Rodrigo Diaz de Vivar, een Castiliaanse
krijger uit de lagere adel (infanzon) verwierf.
Koning Fernando 1 (103 S-6S) had de door
hem verenigde rijken verdeeld onder zijn zonen: Castilie voor de oudste, Sancho; Leon
voor Alfonso; Galicie voor Garcia. De Cid,
die Sancho's rechterhand was toen deze Alfonso versloeg, werd een symbool van het
streven van Castilie naar de hegemonie in
Spanje. In 1094 veroverde hij Valencia, waar
hij, S6 jaar oud, in 1099 stierf. (Valencia viel
in 1102 weer in handen van de Moren.)
Zijn daden werden, in een vermenging
van historische feiten en fictie, bezongen in
het Castiliaanse heldendicht Poema de Mio
Cid, dat vermoedelijk uit de eerste jaren van
de 130 eeuw dateert, hoewel een vroege datering, omstreeks 1140, in Spanje nog aanhang
heeft. Het is een van de zeer schaarse overblijfselen van de Spaanse epiek en het is in
slechts een, en dan nog onvolledig, handschrift uit de 14e eeuw bewaard gebleven.
Het werd in de i 6e eeuw gevonden in het
gemeentearchief van Vivar. Het eerste blad
ontbreekt; het tweede begint met de beschrij-
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ving van de held die wenend omziet naar zijn
huis en zijn verbanning aan bone vijanden
wijt. In Burgos loopt het yolk uit om hem te
zien langskomen en verzucht: `God, wat een
goede vazal, als hij maar een goede heer had.'
Binnen negen dagen moet hij het gebied van
koning Alfonso verlaten hebben. Niemand in
Burgos durft hem onderdak te verlenen,
want wie hem helpt moet harde straffen vrezen. Zijn bezittingen, en die van alien die met
hem gaan, vervallen aan de koning. Hij moet
zijn toevlucht nemen tot bedrog om aan geld
te komen: twee kisten, prachtig van uiterlijk
maar gevuld met zand, laat hij in onderpand
geven voor een lening van zeshonderd marken. Zijn vrouw, dona Jimena, en zijn beide
dochtertjes brengt hij onder in een klooster in
Cardena.
De Cid moet dan drie dagen reizen om de
grenzen van het gebied van zijn heer Alfonso
te bereiken. De laatste nacht droomt hij dat
de aartsengel Gabriel hem voorspoed belooft.
Intussen hebben van alle kanten krijgers te
paard zich bij hem gevoegd. Met zestig man
was hij door Burgos gereden, met driehonderd verlaat hij het gebied van Alfonso en
trekt het Moorse gebied binnen. Met de inname van Castej on begint een eerste veldtocht,
langs de Henares, er volgen campagnes langs
de Jalon en de Jiloca, dan een in de streken
langs de oostkust en tenslotte de belegering
en inname van Valencia. Een aanval die de
emir van Sevilla op Valencia doet wordt afgeslagen. De Cid benoemt een Cluniacenzer
monnik, Jerome de Perigord, tot bisschop
van Valencia.
Nu mag zijn gezin zich bij hem voegen:
die ontmoeting is het emotionele hoogtepunt
van het gedicht, met de overwinning op de
Morenkoning Yusuf die hierop volgt. Nogmaals laat de Cid een vorstelijk geschenk naar
zijn koning brengen. Dertig paarden had hij
hem reeds na drie weken ballingschap gezonden, later honderd, nu schenkt hij zijn heer
tweehonderd paarden. Alfonso verzoent zich
met de Cid en de volgende dag vraagt hij
hem zijn dochters ten huwelijk te geven aan
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de beide j onkers van Carrion; waarop de Cid,
die boze voorgevoelens heeft, zijn dochters
aan de koning geeft, opdat deze haar ten huwelijk geve aan wie hij maar wil. De dubbele
bruiloft wordt in Valencia gevierd, twee weken lang.
Als de leeuw die de Cid als huisdier houdt
uit zijn kooi ontsnapt, maakt de schrik van de
jonkers hen tot voorwerp van spot bij de
mannen van de Cid, maar deze neemt hen in
bescherming. Dat zij zich in de strijd tegen
koning Bucar vreesachtig tonen, wordt voor
de Cid verzwegen; maar de jonkers voelen
zich toch te kort gedaan en zinnen op wraak.
Zij vragen verlof om met hun vrouwen naar
Carrion te reizen. Hun plan om hun Moorse
gastheer in Molina te vermoorden, wordt tijdig ontdekt; deze Avengalvon, een goede
vriend van de Cid, veegt hun de mantel uit,
maar laat hen gaan 'omwille van de Cid'. De
volgende nacht brengt het gezelschap door
op een open plek in het woeste eikenwoud
van Corpes. 's Morgens sturen dejonkers alle
begeleiders vooruit, zodat ze met hun vrouwen achterblijven. Ze rukken hun de bovenkleren van het lijf, slaan met harde riemen op
hen in en laten hen bewusteloos achter. Waren de beide vrouwen daar niet al gauw gevonden door een neef die, ongerust geworden, heimelijk terugkeerde, ze zouden aan de
wilde dieren ten prooi zijn gevallen. De Cid
eist genoegdoening. Alfonso roept zijn vazallen naar Toledo bijeen om als koning recht te
spreken. De Cid eist eerst zijn zwaarden terug, Colada en Tizon, die hij aan zijn schoonzoons had geschonken (nu geeft hij ze aan
twee van zijn mannen); dan de drieduizend
marken bruidsschat die hij zijn dochters bij
hun vertrek had meegegeven; en tenslotte dat
zijn eer in tweegevechten zal worden hersteld. De formele beschuldigingen worden
door de Cid ingeleid; drie van zijn mannen
dagen de beide jonkers en hun oudere broer
uit.
Boodschappers uit het Noorden komen
aan de koning de dochters van de Cid ten
huwelijk vragen voor hun heren en met in-

stemming van de vader geeft koning Alfonso
dona Elvira en dona Sol ten huwelijk aan de
prins van Navarra en de prins van Aragon.
Voor zijn vertrek naar Valencia demonstreert
de Cid zijn snelle strijdros Babieca en biedt
het de koning ten geschenke — die het natuurlijk niet aanneemt. In de tweegevechten, drie
weken later, verslaan de mannen van de Cid
hun tegenstanders, waarbij Tizon en Colada
de beide deugnieten danig schrik inboezemen. Na een onderhoud met koning Alfonso
treden de prinsen van Navarra en Aragon in
het huwelijk met dona Elvira en dona Sol.
Zoals gezegd vermengt het Poema de Mio Cid
historische feiten (zelfs personen die er een
kleinere rol in spelen blijken werkelijk te
hebben bestaan) met veel fictief materiaal. De
historische Cid werd tweemaal verbannen
(io81-87 en 1089-92); de ballingschap uit het
Poema is kennelijk de tweede, maar de in het
gedicht genoemde redenen zijn die van de
eerste. Het gedicht verzwijgt dat de Cid in
dienst was van de Moorse vorst van Zaragoza; en Alvar Fanez, zijn rechterhand in het
gedicht, was in werkelijkheid een krijgsman
van koning Alfonso. Dat de Cid zijn gezin
onderbracht in het klooster van Cardena staat
historisch niet vast (wel dat zijn lichaam daar
begraven werd, al zwijgt het gedicht daarover). Zijn dochters heetten in werkelijkheid
Cristina en Maria; zijn zoon Diego wordt in
het gedicht niet genoemd. Niet-historisch
zijn verder de huwelijken van de dochters
met dejonkers van Carrion, de mishandeling
in Corpes en de gerechtelijke duels: de hele
tweede lijn van het verhaal.
De eerste lijn loopt van de onrechtvaardige
verbanning van de held naar het herstel, door
zijn eigen inspanningen, van zijn eer en de
band met zijn koning; daarmee verweeft de
dichter een lijn die loopt van eerverlies voor
de familie van de Cid (en daarmee voor de
koning, die de dochters had uitgehuwelijkt)
naar eerherstel voor de koning en de Cid met
zijn mannen. Met die twee grote lijnen wil de
dichter blijkbaar laten zien dat rechte ver-
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houdingen tussen vazal en beer hun beiden en
hun nageslacht eer en voorspoed brengen. De
verdeling van het Poema, vermoedelijk met
het oog op de voordracht, in drie zangen van
met al te verschillende lengte, staat los van
deze binaire structuur.
De dichter stelt de held voor als een vroom
christen, toegewijd echtgenoot en vader,
trouw vazal, bekwaam veldheer en onverschrokken strijder, die het recht kent en eerbiedigt en overwonnenen grootmoedig bejegent, een listig man met een bezadigd oordeel
die hoffelijk optreedt. Deze held symboliseert
ook het Castilie van zijn tijd, dat de blik naar
het zuiden richtte, waar land te veroveren,
eer te behalen, fortuin te maken was. In de
tijd dat de Spaanse christenrijken zich herstelden van hun verpletterende nederlaag bij
Alarcos (1195) en zich opmaakten voor het
grote offensief naar het zuiden dat met de
overwinning bij Las Navas de Tolosa in 1212
begon, kan dit gedicht een grote wervende
kracht hebben gehad.
Het Poema werd, toen het in 1779 door
T.A. Sanchez werd uitgegeven, in Spanje
lauw ontvangen. Dertigjaar later plaatsten de
eerste romantische bewonderaars (de Schotten Southey en Hallam) het op een lijn met de
werken van Homerus en Dante; Friedrich
Schlegel prees het als Spaans nationaal epos
(1811) en Ferdinand Wolf wij dde er een diep
gaande studie aan (18 31) . In 1830 had de Venezolaan Andres Bello het Poema in algemene
zin met Franse chansons de geste vergeleken en
na de verschijning in 1837 van het Chanson de
Roland schreef Damas Hinard een vergelijkende studie die in het voordeel van het
Spaanse gedicht uitviel (18 8) . Mila (1874)
plaatste het in de context van een voorheen
onbekende Castiliaanse epische literatuur.
Een prijsvraag van de Spaanse Academie
werd in 1893 gewonnen door een jonge fibbog, Ramon Menendez Pidal (1869-1968),
met een tekstuitgave en uitvoerige studie van
het Poema die uiteindelijk verder verbeterd in
vier delen verscheen (Cantar de Mio Cid,

-

T909 -1 T). Het geestelijk klimaat omstreeks

1900 en het enthousiaste oordeel van de criticus Menendez y Pelayo droegen ertoe bij, dat
schrijvers en dichters er inspiratie uit gingen
putten.
Dateert het Poema zoals gezegd vermoedelijk uit de eerste jaren van de 13 e eeuw, de
befaamdheid van de Cid al in de Ile eeuw
blijkt uit een zestal teksten. Het Carmen Campidoctoris bezingt de Campeador enige tijd na
zijn dood. Het verhaalt over zijn jeugdige
moed, zijn hechte relatie met Sancho, de
breuk met Alfonso, de nederlaag die hij in
een tweegevecht bij Cabra graaf Garcia toebrengt, en breekt dan af, na 129 regels. De
Historia Roderici van ca. I 144-47 is een van de
schaarse bronnen voor de genealogie van de
Cid en voor de gebeurtenissen die tot zijn
verbanning leidden. Het laatste deel van de
omstreeks 1148 voltooide Chronica Adefonsi
Imperatoris verhaalt in hexameters de belegering van Almeria in 1147; dit Poema de Almeria noemt de Cid als iemand die als onoverwinnelijk 'bezongen' wordt. De Cronica
Najerense, een Latijnse tekst, werd in de jaren
'so van de 12e eeuw gecompileerd in Santa
Maria de Najera (La Rioja). Deze kroniek, de
eerste algemenc geschiedenis van Leon en
Castilie die niet werd geschreven onder auspicien van het koninklijk hof, gebruikt een
veelheid van bronnen en toont een levendige
belangstelling voor heroische legenden. In
het uitvoerigste verhaal, dat naar men aanneemt uit een verloren gegaan epos over Sancho ii en de belegering van Zamora stamt,
verschijnt de Cid driemaal. Hij is bier al een
beroemde held, die zonder nadere toelichting
als 'Rodericus Campidoctus' ten tonele
wordt gevoerd. De titel Liber Regum duidt
een Castiliaanse tekst aan, het oudste bewaard
gebleven geschiedeniswerk in een Spaans dialect, dat uit de laatste jaren van de 12e eeuw
dateert en de genealogieen beschrijft van de
regerende koningshuizen van Asturie, Castilie, Navarra, Aragon en Frankrijk. Tenslotte is er de Linaje del Cid, die informatie bevat
over de afstamming (`linaje') van de Cid die
niet te vinden is in de Historia Roderici.
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Twee Latijnse kronieken die enkele decennia na het ontstaan van het Poema werden
voltooid, geven geen blijk dit gedicht te kennen. Lucas, de bisschop van Tuy ('el Tuden
se'), voltooide in of kort na 1236 zijn Chronicon Mundi; en Rodrigo Ximenez de Rada,
aartsbisschop van Toledo ('el Toledano') in
1243 zijn De Rebus Hispaniae. Beiden zijn
vooral geinteresseerd in de burgeroorlog tussen Sancho en Alfonso. Lucas is de eerste die
verhaalt dat Rodrigo Diaz namens de Castiliaanse edelen Alfonso een plechtige eed afnam dat hij niet medeplichtig was aan de
moord op Sancho. Deze episode keert in alle
latere kronieken terug.
Schrijvers van kronieken in het Spaans onder Alfonso de Wijze en later verwerkten
dikwijls gedeelten van heldenzangen. Ook
Cid-episoden werden in proza omgezet en de
Cronica de Veinte Reyes (c. 13 So) gebruikte
een Cid-lied dat maar weinig van het Poema
kan hebben verschild.
Het andere bewaard gebleven Cid-epos is
een tekst uit ca. 1360 die in 184o door F.
Michel in de Bibliotheque Nationale te Parijs
werd gevonden, de Mocedades de Rodrigo
(Jeugd van Rodrigo; ook bekend als Cronica
rimada of Cantar de Rodrigo). Het is een herdichting van een verloren gegaan lied dat
reeds omstreeks 1300 werd naverteld in de
Cronica de los reyes de Castilla. Rodrigo doodt
zijn vaders vijand; koning Fernando beveelt
hem diens dochter Ximena te trouwen; de
held weigert haar weer te zien voordat hij vijf
veldslagen heeft gewonnen. Het fabuleuze
verhaal breekt of als Rodrigo en zijn koning
Parijs belegeren. Het gedicht heeft historische
betekenis, omdat episoden eruit voortleefden
in balladen (die in het Spaans romances heten).
Mondeling overgeleverde liederen, ontstaan kort na de gebeurtenissen die zij verhalen, zijn reeds bekend uit de jaren '20 van
de i 4e eeuw; in de strijd tussen koning Pedro
(13 5o-69) en zijn halfbroer Enrique van Trastamara dienden ze de propaganda van beide
partijen; in de 1 Se eeuw berichtten grensballaden over schermutselingen met de Moren.
-

De optekening had grotendeels pas in de 16e
eeuw plaats. Naast avonturenballaden, die tot
het internationale erfgoed van volksverhalen
behoren, ontstonden er romances over epische onderwerpen, waarvan de meeste echter
niet, zoals de traditionalistische visie wil, uit
epen zijn voortgekomen, maar op geschreven bronnen steunen. De omvangrijkste cyclus is een corpus van 205 balladen over Rodrigo Diaz, de zogenaamde Romancero del
Cid. De figuur van de Cid krijgt in de romances — die het werk van vele dichters zijn —
uiteenlopende vormen. Een van de laatste
balladen verhaalt hoe de mannen van de Cid
hun dode beer, in het zadel op Babieca vastgebonden, meevoerden in de strijd en zo een
groot Moors leger op de vlucht joegen.
Balladen leven voort in het geheugen van
een mondelinge traditie. De in 1492 verdreven Joden namen ze mee en vier eeuwen later
was er geen Jodin in Tanger die niet de romance zong waarin Jimena gerechtigheid
eist. De enorme geliefdheid van balladen
maakte dat de romance zich tot een geletterde dichtvorm ontwikkelde (Romancero nuevo)
en leidde tegelijk tot het gebruik van traditionele balladen in de polymetrische Spaanse comedia. Juan de la Cueva bracht in 1579 niet
minder dan vier historische onderwerpen op
de planken, waaronder La muerte del rey don
Sancho, waarin hij meer dan twintig Cid-balladen verwerkte en enkele bekende regels citeerde.
Meer dan veertig romances werden door
Guillen de Castro gebruikt in zijn beide Cidstukken, Las mocedades del Cid en Las hazanas
del Cid (respectievelijk Jeugd en Heldendaden
van de Cid; oudste bekende druk 1612/13).
De beide comedia's samen vormen een
boeiende 'gedramatiseerde Romancero'
(Menendez Pidal), die met zijn balladencitaten het publiek telkens de vreugde van het
vertrouwde bezorgt. Maar Castro is ook een
meester van een realistische, natuurlijke diabog. Het eerste van de twee stukken ontleent
aan het conflict tussen liefde en eer een sterke
dramatische eenheid — het is een vinding van
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Gerard Philipe in 1951 te
Avignon als Le Cid in het
gelijknamige stuk van Pierre
Corneille, in een uitvoering die
sterk bijdroeg tot de wereldfaam van de acteur en van het
Theatre National Populaire
onder leiding van Jean Vilar.

Castro dat Rodrigo en Jimena al voor de
handeling begint verliefd op elkaar zijn.
Graaf Lozano, de vader van Jimena, slaat de
vader van Rodrigo, de oude Diego Lainez, in
tegenwoordigheid van de koning. De jonge
Rodrigo doodt de graaf om zijn vader te
wreken, hoewel hij weet dat hij daarmee de
gunst van Jimena verliest. Jimena eist genoegdoening van de koning, die Rodrigo
verbant. De jonge held herwint met militaire
successen de gunst van de koning, die zijn
bijnaam `Cid' tot officiele titel verklaart,
maar hem ter wille van Jimena opnieuw verbant. Om de haar ontfutselde bekentenis van
haar liefde te logenstraffen roept Jimena alle
ridders op haar te wreken. Rodrigo deelt zijn
maal met een melaatse bedelaar — de heilige
Lazarus, die hem de steun van Sint Jacobus bij
al zijn ondernemingen toezegt. Hij verslaat —
in een tweegevecht tussen Castilie en Aragon
— de kampioen van Jimena en zij stemt erin
toe met hem te trouwen.
Het is dit stuk dat Pierre Corneille vanuit
een classicistische kunstopvatting tot zijn Le
Cid bewerkte, waarbij hij ten dele dicht bij
zijn voorbeeld bleef, maar de handeling vereenvoudigde om het dramatische conflict
scherper te doen uitkomen. Zijn tragikomedie, waarvan het gegeven aansloot bij de
Franse actualiteit (de oorlog met Spanje, het
verbod op duels, de verhouding tussen kofling en adel), had van de premiere in januari
1637 of een geweldig succes en j aloerse collega's betrokken Corneille in een verbeten
discussie (de 'Querelle du Cid'), waarmee in
opdracht van Richelieu ook de Academic
zich bemoeide. Het succes van Le Cid liep
daarbij nooit gevaar, maar nog lang werd
van elke criticus een vergelijkend oordeel
over het Franse en het Spaanse stuk verwacht.
Het evenwichtigste: `Corneille heeft een
meesterwerk geschreven, dat hij aan een ander meesterwerk heeft ontleend' (A. Gassier,
1898).

El honrador de su padre (De zoon die zijn
vader eerde) van J.B. Diamante (dat Voltaire
voor Corneilles voorbeeld hield) is een be-
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werking uit 1657 van het Franse stuk met een
sterk verschillende uitwerking van de slotakte. Een tiental andere 17e-eeuwse toneelstukken over de Cid, waaronder Lope de Vega's
Las almenas de Toro, moeten hier onbesproken blijven. De i9e eeuw bracht historische
drama's van Breton de los Herreros (Bellido
Dolfos, 1839), Hartzenbusch (Lajura en Santa
Gadea, 1845) en Garcia Gutierrez (Dona Urraca de Castilla, 1872). Las hijas del Cid (1908)
van E. Marquina is direct op het Poema geinspireerd; de dochters en de schoonzoons zijn
geloofwaardige karakters, maar de figuur
van de Cid is zwak. In een stuk van Antonio
Gala uit de laatste jaren van het Franco-bewind, Anillos para una dama (1973 ), moet Jimena erin berusten dat zij juist als weduwe op
haar historisch voetstuk moet blijven en niet
gewoon zichzelf mag zijn. Verhalende verzen
zijn er van J.G. Herder (Der Cid, 1802) en J.
Zorrilla (Leyenda del Cid, 1882); een lyrische
prozaroman van de Chileen V. Huidobro
(Mio Cid Campeador, 1929); Cid-opera's van
H. Neeb (Frankfurt 1857), Peter Cornelius
(Weimar 186S) en Jules Massenet (Parijs
1885); een 'muzikale trilogie' van Manrique
de Lara (1906/I i ); een spectaculaire Amerikaanse film (EL CID , 1961) met Charlton
Heston en Sofia Loren.
Nadat Spanje in 1898 zijn laatste kolonien
verloor (in datzelfde j aar verscheen een eerste
druk van Pidals Poema-editie) hebben denkers
en dichters de Cid als symbool van Castilie,
van heel Spanje en van de Spaanse geest gehanteerd. In het politieke debat rond de
Spaans-Amerikaanse oorlog maande Joaquin
Costa dat Spanje `een dubbele grendel op het
graf van de Cid moest schuiven, opdat hij
niet opnieuw uit zou rij den' . Twee dichters
herschiepen juist niet-militaire episodes uit de
Cid-legende. De stichter van het Modernismo, Ruben Dario, entte zijn Cosas del Cid
(geschreven in Spanje in 1899) op een gedicht
waarin Barbey d'Aurevilly de ontmoeting
met de melaatse bedelaar een nieuwe vorm
had gegeven; maar Ruben vertelt verder: hoe
meteen daarna een onschuldig meisj e ver-

schijnt dat de held een rozeknop en een lauriertak schenkt. Manuel Machado herschiep
in `Castilla' (in de bundel Alma, 1902) de episode uit het begin van het Poema (die ook
Dario beinvloedde) waar `een meisje van negen j aar' de Cid smeekt verder te trekken om
haar familie niet in gevaar te brengen. In dezelfde bundel is opgenomen 'Alvan-Fanez',
een portret van de man die van de Cid, aan
wiens zij de hij streed, geen beloning aanneemt, en die later de koning gaat berichten:
`De Cid heeft Valencia ingenomen, heer, en
hij schenkt het u.'
H. DE VRIES

Nijpels 1964; Hamilton/Perry 1 97 S;
Horrent 1982; Brinkman/Nieboer 1987.
E D I T I E S:

CLIGES is de hoofdpersoon van de gelijknamige roman die Chretien de Troyes omstreeks 1176 schreef. De keizer van Griekenland en Constantinopel heeft twee zonen,
Alixandre en Alis. Alixandre, de oudste, besluit om met een gevolg van jonge edelen
naar Brittannie te gaan om aan >>Arturs hof de
wapenen te leren hanteren en ridden te worden. Hij komt in Arturs rij k, wordt gastvrij
aan het hof ontvangen en onderscheidt zich al
meteen door zijn vrijgevigheid. Als Artur het
overzee gelegen Bretagne moet bezoeken,
vergezelt Alixandre hem. Tijdens de zeereis
worden Alixandre en de jonge hofdame Soredamor, de zuster van Gauvain (> Walewein), verliefd op elkaar. Hun overpeinzingen over de liefde, hun twijfel en tweestrij d,
hun verdriet omdat ze niet in wederliefde
durven geloven, vormen het onderwerp van
een honderden verzen lange episode. Nog
voor zij hun liefde hebben uitgesproken,
komt een bode uit Engeland melden dat Arturs plaatsvervanger, graaf Angres van
Windsor, verraderlijk de macht aan zich
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heeft getrokken. Artur maakt Alixandre en
zijn kameraden tot ridders. Bij die gelegenheid geeft de koningin Alixandre een zij den
hemd, gemaakt door Soredamor, waarin deze een van haar haren heeft verwerkt, dat
mooier glanst dan gouddraad. Alixandre verricht zijn eerste heldendaad tijdens het beleg
van Windsor. Daarna brengt hij een nacht
door in extase, kijkend naar het blonde haar,
waarvan de herkomst hem door de koningin
is onthuld. De volgende dag weet hij door
een list de belegerde stad binnen te dringen en
de verrader gevangen te nemen. De koningin
brengt nu de gelieven tot elkaar. Zij trouwen
en krijgen een zoon, Cliges.
Vanuit Constantinopel worden boden gestuurd om Alixandre te verzoeken naar huis
te komen, omdat zijn vaders leven ten einde
loopt. Het schip vergaat. De enige overlevende keert terug en wendt voor dat Alixandre
bij de schipbreuk is omgekomen. Alis wordt
tot keizer gekroond. Het bericht van deze
kroning bereikt Alixandre in Brittannie. Hij
keert met vrouw en kind terug naar Griekenland om zijn rechten te doen gelden. De
broers sluiten een overeenkomst: Alis behoudt de kroon, maar Alixandre zal achter de
schermen de werkelijke macht in handen
hebben. Bovendien belooft Alis niet te trouwen, zodat Cliges hem zal opvolgen. Dan
sterven kort na elkaar Alixandre en Soredamor.
Jaren later bezwijkt Alis voor de aandrang
van zijn hovelingen: hij besluit te trouwen
met de jonge prinses Fenice, dochter van de
keizer van Duitsland en reeds verloofd met
de hertog van Saksen. Alis komt naar Keulen
met zijn gevolg, waartoe dejonge ridder Cliges behoort, die uitblinkt in een toernooi en
de afgezant van de hertog van Saksen verslaat. Cliges en Fenice worden verliefd, maar
Fenice huwt Alis. Zij wil echter geen `tweede
Isoude' worden, haar lichaam niet geven aan
een man die niet haar hart heeft. Haar oude
min, Thessala, brouwt daarom een toverdrank. Alis drinkt deze drank na het bruiloftsmaal. Hij slaapt daardoor elke avond on-

middellijk in en droomt dat hij zijn vrouw
bezit. Bij het ontwaken kan hij droom niet
van werkelijkheid onderscheiden.
De hertog van Saksen tracht Fenice te ontvoeren, maar Cliges redt haar. Hij besluit niet
met zijn oom mee terug te gaan, maar net als
zijn vader enige tijd door te brengen aan het
hof van Artur. Hier blinkt hij uit in moed en
ridderdeugd, verslaat in een toernooi Sagremor, > Lancelot en > Perceval en toont zich de
gelijke van zijn oom Gauvain. Zijn liefde
voor Fenice drijft hem echter weer naar huis.
De keizerin en haar aangetrouwde neef bekennen elkaar hun liefde. Fenice vertelt van
de toverdrank en zijn uitwerking. Toch wil
zij niet de minnares van Cliges worden of
zich door hem laten schaken. Weer wijst zij
het voorbeeld van Isoude af en weer vindt
Thessala een oplossing: een tweede toverdrank veroorzaakt Fenice's schijndood. Zij
wordt bij genet in de grafkelder en daaruit
weggehaald door Cliges.
Hij brengt Fenice onder in een kasteel, gebouwd door zijn trouwe helper Jean. De toegang tot het kasteel is onvindbaar voor oningewijden. Binnen de kasteelmuur ligt een
fraaie tuin. Langer dan vijftien maanden leeft
Fenice hier verborgen, terwijl Cliges alle tijd
die hij kan vrijmaken bij haar doorbrengt.
Op een dag klimt een ridder, op zoek naar
zijn jachtsperwer, over de muur en ontdekt
het paar, naakt slapend in de schaduw van een
boom. Een peer die van de boom valt, wekt
Fenice. Zij ziet de ridder en gilt. Cliges wordt
wakker, grijpt zijn zwaard en hakt de vluchtende ridder een been af. Desondanks weet de
ridder het hof te bereiken. De gelieven moeten vluchten. Alis maakt zich echter zo
kwaad dat hij sterft van woede. Nu wordt
Cliges als troonopvolger teruggeroepen naar
het hof. Hij trouwt met Fenice en zij worden
gekroond tot keizer en keizerin.
Chretiens Cliges kan gezien worden als een
antwoord op het >>Tristan-verhaal, waarin de
overspelige liefde centraal staat. Chretien
volgt de structuur van dit verhaal. Ook in
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Cliges wordt eerst de geschiedenis van de ouders van de held verteld, is de hoofdpersoon
de neef en voorbestemde troonopvolger van
de vorst en speelt hij een beslissende rol bij het
winnen van de bruid voor zijn oom. Ook
andere elementen, zoals het gebruik van
toverdranken, de rol van vertrouwelingen
(Thessala, Jean), het goudblonde haar dat gevoelens van liefde opwekt, en de ontdekking
van het slapende paar, verwijzen naar de
Tristan, maar al deze motieven krijgen een
andere, vaak contrasterende uitwerking.
Chretiens afwijzende houding ten opzichte
van de Tristan-stof komt vooral tot uitdrukking in de woorden en daden van Fenice, die
expliciet tot tweemaal toe het gedrag van
Isoude verwerpt. De gelukkige ontknoping
van Cliges steekt sterk of bij het tragische einde van het verhaal van Tristan en Isoude.
De roman, die ironisch van toon is, heeft
in de eeuw na zijn verschijning vrij veel succes gehad. Er wordt naar verwezen in Oudfranse verhalen (onder meer in Les merveilles
de Rigomer, Blancandin et l'Orgueilleuse d'Amour en Meraugis de Portlesguez), in Occitaanse romans (» Flamenca, Jaufre) en in Wolfram
van Eschenbachs Parzival. Van bewerkingen
in het Duits zijn sporen overgeleverd in de
vorm van citaten of toespelingen in andere
teksten: Konrad Fleck (werkzaam omstreeks
1230) en Ulrich van Turheim (midden 13e
eeuw) zouden beiden een Clies hebben gedicht. Een anonieme Franse (Bourgondische)
prozabewerking dateert van 1454. Sinds de
opleving van de belangstelling voor de
middeleeuwse letterkunde in de 19de eeuw is
Cliges in de schaduw gebleven van Chretien
de Troyes' andere romans en van de Tristanromans. Door het geografische kader is het
eigenlijk meer een oosterse roman dan een
Arturroman. Cliges en Fenice spelen dan ook
geen rol in de recente Arturliteratuur.
C. HOGETOORN
E D I T I E S: Foerster
S T U D I E: Frappier

1884; Kibler 1991
1968.

C tJ C H U L Al N N is de Achilles of Siegfried
van de Ulstercyclus, de heroische verhalen
die als achtergrond het koninkrijk Ulster
hebben, dat in een strijd is verwikkeld met de
rest van Ierland onder leiding van Connacht.
Zijn moeder is Deichtine (variant: Deichtire),
de zuster van koning Conchobar van Ulster,
die in Emain Macha zetelt. Zijn vader is Sualdam mac Roich; maar ook de Keltische god
Lug wordt als zijn vader beschouwd. Bij zijn
geboorte wordt hem de naam Setanta gegeven. De naam Cu Chulainn (Hond van Culann) verwerft hij met zijn eerste heroische
daad, die hij op zesj arige leeftijd verricht, het
doden van de waakhond van de smid Culann. Die naam geeft tevens aan wat zijn opgave zal zijn: de bescherming van Ulster.
De voltooiing van zijn inwijding als krijger vindt buiten Ierland (in het oude stamland?) plaats. Cu Chulainn begeeft zich naar
de vrouwelijke krijger Scathach, die als personificatie van de krijgskunst kan worden
beschouwd, en sluit met haar een heilig huwelijk. Zijn heldendom heeft magische aspecten. Wanneer hij in heroische razernij
komt, drukt dit zich nit in een verhitting van
zijn lichaam. Hij kan extra krachten in zich
losmaken door zich in een soort trance te
brengen. De bijnaam `de Verwrongene van
Emain' heeft hij te danken aan de verwringingen die zijn lichaam daarbij ondergaat.
Hoewel klein van stuk, is hij een mooie verschijning. Zoals het een Keltische held betaamt, paart hij martiale aan intellectuele eigenschappen. Zijn echtgenote Emer is in
schoonheid, verstand, opleiding en afkomst
zijn gelijke. De menner van zijn strijdwagen
is Laeg mac Riangabra, de paarden heten
Liath Macha (de grijze van Macha) en Dubb
Sainglenn (de zwarte van Sainglenn) .
De diverse onderdelen van Cu Chulainns
heroische biografie zijn verspreid over een
groot aantal verhalen (scela, enkelvoud scel),
die nit verschillende eeuwen stammen. Tot
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de oudste laag hoort het 8e-eeuwse Compert
Con Culainn (De verwekking van Cu Chulainn), waarin Conchobar met Deichtine (die
in deze ene tekst zijn dochter is) en een aantal
van zijn edelen nit Emain Macha wordt weggelokt door een vogelschare (d.w.z. bovennatuurlijke wezens in vogelgedaante). Na een
vergeefse jacht brengt hij de nacht door in
`een nieuw huffs'. Gedurende die nacht baart
de gastvrouw een zoon; een merrie baart
voor het huis twee veulens. De gasten nit Ulster nemen de pasgeborene als pleegkind aan
en de gastheer schenkt deze de veulens als
`zoonsbezit'. Als de gasten de volgende ochtend ontwaken, zijn ze midden in de wildernis, zonder huis, zonder vogels, maar met het
jongetje en de veulens. (Het motief dat bovennatuurlijke wezens ergens voor korte tijd
een gebouw 'toveren' om een bepaalde ontmoeting mogelijk te maken — in dit geval
resulterend in de doorgang van een der wezens naar de mensenwereld — vinden we later
in Chretiens »Perceval.) Na een paarjaar sterft
het jongetje. Dan verschijnt de god Lug aan
Deichtine in haar droom en vertelt haar dat
hij haar naar de wildernis heeft gelokt en dat
het jongetje van hem was, dat dit nu in haar
schoot is gekomen en Setanta zal heten.
Deichtine, Wier zwangerschap voor iedereen
een raadsel is, wordt door Conchobar aan
Sualdam mac Roich uitgehuwelijkt. Zij
schaamt zich echter te trouwen terwijl zij van
een ander zwanger is en wekt een miskraam
op. Onmiddellijk na het huwelijk wordt zij
opnieuw zwanger en ze brengt een zoon ter
wereld. Setanta komt dus als het ware in drie
etappen ter wereld: de eerste keer nit bovennatuurlijke ouders, de tweede keer nit een
bovennatuurlijke vader en een menselijke
moeder, en de derde keer als kind van een
menselijk paar.
De `Macgnimartha', de heldendaden die
Cu Chulainn van zijn vijfde tot zijn zevende
levensj aar volbrengt — waaronder het doden
van Culanns hond — maken deel nit van de
Thin Bo Cuaiinge (De Runderroof van

werk van de Ulstercyclus. Het centrale thema
van de Tain, die een kern van historiciteit
heeft, is een krijgstocht tegen Ulster door het
Connachtse heerserspaar Ailill en Medb, dat
daarbij door de rest van Ierland gesteund
wordt. Bovendien bevindt zich in hun Leger
een aantal ballingen nit Ulster. De eigenlijke
tegenspelers zijn Medb, de stuwende kracht
aan de zij de van Connacht, en Cu Chulainn,
die Ulster aanvankelij k in zijn eentje moet
verdedigen, omdat op zijn landgenoten de
vloek rust dat zij in een toestand van zwakte
geraken zodra zij aangevallen worden. Deels
met magische technieken, deels door een
soort eenmans-guerrilla te voeren, brengt hij
de vijand zo ver dat deze met hem overeenkomt, iedere dag een krijger voor een tweegevecht naar hem toe te sturen en die dag niet
verder te trekken als Cu Chulainn de overwinning behaalt. Als het eerste (toevallige)
treffen met hem een paar Connachters de kop
kost, verzoekt Ailill de Ulsterse ballingen nadere informatie omtrent de dan zeventienjarige tegenstander te verstrekken. (Hier volgen de 'knapedaden' als een soort f lashback in
het werk.) Wanneer Cu Chulainn na drie
maanden van onophoudelijke strijd de nitputting nabij is, verschijnt Lug op het toneel
om drie etmalen over hem te waken, zodat
hij zich kan herstellen. Lug bemoeit zich echter niet met de strijd, alleen met zijn zoon. De
tragische climax van de oorlog, die uiteindelijk door Ulster wordt gewonnen, vormt
het tweegevecht tussen Cu Chulainn en Fer
Diad. Dit is Cu Chulainns pleegbroer, aangezien de beide helden te zamen bij Scathach de
krijgskunst hebben geleerd.
Fer Diad is niet het enige offer dat Cu
Chulainn in die tijd aan zijn landgenoten
moet brengen. In Aided Oenfhir A fe (De
dood van Aifes enige zoon) is hij gedwongen
de zoon te doden die hij bij de krijgshaftige
Aife had verwekt tijdens zijn leertijd bij Scathach. Bij het afscheid had hij Aife opgedragen de jongen te zijner tijd naar hem toe te
sturen. Voorts had hij de ongeborene dwin-

Cuaiinge), het langste en gezaghebbendste

gende gedragsregels voor krijgers opgelegd,
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namelijk nooit zijn naam aan een man alleen
te noemen en nooit een gevecht tegen een
man alleen te weigeren respectievelijk uit de
weg te gaan. Als de jongen op zevenjarige
leeftijd in Ierland arriveert, kan hij ten gevolge van die regels zijn naam niet noemen,
want dezelfde erecode voor krijgers belet Ulsters mannen om aan zijn verzoek te voldoen,
twee krijgers in plaats van een naar hem toe te
sturen; dan zouden zij zich immers zijn mindere tonen. Telkenmale als hij weigert zijn
naam te noemen, komt het tot een tweegevecht, dat hij wint. Tenslotte heeft Cu Chulainn geen andere keus dan de jongen tegemoet te treden, van wie hij kan vermoeden
dat het zijn zoon is. Hij overwint hem en legt
de dodelijk gewonde Conle voor zijn landgenoten neer met de woorden: 'Ziehier mijn
zoon voor jullie, mannen van Ulster.'
Cu Chulainn heeft ook wezens met bovennatuurlijke trekken tot tegenstander. De
oudste tekst met dit gegeven is vroeg-8eeeuws en bestaat bijna geheel uit een gedicht
in een archaische, obscure stijl. Dit is Forfess
Fer Falgae (De nachtelijke aanval op de Fir
Falgae), waarin Cu Chulainn vecht tegen de
Fomore, die als personificaties van de ongetemde natuur kunnen worden beschouwd.
In de strijd om de eerste plaats onder de
helden van Ulster heeft Cu Chulainn twee
rivalen, Conall Cernach en Laegaire Buadach. Het verhaal dat zijn superioriteit onweerlegbaar bevestigt, is Fled Bricrenn (Het
feestgelag van Bricriu). In een opeenhoping
van steeds nieuwe beproevingen — Conall
Cernach en Laegaire trekken de uitslag telkenmale in twijfel — moet er onder andere
worden gestreden tegen monsterachtige dieren en reuzenwezens. Scheidsrechters zijn
eerst Ailill en Medb en vervolgens Cu Roi
mac Dairi, een half-demonisch wezen met
toverkracht, dat in het zuidwesten van Ierland zetelt. In de beslissende beproeving aan
het slot (die later begin en einde vormt van de
Engelse Arturroman Gawain and the Green
Knight, »Walewein) verschijnt Cu Roi in
angstaanjagende vermomming in Emain

Macha en biedt de aanwezige helden aan, dat
hij een van hen het hoofd zal afslaan in ruil
voor de toezegging dat de ander de volgende
avond bij hem hetzelfde mag doen. Nadat de
Ulsterse helden hebben weten te bewerkstelligen dat de handelingen in omgekeerde
volgorde zullen plaatshebben, gaan zij akkoord. Telkenmale als het hoofd van de uitdager wordt afgeslagen, staat deze op en vertrekt met het afgeslagen hoofd in zijn armen,
en vervolgens komt de betrokken Ulsterse
held het tweede deel van de afspraak niet na.
Cu Chulainn is de enige uitzondering: nadat
hij het hoofd van de vreemde afgeslagen
heeft, komt hij de volgende avond terug en
legt zijn hoofd op het hakblok. De vreemde
heft de bijl op tot de nokbalk, maar laat hem
met de achterkant naar voren op Cu Chulainns nek neerkomen. Daarop roept hij Cu
Chulainn in het bijzijn van alle edelen tot
eerste der helden van Ulster en Ierland uit.
Het is Cu Roi, die in de Ulstercyclus een
door iedereen gevreesde en gerespecteerde
outsider is. Ook Cu Chulainn kan deze
machtige tovenaar, die een externe ziel heeft,
slechts met een list doden, hetgeen gebeurt in
Aided Con Roi (De dood van Cu Roi).
Een deel van Cu Chulainns avonturen
speelt in de 'Andere Wereld'. In Serglige Con
Culainn ocus Oenet Emire (Het ziekbed van Cu
Chulainn en Emers enige jaloezie) halen bovennatuurlijke wezens hem over om in hun
land aan de overkant van de zee strijd te leveren tegen hun vijanden; als beloning wordt
hem Fann, de echtgenote van de zeegod Manannan, in het vooruitzicht gesteld, die hem
heeft lief gekregen. Zo geschiedt. Als Cu
Chulainn na verloop van tijd afscheid neemt
van Fann, spreekt hij of haar in Ierland weer
te zullen ontmoeten. Na zijn terugkeer vertelt hij dit aan zijn vrouw Emer, die zich op
de afgesproken dag naar de plaats van ontmoeting begeeft. Daar aangekomen herinnert zij haar man aan de liefde die er tussen
hen is. Hij zegt dat hij van haar zal houden
zolang zij leeft, maar smeekt haar hem deze
ene liefde toe te staan. Fann echter besluit ten
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gunste van Emer om naar Manannan terug te
keren, en deze schudt zijn mantel tussen haar
en Cu Chulainn opdat zij elkaar nooit meer
zullen ontmoeten. De voorname Emer heeft
in de rol van jaloerse echtgenote niets zieligs
of lachwekkends.
In Tochmarc Emire (Het dingen [door Cu
Chulainn] naar de hand van Emer), dat tot de
Middelierse periode (925-1200) wordt gerekend, belichaamt Emer in de Ierse epische
traditie, die tot dan toe wel krijgshaftige
vrouwen en vrouwen met magische talenten
(zoals zieneressen) kent, een nieuw type, namelijk de bekoorlijke jonge prinses die van de
nieuwe vrijheden gebruik heeft gemaakt om
Naar veelzijdige gaven te ontwikkelen.
Al bij zijn rituele wapenname (op zevenjarige leeftijd) is aan Cu Chulainn een vroege
dood voorspeld. In Aided Con Culainn (De
dood van Cu Chulainn) het jongste van de
tot nu toe genoemde scela (de oudste versie
ervan is 12e-eeuws), nemen Cu Chulainns
vijanden (onder wie Cu Roi's zoon Lugaid)
wraak op de Ulsterse held. Weer verkeren
Ulsters mannen in hun zwaktetoestand, weer
staat Cu Chulainn alleen. Zoals in de Ierse
epische traditie gebruikelijk, wordt zijn naderende ondergang daardoor aangekondigd,
dat hij zijn geissi (enkelvoud geis) moet breken, d.w.z. de dwingende geboden en/of verboden die onheil veroorzaken als hij ze niet in
acht neemt. Zo komt hij op weg naar de vijanden langs drie toverkundige vrouwen, die
bezig zijn een schoothond te braden, en dat
terwijl het zowel geis (verboden) voor hem is
om een kookplaats te passeren zonder van het
eten te proeven, als om van het vlees van zijn
naamgenoot, de bond, te eten. Als Cu Chulainn in het lange gevecht tegen een grote
overmacht tenslotte dodelijk gewond raakt,
bindt hij zich aan een grenssteen vast om
rechtop te kunnen sterven, en het paard Liath
Macha komt bij hem staan om hem te beschermen zolang er leven in hem is. Pas als
een kraai op zijn schouder komt zitten, een
teken dat hij echt dood is, durven zijn tegenstanders naderbij te komen en slaat Lugaid

zijn hoofd af. Als de mannen van Ulster uit
hun zwaktetoestand zijn herrezen, gaan zij
Cu Chulainns dood wreken. Nog tijdens hun
afwezigheid verschijnt de overleden held in
een spookwagen aan de edele dames in Emain
Macha, vertelt hoe hij en zijn wagenmenner
Laeg de dood hebben gevonden en voorspelt
de komst van het christendom. Dit postume
verschijnen van Cu Chulainn is ook het onderwerp van het zelfstandige Siaburcharpat
Con Culainn (De spookwagen van Cu Chulainn) waarin Sint Patrick Cu Chulainn uit de
dood terugroept, om koning Laegaire van
Tara zo ver te krij gen dat deze het nieuwe
geloof aanneemt.
De Thin neemt in de Ierse epische traditie een
positie in die vergelijkbaar is met die van de
Ilias in de Griekse literatuur, en stelt het onderzoek voor vergelijkbare problemen. In
beide werken behoort de verhaalachtergrond
tot een oudere periode dan het literaire werk.
De oudste versie van de Thin dateert, afgezien van enkele toevoegingen die niet alleen
taalkundig, maar ook stilistisch jonger zijn,
uit de 9e, mogelijk deels uit de 8e eeuw. Maar
het koninkrijk Ulster, dat al vanaf de late S e
eeuw gebied lijkt te hebben verloren aan het
uit Connacht afkomstige heersersgeslacht der
Ui Neill, dat in de 7e eeuw het hele midden
en noordwesten van Ierland domineert, is in
de Thin nog op het hoogtepunt van zijn
macht; de in het werk beschreven herolsche
levensstijl wekt associaties met die van de
continentale Kelten, zoals ze uit de notities
van de klassieke schrijvers en uit het archeologische materiaal naar voren komen; het
christelijke element is beperkt tot een aantal
leenwoorden. Dit veronderstelt een zekere
mate van continuiteit tussen de fase van verschriftelijking en de daaraan voorafgaande
mondelinge overlevering, die werd vergemakkelijkt doordat het antagonisme tussen
Ulster en de rest van Ierland, dat tot in de
prehistorische periode teruggaat, in de historische periode zijn geldigheid behield. Belangrijke geheugensteun leverde de dinnshen-
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chas- traditie, een vorm van plaats(naam)kunde, waarin de naam van de plaats van een
bepaalde gebeurtenis als het ware uit die gebeurtenis zelf werd afgeleid. Zo wordt bijvoorbeeld in de Tain Fer Diads dood gelocaliseerd bij Ath Fhir Diad (De dood van Fer
Diad), nu Ardee in het graafschap Louth.
Hoewel de Tain in een historische werkelijkheid wortelt, suggereert een onlangs op basis
van enkele 7e-eeuwse teksten ondernomen
reconstructie van die werkelij kheid, dat de
figuur van Cu Chulainn een innovatie is, mogelijk een heroische verdichting van Ulsters
verzet.
De Thin is bewaard in verscheidene versies
en redacties, waarvan de jongste nit de 1 Se
eeuw dateert (de manuscripttraditie ging zelfs
door tot in de 19e eeuw) . Dit neemt niet weg
dat de Ulstercyclus als literatuur tegen het
einde van de Middelierse periode zijn aantrekkingskracht begon te verliezen. Hij behield echter zijn waarde als geschiedenis. Ierse
kloostergeleerden waren al vroeg begonnen
de gebeurtenissen en personages nit hun
roemruchte voortijd in het chronologische
schema van de laat-klassieke wereldkronieken in te passen, en hadden daarbij de Ulstercyclus rond het begin van onze j aartelling
gedateerd. Deze 'pseudo-historie', die resulteerde in het i i e- en 12e-eeuwse Lebor Gabala
Erenn (Boek van de veroveringen van Ierland), bleef via Geoffrey Keatings Foras Feasa
ar Erinn (1634; een in het Iers geschreven geschiedenis van Ierland van de schepping tot
de komst van de Anglo-Normandiers, die in
1811 in het Engels werd vertaald) het Ierse
geschiedenisbeeld bepalen tot aan het begin
van onze eeuw.
In de tweede helft van de vorige eeuw
kwam door het Ierse streven naar politieke
onafhankelijkheid en nationale identiteit de
figuur van Cu Chulainn opnieuw in de be
langstelling. Geinspireerd door het werk van
Eugene O'Curry, die in 1854 aan de pas gestichte Catholic University of Ireland tot
hoogleraar in de Ierse geschiedenis was benoemd, publiceerde Standish James O'Grady

De stervende Cu Chulainn,
bronzen beeld van Oliver
Sheppard, 191 I-I2. Later werd
het in het General Post Office te
Dublin geplaatst ter herdenking
van de slachtoffers van de
Paasopstand van 1916.
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in 1878 zijn History of Ireland: Heroic Period.
Deze romantiserende herschepping van het
Ierse heroische verleden, waarin Cu Chulainn
een centrale plaats innam, droeg er in hoge
mate toe bij dat het oude symbool van Ierland — een vrouwelijke personificatie van (de
vruchtbaarheid van) het land waarmee de koning een huwelijk aangaat, een personificatie
die geleidelijk was afgezwakt tot een treurig
en aandoenlijk meisje dat smacht naar een
bruidegom — plaats moest maken voor het
nieuwe symbool van de heroische strijder.
John O'Leary (1830-1907), die zijn leven in
dienst van de Ierse onafhankelijkheid stelde,
maakte in de tweede helft van de j aren '8o de
jonge W.B. Yeats (1865-1939) enthousiast
voor een nationale Ierse letterkunde in de Engelse taal. Yeats begon zich in het culturele
erfgoed van het Keltische Ierland te verdiepen, maar aangezien hij zelf geen Iers kende,
moest hij zich behelpen met wat er toen in
het Engels beschikbaar was. In 1898 begon
zijn samenwerking met Lady Augusta Gregory (1852-1932), die ook voor het Ierse toneel zeer vruchtbaar was (in 1904 werd het
Abbey Theatre geopend). De eerste van de
door Lady Gregory gepubliceerde bundels
met Engelstalige bewerkingen van Ierse heroische verhalen was Cuchulain of Muirthemne
uit 1902. De held heeft een belangrijke plaats
in het gedeelte van Yeats' werk dat aan Ierse
thema's is gewijd. Aided Oenfhir Aife ligt ten
grondslag aan het gedicht The Death of Cuchulain uit 1892 (later gewijzigd in Cuchulain's Fight with the Sea) en het toneelstuk On
Baile's Strand uit 1904. Uit het gedicht blijkt
hoe weinig Yeats toen nog van de oudere
Ierse letterkunde wist: Conle is daarin de
zoon van Emer, die hem uit jaloezie opdraagt
zijn vader te doden. Het toneelstuk is gebaseerd op Lady Gregory's bewerking van het
verhaal, die zij publiceerde voordat het Oudierse scel met zijn strakke noodlotssfeer was
uitgegeven. De klucht The Golden Helmet uit
19o8 (in 1910 gewijzigd in The Green Helmet)
heeft als uitgangspunt Fled Bricrenn. Wat de
resterende drie toneelstukken betreft, ligt aan

The Only Jealousy of Emer uit 1919 Serglige
Con Culainn ten grondslag, en aan The Death
of Cuchulain uit 1939 Aided Con Culainn. At
the Hawk's Well uit 1917, dat Cu Chulainn
ten tonele voert, maar in zijn symboliek sterk
is geinspireerd door het Japanse Noh-theater,
lijkt een autobiografische betekenis te hebben, evenals het gedicht Cuchulain Comforted
(over het sterven van de held) met het beeld
van zielen die in vogels veranderen, dat Yeats
kort voor zijn dood schreef. Het dramatische
ballet Fighting the Waves uit 1929 kan in zekere zin eveneens tot Yeats' Cu-Chulainn-repertoire worden gerekend.
Om nog even bij Cu Chulainn als symbool van het nieuwe Ierland te blijven: in het
tweetalige (Iers-Engelse) St. Enda's College
nabij Dublin, in 19o8 opgericht door Patrick
Pearse (1879-1916; in 1916 leider van de Paasopstand tegen de Engelse overheersing), zou
zich een muurschildering van Cu Chulainn
hebben bevonden, waarop de held zich wapent voor de strijd. Oliver Sheppard (18651941) maakte in 1911-I2 een bronzen beeld
van de stervende Cu Chulainn, dat ter herdenking van de Paasopstand in het General
Post Office in Dublin staat.
Van A. Roland Hoist, die zich tijdens zijn
studie der Engelse letteren in Oxford omstreeks 1910 in de letterkunde van het Keltische Ierland had verdiept en ook een bewonderaar van Yeats was geworden, stammen
dichterlijke herscheppingen van diverse
Oudierse verhalen, waarvan het proza-gedicht De Dood van Cuchulainn van Murhevna
uit 1916, een bewerking van Aided Oenfhir
Aft, de oudste is. Hoists voornaamste bronnen waren Yeats' gedicht en toneelstuk en
Lady Gregory's The Only Son of Aoife.
Nauwkeurige maar zeer leesbare vertalingen
van de meeste hier genoemde Cu-Chulainnverhalen zijn er van de hand van Maartje
Draak en Frida de Jong (1979 en 1 986).
D.R. EDEL
E D I T I E S: Draak/De
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C U L H W C H& O L W E N zijn de titelhelden
van een Welsh prozaverhaal (Culhwch
wordt uitgesproken als 'Kielhoeg'). Culhwchs moeder, een zuster van >>Arturs moeder, sterft als Culhwch nog een kind is. Zeven
jaar na haar dood verwerft zijn vader Cilydd
zich een nieuwe vrouw door een koning te
overvallen, diens vrouw en dochter te roven
en diens land te annexeren. Als de nieuwe
echtgenote van het bestaan van een zoon nit
Cilydds eerste huwelijk hoort, laat zij de jongen, die volgens Keltisch gebruik door pleegouders wordt opgevoed, aan het hof halen.
Haar wens is dat hij met haar dochter trouwt,
maar hij onttrekt zich daaraan door zich op
zijn jeugd te beroepen. Daarop legt zij hem
de noodlottige bepaling op dat hij nooit een
vrouw zal hebben, tenzij het hem lukt 01wen, de dochter van Ysbaddaden Pennkawr
(Eerste der Krijgers of Eerste der Reuzen) te
winnen. Op slag is de jongeman vervuld van
liefde voor het onbekende meisje en hij krijgt
van zijn vader de raad Artur, die immers zijn
neef is, om hulp te vragen. (De beschrijving
van het vertrek van de jongeman van de vaderlij ke burcht en de onmiddellijk daarop
volgende dialoog met Arturs poortwachter
horen tot de stereotiepe elementen van de insulair-Keltische verhaaltraditie.)
Wanneer Culhwch in strijd met het hof.
protocol toegelaten wenst te worden terwijl
Artur met zijn hofhouding aan tafel zit, stemt
de heerser tegen het advies van zijn voornaamste held Cei (>>Keye) toe: 'Zolang men
ons opzoekt, genieten wij aanzien. Hoe groter onze vrijgevigheid, des te groter onze
roem en eer.' Daarop rijdt Culhwch te paard
de zaal binnen (een motief dat later in Chretiens Perceval voorkomt) en vraagt hij de
heerser om Olwens hand, waarbij hij Arturs
krijgersschare als getuigen en borgen aanroept. (De opsomming begint met Cei en
Bedwyr en omvat ruim 22o namen, waarvan
een groot deel tot de heroische traditie van

het Keltische Brittannie behoort). Arturs gezanten speuren een jaar lang zonder succes
naar het meisje. Als Artur op deze wijze zijn
eer dreigt te verliezen, verklaart Cei zich bereid met Culhwch mee te gaan, totdat hetzij
Olwen wordt gevonden hetzij Culhwch toegeeft dat zij niet bestaat. Artur geeft aan Bedwyr en verder aan de gids Cynddylig, de tolk
Gwrhyr, de toverkundige Menw en Gwachmai, zoon van Gwyar, opdracht hen beiden
op hun zoektocht te vergezellen.
Hoe de schare in Ysbaddadens land komt,
wordt niet verteld. Daar aangekomen vinden
de helden onthaal bij de herder Custennin en
diens vrouw, die eveneens een zuster van Arturs moeder blijkt te zijn. Omwille van Custennins vrouw heeft Ysbaddaden al drieentwintig zonen van het echtpaar gedood. De
laatste overlevende, die in het vervolg de heldennaam Goreu ('de Beste') zal verwerven,
wordt door Cei in bescherming genomen:
`Laat hem met mij meekomen, en men zal
ons slechts te zamen doden.' Culhwch krijgt
van zijn tante gelegenheid Olwen te ontmoeten en het meisje zegt hem dat hij haar vader
om haar hand moet vragen en op al zijn eisen
in moet gaan. De beschrijving van de
schoonheid van het meisje hoort eveneens tot
de stereotiepe elementen van de insulair-Keltische verhaaltraditie.
Ysbaddaden legt Culhwch een groot aantal taken op: de jonge man dient hem van tal
van benodigdheden voor het huwelijksfeest
te voorzien, waaronder een vermaarde ketel
en een niet minder vermaarde drinkhoorn
voor het feestmaal en verder een kam, schaar
en scheermes voor zijn persoonlijke verzorging. Voor deze drie voorwerpen zijn de
slagtanden van twee everzwijnen nodig die
alleen kunnen worden gej aagd met de hulp
van een aantal uitgelezen helden, paarden en
honden. Van de in totaal 39 anoetheu (enkelvoud anoeth) of moeilijk te verkrijgen dingen
wordt van veertien bericht hoe ze worden
verkregen, zestien horen bij voorbaat tot Arturs hof en negen komen alleen in Ysbaddadens opsomming van taken voor (althans wat
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— toegang tot de schriftcultuur. Culhwch ac
Olwen behoort tot een overgangssituatie van
mondelinge naar schriftcultuur. Kenmerkend voor een nog niet ten volle ontwikkelde
schriftcultuur is dat het verhaal weliswaar vrij
uitvoerig begint, maar vervolgens op een resume-stijl overgaat. De orale verteltechniek
werkt door in de vele stereotiepe verhaalelementen (beschrijvingen, opsommingen, dialogen).
In de overgeleverde redactie dateert Cu!hwch ac Olwen van omstreeks i ioo of iets eerder. Het is het oudste van de elf bewaard
gebleven middeleeuwse prozaverhalen in het
Welsh, die door Lady Charlotte Guest omstreeks het midden van de vorige eeuw onder
de (foutieve) benaming Mabinogion werden
uitgegeven. Het staat fragmentarisch in het
Witte Boek van Rhydderch (ca. 13 So, National Library of Wales) en volledig in het Rode
Boek van Hergest (1382 - ca. 141o, Bodleian
Library, Oxford). Door de centrale plaats
van Artur en zijn helden is Culhwch ac Olwen
een echt Arturverhaal. Aangezien dit het enig
bewaard gebleven Arturverhaal is dat met zekerheid voor het verschijnen van de Historia
regum Brittanniae van Galfredus van Monmouth (ca. 113 6) gedateerd kan worden, is
het van groot belang voor de vroege ontwikkeling van de Arturstof.
Omdat de raamvertelling met het thema
van de vrijage qua stijl zoveel uitvoeriger is
dan de Arturavonturen in de volbrengingsverhalen en omdat bovendien het onderzoek
naar de insulair-Keltische verhaaltraditie
sterk werd beinvloed door het sprookjesonderzoek met zijn gerichtheid op verhaaltypen
en -motieven, was er lange tijd nauwelijks
aandacht voor de episch-heroische aspecten
van Culhwch ac Olwen en werd het verhaal
De middeleeuwse handschriften van Wales over het algemeen benaderd als een verzamebevatten tal van aanwijzingen dat het Kelti- ling volksverhalen. Daarbij kregen de twee
sche Brittannie een orale traditie had die met lange opsommingen, die van Arturs krijgers
die van het Keltische Ierland vergeleken kan schare en die van Ysbaddadens eisen, die te
worden, maar deze traditie kreeg in veel be- zamen ruim een kwart van de tekst beslaan,
perkter mate — en wat de narratieve traditie veel meer aandacht dan de gebeurtenissen in
betreft, tevens in een latere ontwikkelingsfase het verhaal. Echter, vanuit de context van de

dit verhaal betreft; daarbuiten in diverse geleerde opsommingen uit de Brits-Keltische
traditie). Opmerkelijk is dat Culhwch in
geen van deze 'volbrengingsverhalen' ook
maar wordt genoemd, zelfs niet in het eerste,
dat nog tijdens de terugkeer van de schare uit
Ysbaddadens land naar Artur speelt en waarin Goreu zijn heldennaam verwerft. De ware
protagonist is Artur, de `eerste der vorsten
van het eiland Brittannie', met zijn krijgers.
Als hij van Ysbaddadens eisen op de hoogte is
gesteld, beraadslaagt hij telkenmale, welk van
de anoetheu aan de orde is. Er dienen gevangenen bevrijd, uitdagers van Arturs orde
verslagen, destructieve dieren gej aagd, veroveringstochten over zee ondernomen te
worden. Hoogtepunt is dejacht op het everzwijn Trwyth, die in Ierland begint en dwars
door Wales naar het uiteinde van Cornwall
voert, alwaar het dood en verderf brengende
dier de zee in wordt gedreven. De heroische
daden worden deels door individuele helden,
in de eerste plaats Cei, volbracht, deels door
Artur als bevelhebber van de troepen van het
eiland Brittannie. Een gevecht voert Artur
persoonlijk: dat tegen de demonische vrouwelijke krijger Gorddu, een figuur die associaties oproept met Scathach, de heroische
leermeesteres van >>Cu Chulainn.
Als ook deze laatste taak volbracht is, begeeft Culhwch — die dan voor het eerst weer
wordt genoemd — zich in gezelschap van Goreu met de anoetheu naar Ysbaddaden.
Culhwch krijgt Olwen tot vrouw en Goreu
neemt wraak op Ysbaddaden door hem te
onthoofden en zijn land en burcht in bezit te
nemen. Het verhaal eindigt met de thuiskeer
van Arturs troepen, ieder naar zijn eigen
land.

-
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insulair-Keltische narratieve traditie beschouwd is de Artur van Culhwch ac Olwen
een traditionele Keltische heerser. Het merendeel van de Arturavonturen in deze tekst
heeft parallellen in de lerse episch-heroische
traditie en net als daar worden ook hier de
gebeurtenissen op concrete plaatsen gesitueerd (dinnshenchas; »Cu Chulainn). Als `eerste der vorsten van Brittannie' voert Artur
een coalitie aan en treedt hij in die functie
herhaaldelijk als vredestichter tussen partijen
op; aan zijn hof bevinden zich (onder)koningen en krijgers uit heel Brittannie en ook al
van overzee (Ierland, vasteland). De magischheroische eigenschappen van zijn voornaamste held Cei zijn vergelijkbaar met die van de
Ierse ))Cu' Chulainn: zo komt o.a. bij beiden
de heroische razernij tot uitdrukking in lichaamshitte. Maar er zijn ook jongere trekken. In het gegeven dat Artur halverwege de
volbrengingsverhalen met Cei in conflict
komt, waardoor deze met 4iem breekt, kondigt zich mogelijk al de neergang van deze
traditionele Keltische held aan waarvan de
continentale Arturteksten getuigen (»Keye) .
Gwalchmei, de Welshe Gauvain of >>Walewein, die in Culhwch ac O lwen eenmaal genoemd wordt maar verder in het verhaal niet
voorkomt, is vermoedelijk een latere toevoeging. Door de opname van de oorspronkelijk
zelfstandige Arturavonturen in het bruidwervingsverhaal vond een wederzijdse beinvloeding plaats: enerzijds een romantisering
van de heldendaden van Artur en zijn krijgers, o.a. doordat de nadruk van de heroische
daad op zich naar het betrokken anoeth verschoof, anderzijds een `arturianisering' van de
bruidwerving, o.a. doordat Ysbaddaden tot
Arturs tegenstander werd gemaakt. Ysbaddaden verschijnt als uitdager van Arturs orde,
niet alleen door het doden van Goreus broers,
maar ook door de hem in zijn opsomming
van eisen in de mond gelegde bewering dat
Artur `onder zijn hand' (onder zijn gezag) is.
De ontwikkeling van een Brits-Keltische
Arturlegende wordt voor het eerst waarneembaar in de 9e eeuw, zowel in de Latijnse

geschiedkundige geschriften als in de volkstalige heroische poezie. De Historia Brittonum
(ca. 830) en de iets jongere Welshe Annalen
noemen Artur als veldheer tegen de oprukkende Germanen; de oude kern van het aan
de Noordbritse dichter Aneirin toegeschreven elegische dichtwerk Gododdin memoreert
hem als voorbeeldig strijder. De Mirabilia,
een in de ioe eeuw aan de Historia Brittonum
toegevoegde lijst van bezienswaardigheden
van Brittannie, noemt hem `miles' (krijgsman); zij bevat naast de oudste vermelding
van zij n j acht op het everzwij n Troit het gegeven dat hij een zoon doodt (in de BritsKeltische traditie heeft Artur meerdere zonen) .
Net als in Culhwch ac Olwen strijden Artur
en zijn krij gers ook in de gedichten Pa gur yw
porthawr (Wie is poortwachter?) en Preiddeu
Annwfn (Buit uit de Andere Wereld), die in
dezelfde tijd worden gedateerd en inhoudelijk nauw met Culhwch ac Olwen verwant
zijn, tegen niet-historische tegenstanders.
Mogelijk heeft dit laatste gegeven met de invloed van de politieke profetieen te maken
die de bevrijding van Brittannie van zijn
vreemde overheersers — achtereenvolgens de
Angelen en Saksen, de Vikingen en de Anglo-Normandiers — tot onderwerp hadden en
die in Wales zeer geliefd waren. In dit genre,
dat eveneens voor het eerst in de 9e eeuw
waarneembaar is, wordt Artur mettertijd een
van de voorspelde bevrijders van het eiland.
Tot de Brits-Keltische traditie dient ook
het 12e-eeuwse verhaal Breudwyt Ronabwy
(Het Droomgezicht van Rhonabwy) gerekend te worden met zijn nostalgische terugblik op Artur en zijn wereld. In de Trioedd
Ynys Prydein (Triaden van het eiland Brittannie), die de Welshe dichters een overzicht van
de narratieve tradities van het Keltische Brittannie verschaften, verschijnt Artur als heroische aanvoerder en beschermer van het eiland. In deze Triaden wordt ook al de
verbinding met de van huffs uit eveneens
Brits-Keltische Tristanmaterie gelegd.
Hoewel de drie romantische Arturverha-
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len Owein of De Gravin van de bron, Peredur
vab Evrawg en Gereint vab Erbin tal van insulair-Keltische (stijl)elelementen bevatten,
representeren zij in zekere zin reeds het Nachleben van de Brits-Keltische Arturtraditie.
Net als in de continentale Arturliteratuur is in
deze verhalen de rol van Artur gereduceerd
tot die van min of meer passief middelpunt en
worden de avonturen niet langer op concrete
plaatsen, maar in een ideale (droom)wereld
gesitueerd.
De 'geschiedkundige' benadering van Artur, die kenmerkend is voor de Brits-Keltische traditie, werkt tot op zekere hoogte
door in . Galfredus' Historia regum Brittanniae,
hoe slecht de auteur ook van die traditie op de
hoogte was, en beinvloedt vandaaruit de Engelse Arturtraditie.
D.R. EDEL
E D I T I E: Jones/Jones 1 949.
STUDIES
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menric (de Gotische koning >>Ermenrik) worden als vierde en vijfde voorbeeld gegeven.
Het zesde voorbeeld van ongeluk is Deors
eigen verhaal. Hij was lange tijd 'scop', zanger, van de Heodeningen, maar wordt door
zijn rivaal Heorrenda verdrongen. Met
Heorrenda is de beroemdste zanger uit de
Germaanse Oudheid bedoeld, de Horant uit
het Middelhoogduitse epos >>Kudrun en het
Jiddische Dukus Horant, de Hjarrandi uit
Oudnoorse bronnen.
Hoewel de naam Deor in het Oudengels een
enkele keer voorkomt, gaat het waarschijnlijk om een fictieve persoonlijkheid die in een
heroische context is geplaatst. Het gedicht is
een elegie die waarschijnlijk in de 8e of 9e
eeuw is ontstaan. De auteur was blijkbaar
goed thuis in de heldensagen. Ook de Heodeningen in wier dienst Deor stond, zijn uit
andere bronnen bekend: de Hjadningar uit de
Oudnoorse en de Hetelingen uit de Middelhoogduitse literatuur.
A. QUAK
EDITIE:

D E O R is een Germaanse dichter die alleen in
het gelijknamige Oudengelse gedicht wordt
genoemd. Het gedicht bestaat uit veertig regels en is overgeleverd in een handschrift uit
de ioe eeuw. Deor treedt daarin op als ikfiguur en verteller. Hij geeft zes voorbeelden
van menselijk leed dat werd doorstaan. Deze
exempelen zijn gekozen uit de Germaanse sagenwereld. Elke episode wordt afgesloten
met de regel: `Iaes ofereode; pisses swa mag'
(Dat ging voorbij; zo mag ook dit voorbijgaan). In de eerste twee episoden staan »Wieland en Beaduhild (de door Wieland verkrachte koningsdochter) centraal. De verder
onbekende Mx6hild en Geat vormen het
derde voorbeeld. Waarschijnlijk gaat het om
een tragische liefdesgeschiedenis. Deodric
(Theoderik de Grote of de Frankische koning
Theoderik, Wolfdietrich, #Dietrich) en Eor-

Malone I977.

is de hoofdpersoon
van een aantal Duitse heldenepen uit de 13 e
eeuw, de zogeheten Dietrich-epen, en van de
omstreeks 1250 ontstane Oudnoorse Thidrekssaga; en een minder belangrijk personage
in een aantal andere literaire teksten. Men onderscheidt historische en avontuurlijke Dietrich-epen. Tot de eerste categorie behoren
vier teksten, Dietrichs Flucht, Rabenschlacht,
Alpharts Tod en Dietrich and Wenezlan. Uit
deze vier teksten kan men de volgende Dietrich-biografie construeren.
Ermrich (>>Ermenrik), de koning van Rome, tracht Dietrichs land, Noord-Italie, in
zijn bezit to krijgen. Het komt tot een veld-
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slag waarbij Ermrich wordt verslagen. Maar
wanneer enkele van Dietrichs mannen in
handen van de vijand vallen, besluit hij zijn
land op te geven in ruil voor vrijlating van de
gevangenen. Hij begeeft zich naar het hof
van de koning der Hunnen, >>Etzel (Attila),
waar hij vriendelijk wordt ontvangen en een
aantal jaren in ballingschap verblijft. Bij een
poging zijn land te heroveren lukt het hem
wederom Ermrich te verslaan. Hij benoemt
een overloper, Witege, tot markgraaf van
`Raben' (Middelhoogduits voor Ravenna),
maar wanneer hij is teruggekeerd naar het
hof van Etzel ter voorbereiding van zijn huwelijk met Etzels nicht, komt het bericht dat
Witege de stad aan de vijand heeft uitgeleverd. Voor de derde maal moet Dietrich de
strijd aanbinden met Ermrich. Wederom behaalt hij de zege, maar door de grote verliezen die hij heeft geleden kan hij zich niet
handhaven, zodat hij weer naar Etzels hof
vertrekt. Als hij tenslotte voor de vierde maal
ten strijde trekt, ondersteund door troepen
van Etzel, bevinden zich diens beide jonge
zonen, Scharpfe en Orte, en Dietrichs jongere broer Diether in zijn gezelschap. Hij heeft
Etzel beloofd de jongens niet aan de strijd te
zullen laten deelnemen en hij staat voor hun
veiligheid in. Men laat de jongens in `Bern'
(Middelhoogduits voor Verona) onder de
hoede van de oude Elsan achter. De jongens
zijn echter vindingrijk en overreden Elsan,
zodat deze hun toestemming geeft een ritje te
maken. Op het open veld ontmoeten ze Witege, de verrader. Hoewel deze niet tegen de
kinderen wil vechten, vallen zij hem aan. Hij
moet zich verdedigen en het gevolg is dat de
drie j ongens om het leven komen. Dietrich is
radeloos wanneer hij het bericht van hun
dood hoort. Hij achtervolgt Witege, maar
deze weet te ontsnappen door de zee in te
rijden, waar hij door een bovennatuurlijk
wezen, vrouwe Wachilt, wordt ontvoerd.
Dietrichs vriend Rudiger weet Etzel en diens
vrouw Helche ervan te overtuigen dat Dietrich geen schuld treft en zij vergeven hem.
Zijn land heeft hij evenwel weer niet kunnen
heroveren.

Aan dit verhaal gaat in twee j ongere handschriften de geschiedenis van Dietrichs voorvaderen vooraf. Hierin wordt eerst uitvoerig
verteld over de voortreffelijke Dietwart, de
koning van het Romeinse rijk, die op weg
naar zijn bruid schipbreuk lijdt en op een eiland een draak moet verslaan, voordat hij in
Rome de bruiloft kan vieren. Hij wordt 400
jaar oud, krijgt 44 kinderen, van wie er maar
een, Sigeher, in leven blijft. Deze wordt ook
weer 400 jaar, krij gt 3 I kinderen, van wie
slechts een zoon en een dochter in leven blijven. Deze dochter is Sigelint, die later de
moeder van #Siegfried zal worden. De zoon,
Otnid (of Ortnit), komt om het leven tijdens
een gevecht met een draak. Zijn vrouw Liebgart trouwt vervolgens met Wolfdietrich, de
held die de draak verslaat. Met deze Wolfdietrich begint dus de eigenlijke stamboom
van Dietrich, want toen Otnid stierf had hij
nog geen kinderen. Wolfdietrich wordt 503
jaar oud, zijn zoon Hugdietrich 45o jaar. Als
-dus Dietrichs grootvader Amelunc wordt geboren, zijn we vijf generaties en veel meer
dan duizend jaar verder! In deze fantastische
voorgeschiedenis zijn niet alleen allerlei literaire bronnen verwerkt, waaronder de sage
van Ortnit en Wolfdietrich; de auteur heeft
zich ook door het Oude Testament laten inspireren, zoals blijkt uit leeftijden en kindertallen van de diverse voorvaderen. Met Amelunc komen we dan weer terug in historische
tijden. Amelunc, de koning van Rome, laat
bij zijn dood zijn rijk na aan zijn drie zonen:
Ermrich erft Apulie, Calabrie en Marche,
Diether krijgt Breisach en Beieren, twee territoria ten noorden van de Alpen, en de derde, Dietmar, ontvangt Lombardije, Rome,
Istrie, Friuli en het dal van de Inn. Dietmars
zoon, Dietrich van Bern, erft na de dood van
zijn vader deze gebieden, maar zijn oom,
Ermrich, tracht ze hem afhandig te maken.
Dat is de beginsituatie van de gangbare
Dietrich-biografie. In de oudste literaire tekst
waarin Dietrich voorkomt, het Oudhoogduitse Hildebrandslied (>> Etzel), wordt deze situatie verondersteld, want daar is er sprake
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van dat Dietrich dertig j aar tevoren was gedwongen zijn land te verlaten, niet door
Ermrich evenwel, maar door Odoakar, die
zich meester heeft gemaakt van grote delen
van Italie. Het derde historische Dietrichepos, Alpharts Tod, waarvan alleen een fragment bewaard is gebleven, beschrijft een enkel gevecht tijdens een van Dietrichs pogingen zijn land te heroveren en voorts het
tragische einde van eenjonge held. Het voegt
dan ook geen nieuwe elementen toe aan de
biografie van Dietrich. Dat is wel het geval
met het eveneens fragmentarisch overgeleverde gedicht Dietrich and Wenezlan, waarin
wordt verteld dat twee van Dietrichs mannen
in gevangenschap zijn geraakt en alleen bevrijd kunnen worden wanneer Dietrich tegen
de Slavische vorst Wenezlan in het strijdperk
treedt. Dietrich trekt nu samen met Etzel en
een groot leger op tegen de vijand, een Slavisch yolk. Tussen de beide hoofdpersonen
vindt een tweekamp plaats. Wanneer Dietrich op het punt staat te verliezen, herinnert
Wolfhart, eenjonge held uit Dietrichs kring,
hem eraan dat het Romeinse rijk dan geen
erfgenaam meer zou hebben. Daarop valt
Dietrich zijn tegenstander zo heftig aan, dat
deze moet vluchten. Het verhaal is gesitueerd
in de periode waarin Dietrich zich volgens de
andere verhalen als balling aan het hof van
koning Etzel bevindt, maar het is kennelijk
later ontstaan dan de verhalen die op Italie
betrekking hebben. Dezelfde situatie wordt
ook in het Nibelungenlied en Die Klage verondersteld. Ook in deze teksten vertoeft Dietrich als balling aan het hof van koning Etzel
en geniet hij er diens volste vertrouwen. Hij
tracht de Bourgondiers te waarschuwen voor
het dreigende gevaar en probeert de open
strijd te verhinderen. Als het tenslotte tot een
strijd komt, weigert hij daaraan deel te nemen. Aan het einde, als alle Bourgondiers
met uitzondering van Gunther en Hagen,
zwagers van Etzels vrouw Kriemhild, zijn
gesneuveld, neemt hij deze twee gevangen en
levert hij hen aan Kriemhild uit, waarbij hij
er tevergeefs op aandringt hun leven te spa-

ren. Men heeft Dietrichs rol in het Nibelungenlied vaak geinterpreteerd als de enige
christelijke stem in een voor het overige heidens verhaal. Hij is inderdaad de enige die
twij felt aan het nut van het gebruik van geweld bij het oplossen van conflicten.
De zogeheten `avontuurlijke' Dietrichepen hebben een aantal gemeenschappelijke
kenmerken. In al deze verhalen moet Dietrich vechten tegen heidenen, reuzen, dwergen of draken, vaak op verzoek van eenjonge
dame of om een ontvoerde maagd te bevrijden. Alle verhalen zijn gesitueerd in het dal
van de Etsch (Adige) in Zuid-Tirol. Dat geldt
voor het epos Virginal (ook Dietrichs erste
Ausfahrt genoemd), waarin wordt verteld dat
een heiden het land van koningin Virginal is
binnengevallen, terwijl de jonge Dietrich
blozend moet bekennen dat hij nog nooit een
avontuur heeft beleefd. Samen met zijn
schermleraar, de oude Hildebrand, trekt hij
er. op uit, verslaat de heiden en bevrijdt Virginal. Na talloze avonturen keert hij tenslotte
naar Bern terug. In Sigenot, waarvan twee
versies bekend zijn, wordt Dietrich door een
reus gevangen genomen, maar door Hildebrand weer bevrijd. In het Eckenlied moet
Dietrich wederom tegen een reus vechten.
Hij verslaat hem, maar wil hem eerst niet
doden. Pas als de reus erom vraagt, onthoofdt
hij hem. In Konig Laurin is sprake van een
strijd tegen dwergen in de bergen van Tirol.
Ook hier weet Dietrich de overwinning te
behalen. Een vervolg op dit verhaal is onder
de titel Walberan bewaard gebleven. In een
fragment van een ander epos, Goldemar,
krijgt Dietrich opnieuw met reuzen en dwergen te maken. In Der Wunderer verschijnt een
vrouw aan het hof van koning Etzel en verzoekt Dietrich voor haar tegen een reus te
vechten. Hij verslaat de reus, terwijl er vurige
adem uit Dietrichs mond te voorschijn komt.
Dit verhaal wijkt om verschillende redenen
van de andere avontuurlijke Dietrich-epen af.
Ten eerste is het niet in Zuid-Tirol, maar aan
het hof van koning Etzel gesitueerd, ten
tweede heeft Dietrich met zijn vurige adem
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in dit verhaal een nogal spookachtig karakter,
en tenslotte bevat deze tekst een vooruitwijzing naar Dietrichs einde: hij zal later in de
woestijn met draken moeten vechten tot aan
de Dag des Oordeels. In alle andere avontuurlijke Dietrich-epen keert men, nadat het
avontuur goed is volbracht, weer terug naar
Bern. Opvallend is tenslotte dat de avontuurlijke Dietrich-epen in de Middeleeuwen een
veel grotere populariteit hebben gekend dan
de historische epen. Dat kan men althans concluderen uit de veel grotere aantallen handschriften en drukken die van deze epen zijn
vervaardigd.
Tot een derde type Dietrich-epen behoren
Rosengarten en Biterolf. In het eerste epos
wordt verteld dat Dietrich is uitgenodigd om
met zijn mannen in een rozentuin in Worms
tegen de als onoverwinnelijk geldende Siegfried te komen vechten. Dietrich behaalt de
overwinning en de Bourgondiers worden
Dietrichs vazallen. Ook in dit verhaal wordt
gewag gemaakt van vlammen die uit Dietrichs mond schieten; dat is tenslotte ook de
reden waarom Siegfried moet opgeven. In
Biterolf komt het eveneens tot een gevecht
tussen de helden rond Siegfried en Gunther in
Worms en die rond Dietrich van Bern. In
tegenstelling echter tot hetgeen het geval is in
de avontuurlijke Dietrich-epen en in Rosengarten lijkt zich de handeling in Biteroif over
heel Europa uit te strekken. Biterolf is een
koning van Toledo, die Spanje heeft verlaten
om avonturen te beleven. Hij komt eerst naar
Worms aan het hof van de Bourgondiers,
daarna reist hij door naar het hof van Etzel in
Hongarije, met wie hij ten strijde trekt tegen
de Polen. Tenslotte vergezelt hij Etzel op
diens tocht naar het rijk van de Bourgondiers
aan de Rijn, waar het behalve tot een veldslag
ook tot een reeks ridderlijke tweekampen
komt, waaraan naar het schijnt alle helden uit
de literatuur deelnemen. Het geheel eindigt
echter met een algemene verzoening. Dit
fantastische verhaal is slechts in een handschrift, uit het begin van de 16e eeuw, overgeleverd.

Een volledige Dietrich-biografie bevat
ook de Oudnoorse Thidrekssaga, een omvangrijke prozatekst die omstreeks 1250 in
Bergen (Noorwegen) is ontstaan en waarin
naast het Nibelungenlied vele andere bronnen
zijn verwerkt. In deze tekst wordt verteld dat
Thidrek, die in Bern resideert, over Amlungaland heerst. Hij is opgevoed door Hildebrand en heeft in zijn jeugd een helm en twee
zwaarden weten te bemachtigen: de helm
Hildigrimur, die oorspronkelijk aan de reuzen Hilldur en Grimur heeft toebehoord, en
de zwaarden Naglring, afkomstig van de
dwerg Alfrik (Alberich), en Ekkisax, dat hij
op de reus Ekka heeft veroverd. Vele helden
sluiten zich bij hem aan, onder wie Heimir,
Vidga, Fasold, Thetleif en Sintram, figuren
die ook in de Duitse Dietrich-epen optreden
(Heime, Witege, Fasold, Dietleip en Sintram). Thidrek onderneemt een krijgstocht
naar Bertangaland, waar zijn mannen in
tweekampen tegen de mannen van koning
Isung strijden. In het laatste tweegevecht verslaat Thidrek Sigurd met Vidga's zwaard Mimung. Dan dwingt Erminrik Thidrek zijn
land te verlaten en zich naar het hof van koning Attila in Susat te begeven. Onderweg
wordt hij gastvrij ontvangen door Rodingeirr te Bakalar. In Attila's dienst trekt hij ten
strijde tegen Osanctrix en Valldemarr van
Holmgard. Hij doodt Valldemarr en diens
zoon. Na een ballingschap van twintig jaar
keert Thidrek terug naar Amlungaland, ondersteund door een Leger van Attila. In de slag
bij Gronsport doodt Vidga, die naar Erminrik was overgelopen, de zonen van Attila en
Thidreks jongere broer Thether. Vidga ontsnapt aan Thidreks wraak door de Moezel in
te rijden. Rodingeirr licht Attila en diens
vrouw Erka in en weet hen ervan te overtuigen dat Thidrek geen blaam treft, waarop
zij hem vergeven. Vervolgens ontstaat aan
Attila's hof een strijd tegen de Niflungar,
maar Thidrek neemt pas deel aan de strijd
wanneer Rodingeirr is gesneuveld. Hij doodt
Folker en neemt Hogni gevangen met behulp
van zijn vurige adem. Tenslotte slaat hij Gri-
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milld in tweeen, wanneer hij ziet dat zij haar
gewonde broers Gisler en Gernoz brandende
toortseen in de mond steekt. Nadat Thidrek
Attila 32 j aar heeft gediend, keert hij samen
met zijn vrouw Herrad en met Hildibrand
terug naar Amlungaland. Onderweg moeten
ze eerst nog Elsung verslaan, waarna ze op
Sifka stuiten, die bij Erminriks dood de
macht had gegrepen. Thidrek verslaat hem in
de slag van Ran, heerst nu in vrede over zijn
rijk en laat er vele mooie gebouwen verrijzen. Na Attila's dood krijgt hij er ook nog
Hunaland bij. Na Herrads dood verslaat hij
een draak om koning Hertnid te wreken,
trouwt met diens weduwe Isollde en strijdt
tegen rovers die haar rijk bedreigen. Op een
dag ziet hij een gouden hert. Hij springt op
een zwart paard dat toevallig klaar staat en zet
de achtervolging in. Te laat komt hij erachter
dat hij door de duivel wordt ontvoerd. Hij
smeekt God en Maria hem te redden.
Tenslotte zijn er nog liederen en balladen
waarin Dietrich van Bern voorkomt in verschillende talen en uit verschillende tijden bekend, waaronder het al genoemde Hi ldebrandslied, waarin Hildebrand in dienst van
Dietrich in een tweekamp tegenover zijn eigen zoon komt te staan en hem moet doden,
het lied Van den ouden Hillebrant uit het Ant-

werps Liedboek, waarin dezelfde strijd eindigt met herkenning en verzoening, het lied
van Koninc Ermenrikes Dot, een aantal Deense
en Faeroerse balladen en een van de Oudnoorse Edda- liederen. In drie Oudengelse gedichten wordt alleen zijn naam genoemd: in
Widsith, in >>Deor en in de Waldere- fragmenten (>>Waltharius).
Dietrich van Bern was de Oostgotische koning Theoderik de Grote, die in 454 werd
geboren. Hij behoorde tot het geslacht der
Amalen, hetzelfde geslacht waartoe ook koning Ermanarik behoorde, die in het midden
van de 4e eeuw over een reusachtig rijk heerste, dat zich van de Oostzee tot de Krim uitstrekte. In 37 S werd zijn leger door de Hunnen verslagen, waarop hij zelfmoord pleegde.

Dietrich, gespeeld door de
acteur Fritz Alberti, in de film
DIE NIBELUNGEN van Fritz
Lang uit 1924.
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Zijn broer Wultwulf was een voorvader van
Wandalar, de jong gestorven vader van de
drie broers Walamer, Widimer en Theodemer. Deze Theodemer was de vader van
Theoderik. Zijn moeder Ereleuva was katholiek, in tegenstelling tot zijn vaders familie,
die evenals de meeste Goten aanhangers van
het Arianisme waren, een afwijkende vorm
van het christendom die tijdens het Concilie
van Constantinopel in 3 8 I als ketterij werd
veroordeeld. Walamer vestigde zich met zijn
yolk in Pannonie (Hongarije) en sloot een
verbond met de Oostromeinse keizer Marcianus. De keizer betaalde jaarlijks een bepaald bedrag aan de Goten voor het verdedigen van de grenzen. Toen zijn opvolger Leo
dit weigerde, trokken. de Goten plunderend
door zijn rijk, totdat Leo bereid was tot onderhandelingen. Walamer vernieuwde nu
het verdrag met de keizer en stuurde zijn
achtjarige neefje Theoderik als onderpand
naar Constantinopel. Deze kreeg daar een
goede opvoeding en wist een belangrijke positie te verwerven. Tien jaar later keerde hij
terug naar zijn yolk. In de strijd tegen Sueben
en Skiren sneuvelde Walamer, waarop Theodemer tot koning werd gekozen. Deze versloeg een leger van Germaanse stammen onder leiding van Edica, de vader van Odoakar,
die later, in 476, de laatste keizer van het
Westromeinse rijk, Romulus Augustulus, afzette en zelf koning van Italie werd. Na
Theodemers dood werd Theoderik koning
van de Oostgoten. Onder zijn leiding verlieten de Oostgoten Pannonie en vestigden
zich in Macedonia. Na vele verwikkelingen
kreeg hij van keizer Zeno de opdracht tegen
Odoakar ten strijde te trekken. Met een leger
van (naar beweerd wordt) ioo.000 man, bestaande uit Goten, Rugiers en Romeinen,
trok hij over de Balkan. Aan de Isonzo versloeg Theoderik Odoakar voor de eerste
keer, waarop deze zich naar Verona terugtrok. Daar vond in 489 een tweede veldslag
plaats, die wederom door Theoderik werd
gewonnen. Odoakar trok zich nu naar Ravenna terug en Theoderik werd in Noord-

Italie als stadhouder van de keizer erkend.
Een legeraanvoerder van Odoakar, Tufa,
sloot zich vervolgens bij Theoderik aan, maar
toen deze hem met een aantal van zijn soldaten naar Odoakar zond, liep Tufa naar de
vijand over en liet de hem vergezellende Goten vermoorden. In 490 kwam het tot een
derde veldslag tussen Theoderik en Odoakar,
waarop de laatste zich binnen de muren van
Ravenna verschanste. Theoderik belegerde
de stad gedurende drie j aar en kwam tenslotte
in 493 met Odoakar overeen, dat zij samen
zouden regeren. Zodra hij evenwel in de stad
was binnengelaten, doodde hij eigenhandig
Odoakar en werd koning van Italie. In 497
werd hij als zodanig erkend door de Oostromeinse keizer. Tot 526 heerste hij over Italie
en zijn onderdanen, Goten en Romeinen,
roemden zijn rechtvaardigheid en waardeerden hem zeer. Zijn regering betekende een
periode van vrede en welvaart. Zijn buitenlandse politiek was erop gericht in vrede te
leven met de Germaanse buurvolken, de
Westgoten en de Franken. Daartoe trad hij in
het huwelijk met Audefleda, een zuster van
de Frankische koning Clovis, maar dat weerhield deze er niet van zijn expansiepolitiek
voort te zetten. Toen Clovis het Westgotische gebied in Zuid-Frankrijk bedreigde,
kwam Theoderik de Westgoten te hulp. Zij
moesten zich echter over de Pyreneeen naar
Spanje terugtrekken, terwijl de Provence bij
het rijk van Theoderik werd gevoegd. Aan
het einde van zijn leven raakte hij in conflict
met de Kerk. Hij liet Boethius en Symmachus gevangennemen en wegens vermeend
hoogverraad ter dood brengen. Toen vervolgens paus Johannes i , die in opdracht van
Theoderik voor onderhandelingen in Constantinopel was geweest, bij zijn terugkeer
plotseling overleed, werd Theoderik er van
beschuldigd ook daar de hand in te hebben
gehad. Toen hij kort daarna tijdens een feestmaal onwel werd omdat hij in de opgediende
vis, die hem met grote ogen en een wijd
opengesperde bek aanstaarde, Symmachus
meende te herkennen, en spoedig daarna
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stierf, werd zijn dood als een straf van God
gezien. Hij werd begraven in een mausoleum
in Ravenna dat nog steeds bestaat. Zijn lichaam werd er evenwel in het midden van de
6e eeuw al uit verwijderd, omdat hij een ketter was geweest. In 5 61 /62 kwam er een eind
aan de Gotische heerschappij over Italie, toen
Oostromeinse troepen de Goten een verpletterende nederlaag toebrachten.
Over het leven van Theoderik zijn wij vrij
goed geinformeerd, omdat de eerste biografie al kort na zijn dood is ontstaan. Theoderik
zelf had aan Cassiodorus, een vooraanstaande
Romein aan zijn hof, de opdracht gegeven
een Historia Gothica te schrijven, waarin
moest worden aangetoond dat de Goten geen
barbaren, maar een aan Grieken en Romeinen gelijkwaardig yolk zijn. Van deze tekst,
die tussen 526 en 533 moet zijn ontstaan, is
alleen een door Jordanes in S S I vervaardigde
samenvatting bewaard gebleven. Het is niet
alleen aan deze tekst zelf to danken, dat er een
zeer positief beeld van Theoderik ontstond,
maar ook aan al degenen die deze tekst in
latere kronieken hebben overgenomen of geciteerd. Van het begin af aan circuleerden er
evenwel ook biografieen van Theoderik,
waarin hij de bastaardzoon van een koning of
de zoon van Macedoonse slaven werd genoemd, waarin hij als ariaanse ketter figureerde en waarin vooral zijn wandaden tegen
de Kerk breed werden uitgemeten. Hij werd
de moordenaar van heilige mannen genoemd, die aan het einde van zijn leven door
de duivel in de gedaante van een wild paard
werd opgehaald. In de Dialogen van paus
Gregorius de Grote wordt verteld dat paus
Johannes I en Symmachus hem in de Etna
werpen. Deze negatieve verhalen over Theoderik zijn ontstaan in kerkelijke kring en zijn
overgeleverd als Gesta Theoderici in verschillende Frankische kronieken. De Merovingische Franken waren immers niet alleen politieke tegenstanders van de Goten, zij waren
ook katholiek. Dat men hem als bastaard betitelt, kan een gevolg zijn van het felt dat zijn
moeder katholiek, zijn vader daarentegen
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ariaans was — een huwelijk tussen een katholiek en een ketter is volgens de Kerk immers
ongeldig.
Latere auteurs trachten de beide biografieen met elkaar te verbinden, hetgeen soms
merkwaardige gevolgen heeft. Zo bericht
Otto van Freising, in zijn Chronica sive historia
de duabus civitatibus van ca. I I So, heel positief
over Theoderiks voorname afkomst, over
diens jeugd in Constantinopel, over de verovering van Italie in opdracht van keizer Zeno en over de moord op Odoakar. Maar dan
vraagt hij zich verbaasd af, hoe een yolk zo
diep kan zinken dat het de ene tiran, Odoakar, laat vallen om er een andere, Theoderik,
voor in de plaats te kiezen. Vervolgens worden de wandaden tegenover paus Johannes,
Boethius en Symmachus uitvoerig beschreven en tenslotte volgen nog twee versies van
zijn dood. Ook in de eerste kroniek in de
volkstaal, de ca. I I So door een geestelijke geschreven Kaiserchronik, vertoont de biografie
van Theoderik deze merkwaardige breuk:
nadat is verteld hoe hij als vazal van de keizer
van het Oostromeinse rijk de usurpator
Odoakar heeft verslagen en vrede en voorspoed in het land heeft gebracht, verandert
hij plotseling in een barbaar, die Boethius,
paus Johannes en Seneca (!) doodt, in de vulkaan words geworpen en daar tot het Laatste
Oordeel zal branden.
Naast deze positieve, negatieve en gemengde biografieen van Theoderik bestaat er
nog een die veel positiever is dan de op Cassiodorus voortbouwende traditie. Dat is de
biografie die uit de literaire teksten in de
volkstaal kan worden gereconstrueerd. In deze biografie is noch van zijn geloof, het Arianisme, noch van zijn dood sprake. Ook
wordt er nergens lets gezegd over zijn houding tegenover de pans of andere hoge
geestelijken. Over het ontstaan van deze laatste versie valt niets met zekerheid te zeggen,
maar waarschijnlijk is zij afkomstig uit de
mondelinge overlevering. Historische gebeurtenissen en belangrijke persoonlijkheden
werden in het gehele Germaanse taalgebied
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te krijgen hun hoogtepunt bereikten en tenbezongen in liederen, die mondeling werden
overgeleverd. Jordanes spreekt er al over in slotte, toen keizer Maximiliaan met koning
Frans i van Frankrijk in een strijd was gewikhet midden van de 6e eeuw en de oudste bekeld over de bezittingen van de Anjous in
waard gebleven literaire tekst waarin TheoItalie. Het lijkt niet uitgesloten dat men telderik wordt genoemd, het Hildebrandslied, is
kens wanneer men aanspraken op Italiaans
waarschijnlijk in de 7e eeuw ontstaan. Ook in
latere eeuwen zijn er voldoende aanwijzingen grondgebied trachtte hard te maken, de oude
verhalen over Theoderik nieuw leven inblies,
voor het bestaan van een ononderbroken orade biografie waaruit blijkt dat Italie onrechtle traditie te vinden. De reeds genoemde Otto van Freising merkt in zijn Chronica op, dat matig aan hem is ontnomen. Daarom ontonder het yolk over Theoderik wordt verteld breekt in deze verhalen uit de volkstalige orale traditie ook Theoderiks dood en daarom
dat hij een tijdgenoot van Attila (»Etzel) zou
slaagt hij er nooit in zijn land weer in bezit te
zijn geweest, hetgeen historisch onjuist is.
Omdat heroische literatuur vaak de func- krijgen. Daarom kon deze Gotische koning,
tie heeft de heerschappij van een bepaalde dy- wiens yolk door heel Europa heeft gezworven, maar die nooit in het latere Duitse taalnastie over een bepaald gebied te legitimeren,
gebied heeft gewoond en zelf koning van Itais het niet uitgesloten dat al in de oudste heldenliederen de verovering van Italie als een lie is geweest, de populairste held uit de
herovering werd voorgesteld en de moord Duitse Middeleeuwen worden, populairder
dan Siegfried, die hij immers in verschillende
op Odoakar als een rechtmatige daad tegenepen op het slagveld of in een tweekamp verover een usurpator. Overigens heet de tegen
slaat.
stander van Theoderik alleen in het Hilde
Tot het einde van de Middeleeuwen was
brands/led Odoakar, in alle andere teksten is de
vijand Ermrich (Ermenrik, Ermanarik), een Dietrich van Bern de beroemdste held uit de
oom van Theoderik, waardoor de politieke Duitse geschiedenis en literatuur. Karel de
geschiedenis tot een erfeniskwestie in de fa- - Grote had al een ruiterstandbeeld van hem uit
milie is geworden. Het is merkwaardig dat Ravenna naar Aken laten overbrengen. In
met alleen degenen die in latere eeuwen de verschillende kastelen in Zuid-Tirol zijn fresco's van omstreeks 1400 bewaard gebleven
Dietrich-epen hebben opgetekend, maar ook
hun opdrachtgevers zeker de biografie van met scenes uit verhalen rond Dietrich van
Bern (kasteel Runkelstein, kasteel LichtenTheoderik hebben gekend, zoals deze in de
berg) . Keizer Maximiliaan liet een standbeeld
Latijnse kronieken te vinden was. Dat betevan Theoderik aan zijn graf in de hofkapel te
kent dat men van tijd tot tijd biografieen van
Theoderik liet schrijven, waarvan men wist Innsbruck ontwerpen door Albrecht Durer
dat ze onjuiste gegevens bevatten. Dat was en uitvoeren door Peter Vischer de Oudere.
In de 15 e en 16e eeuw worden de verhalen
omstreeks Boo het geval, toen in het door de
rond Dietrich van Bern in proza in zogeKarolingers begunstigde klooster Fulda het
Hildebrandslied werd opgetekend, vervolgens naamde `Heldenbucher' gedrukt, maar zij
krij gen al gauw de naam 'slechte' literatuur te
in de Ile en 13e eeuw, toen Nibelungenlied,
Dietrichs Flucht en Rabenschlacht op perka- zijn (Luther) of, in het gunstigste geval,
ment werden gezet en tenslotte omstreeks jeugdliteratuur (Leibniz) . Bij de herontdekking van de middeleeuwse literatuur ten tijde
I Soo, toen keizer Maximiliaan i al deze vervan de Romantiek richt zich alle aandacht op
halen nog eens in een zogenaamd 'Heldenhet Nibelungenlied. Daarin speelt Dietrich de
buch' liet optekenen. Dat gebeurde dus in een
rol van de christelijke en humane ridder, die
tijd, toen Karel de Grote zich tot koning der
zich aan het hof van Etzel bevindt, zonder dat
Longobarden liet kronen, toen de pogingen
van de Hohenstaufen om vaste voet in Italie er lets wordt gezegd over zijn voorgeschiede-
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nis of over zijn latere pogingen zijn land te
heroveren. Van de romantische dichters heeft
alleen Ludwig Tieck zich in de j aren 18o8-i6
met Dietrich van Bern beziggehouden (pas in
1980 in druk verschenen!). De gehele Dietrich-stof wordt door Karl Simrock, de bekendste vertaler van het Nibelungenlied, tot
een versepos in modern Duits onder de titel
Amelungenlied (1843-1849) verwerkt. Latere
bewerkingen van de gehele stof zijn er van E.
Konig (1917-21) en W. Jansen (Das Buch Leidenschaft, 1920). Voorts zijn deze verhalen in
enige tientallen verzamelingen van heldensagen naverteld, uitvoerig of sterk verkort,
voor volwassenen of voor de jeugd. Enkele
episoden zijn bewerkt door G. Kinkel (Der
von Berne, 1843) en door E. von Wildenbruch
(Konig Laurin, 1902); enkele andere episoden
zijn als toneelstuk bewerkt, maar zonder veel
succes en door thans vergeten dichters. Een
bewerking voor de jeugd werd geschreven
door de Oostenrijkse schrijfster Auguste
Lechner (Herr Dietrich reitet, 1953). Meer succes had Felix Dahn, die Theoderik de Grote
beschreef in zijn omvangrijke historische roman Ein Kampf um Rom (1876) . Over de historische Theoderik schreef E. Kunow een
drama (18 86), W. Schafer een roman (i99).
Componisten die zich door de Dietrich-figuur lieten inspireren, zijn G. Henschel (JungDietrich-Ballade, 1892) en F. Draeseke (opera,
1900) . Het boek van Felix Dahn werd
verfilmd door Robert Siodmak (K A M P F UM
ROM, 1968) met onder meer Orson Welles en
Laurence Harvey.
N.TH.J. VOORWINDEN
EDITIE:

Janicke e.a. 1866-73.
: Zink 195o; Ensslin 19592; Wisniewski
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E L I D U C is de mannelijke hoofdpersoon uit
het gelijknamige lai, een korte vertelling in
verzen, van Marie de France. In Bretagne
leeft een hoofse en dappere ridder, Eliduc genaamd. Hij is gehuwd met Guildeluec. Als
Eliduc wordt belasterd, besluit hij te vertrekken en zijn heil in Engeland te zoeken. Hij
treedt in dienst van een oude koning wiens
enige dochter, Guilliadun, begeerd wordt
door een aantal gewelddadige vazallen. Guilliadun en Eliduc worden verliefd op elkaar,
maar Eliduc zwijgt over zijn huwelijk.
Als de koning van Bretagne plotseling in
moeilijkheden komt te verkeren, schiet Eliduc hem te hulp. Bij zijn afscheid belooft hij
Guilliadun dat hij zal terugkeren. Nadat Eliduc in Bretagne orde op zaken heeft gesteld,
keert hij heimelijk naar zijn geliefde terug en
schaakt haar. Tijdens de bootreis naar Bretagne steekt er een zware storm op; de schipper
wil Guilliadun over boord zetten, maar Eliduc verzet zich daartegen. Uit de woordenwisseling tussen Eliduc en de schipper kan
Guilliadun opmaken dat Eliduc getrouwd is;
daardoor raakt ze zo van streek dat ze in
zwijm valt en niet meer bijkomt. Eliduc legt
haar levenloze lichaam op het altaar van een
kapel, waar hij haar elke dag bezoekt. Zijn
echtgenote vraagt zich of waar haar gemaal
toch elke dag naar toe gaat. Ze volgt hem en
ontdekt het lichaam van haar rivale. Terwijl
ze staat te kijken, kruipt een wezel onder het
altaar vandaan. Een knecht slaat het beestje
dood. Een andere wezel steekt een rood bloemetje in de bek van het gedode beestje dat
daarop weer tot leven komt. Guildeluec weet
dit bloemetje te bemachtigen en steekt het in
de mond van Guilliadun. Zodra deze bij kennis is, vertelt Guildeluec haar rivale alles.
Guildeluec treedt in een klooster, zodat Eliduc kan trouwen met Guilliadun.

De oudst bekende versie van Eliduc — overgeleverd in slechts een handschrift — is een
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II84 verzen tellend lai, toegeschreven aan
Marie de France (ca. I 130 - ca. 1200; >>Yonec) .
In 1974 nam John Fowles een vertaling van
dit lai op in The Ebony Tower. In `A personal
note' die aan deze vertaling voorafgaat, deelt
Fowles mee: `The working title of this collection of stories was Variations, by which I
meant to suggest variations both on certain
themes in previous books of mine and in
methods of narrative presentation.' Bij nadere beschouwing blijkt het titelverhaal een variatie op het verhaal van Eliduc te zijn.
Eliduc is het verhaal van de man die de
aanwezigheid van zijn geliefde moet ontberen en dan — min of meer tegen beter weten
in — een relatie aangaat met een andere vrouw
(vgl. het huwelijk van #Tristan met Isoudemet-de-witte-handen) . Met uitzondering
van de storm op zee (vgl. het bijbelboek Jona), de schijndood (vgl. Doornroosje en
Sneeuwwitje) en het weer-tot-leven-wekken
door middel van een 'toverkruid' bevat dit
verhaal geen sprookjesachtige elementen.
LUDO JONGEN
E D I T I E:

Vermeer-Meyer 1982.
Gerritsen 199o.

S T U D I E:

E N E A S (de in de Middeleeuwen veel voorkomende spelling voor Aeneas), zoon van
Dardanus' nazaat Anchises en de godin Venus, echtgenoot van koning Priamus' dochter
Creusa en vader van Ascanius, is de Trojaanse
held die stamvader der Romeinen wordt.
Hij speelt, zo bericht Homerus in de Ilias,
een belangrijke rol in de Trojaanse oorlog.
Vergilius beschrijft dan zijn verdere lotgevallen in de Aeneis. Tijdens de brand van Troje
verliest hij Creusa. Aan het hoofd van een
groep overlevenden gaat hij met Anchises en
Ascanius op weg naar Italie waar hij volgens
de wil der goden een stad moet stichten. Zijn

omzwervingen voeren hem — zijn vader is
inmiddels overleden — naar Carthago, dat
kort daarvoor is gesticht door Dido (ook:
Elissa), die na de moord op haar man Sychaeus uit Tyrus is gevlucht. Dido vat hartstochtelijke liefde voor Aeneas op; om hem
breekt zij de gelofte van eeuwige trouw aan
Sychaeus, die zij tot dan heeft gehouden. Aeneas beantwoordt haar liefde. Het geluk is
van korte duur. Door de goden aan zijn opdracht herinnerd vertrekt Aeneas, ondanks
Dido's smeekbeden. Ontluisterd pleegt de
verlaten Dido zelfmoord. Na een bezoek aan
de onderwereld waar Anchises hem Rome
laat zien zoals het zal worden, eindigt Aeneas'
tocht aan de monding van de Tiber. Daar
herkent koning Latinus in hem de vreemdeling die volgens een voorspelling zijn enige
dochter Lavinia zal trouwen. Hoewel er een
andere pretendent is, Turnus, die de voorkeur van koningin Amata heeft, belooft de
oude Latinus Aeneas zijn rijk en zijn dochter.
Na hevige strijd, waarin Pallas, de zoon van
Aeneas' op de Palatijn wonende bondgenoot
Euander, sneuvelt, wordt Turnus overwonnen en trouwt Aeneas met Lavinia. Uit dit
huwelijk wordt na Aeneas' opneming onder
de goden Silvius geboren. Aeneas' nakomelingen stichten Rome.
De Aeneassage heeft haar klassieke vorm gekregen in Vergilius' heldendicht Aeneis (2919 v.C.), een literair meesterwerk met een in
de Olympische theologie verankerde ideologische functie: het stichtingsverhaal legitimeert Romes positie in de antieke wereld.
Het beeld van de trouwe Aeneas, die de wil
der goden volgt en zijn opdracht uitvoert
door Trojanen en Latijnen tot een yolk te
verenigen, is door Vergilius opgebouwd uit
overleveringen die in zijn tijd in omloop waren. De figuur van Dido is ontleend aan de
sage van de Tyrische weduwe Elissa, die zich
na de stichting van Carthago, als haar onderdanen haar willen dwingen te trouwen met
de Noordafrikaanse koning Jarbas, liever in
de vlammen werpt dan haar gelofte te schen-
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den, zoals de 3e-eeuwse geschiedschrijver Iustinus vertelt. Het verhaal van Dido en Aeneas
is door Ovidius bewerkt tot een afscheidsbrief van Dido aan Aeneas (Heroides 7).
Vergilius' Aeneis is, evenals Ovidius' Heroides, in de Middeleeuwen veel gelezen, als literair model ter navolging, als historische
bron voor de Trojaanse oorlog en de stichting van Rome, en als verhaal met een diepere, allegorische betekenis. De tijdgebonden
ideologische functie is daarbij op de achtergrond geraakt. Over Aeneas' rol in de strijd
om Troje circuleerden in de Troje-literatuur
ook minder fraaie verhalen: Troje zou niet
door list zijn ingenomen (het paard van Troje), maar door verraad van onder meer Aeneas. De verhalen over de verrader Aeneas
zijn in de Oudheid zelf gemarginaliseerd
door het gezag van Homerus en Vergilius,
maar in de Middeleeuwen hebben ze grote
invloed gehad (»Hector) . Door de receptie
van zowel de Aeneis als de alternatieve Trojesage is het middeleeuwse beeld van Aeneas
gespleten. Aanvankelijk zijn beide beelden als
het ware in gescheiden circuits in omloop,
maar vanaf de 12e en vooral 13 e eeuw gaan ze
elkaar beinvloeden. Tenslotte heeft ook het
meeleven met Dido, dat in de Oudheid wel
groot was, maar het toch aflegde tegen begrip
voor Aeneas (Augustinus vertelt in zijn Confessiones dat hij als jongeman tranen om haar
heeft gelaten), zich na het wegvallen van de
ideologische rechtvaardiging van Aeneas' gedrag tegen hem gekeerd.
Het verhaal van het verraad, waarbij Antenor de hoofdrol speelt maar Aeneas duidelijk betrokken is, circuleert al rond 400 v.C.
Het wordt uitvoerig verteld in twee laat-antieke prozawerken, die pretenderen ooggetuigeverslagen van de strijd om Troje te zijn:
de Ephemeris Belli Troiani, eenjournaal toegedicht aan Dictys de Kretenzer (Latijnse versie
uit de 4e eeuw), en het verslag De excidio
Troiae historia, op naam van Dares de Phrygier, deelnemer aan de Trojaanse kant (Latijnse versie uit de Se of 6e eeuw; meer over
Dictys en Dares bij Hector). Bij Dares heet

Aeneas wel 'getrouw aan de Trojaanse zaak'
en weert hij zich ook op het slagveld, maar na
Hectors dood behoort hij tot de vredespartij
die Helena wil teruggeven. Hij is betrokken
bij geheim overleg met de Grieken en het
openen van de stadspoort. De Grieken hebben beloofd hem te sparen. Hij verbergt Polyxena (Hector) in het huis van Anchises en
wordt, als dat uitkomt, door Agamemnon
verbannen. Dictys vertelt uitvoeriger over
het verraad dan Dares en dat maakt het er
voor Aeneas niet beter op. De verraders spelen de Grieken zelfs het Palladium, het heilige
beeld dat Troje tegen verovering beschermt,
in handen. Aeneas pleegt bovendien nog een
tweede keer verraad: als de Grieken weg zijn
beraamt hij een coup tegen Antenor, de nieuwe leider der Trojanen; dit lekt uit en hij
wordt door de Trojanen zelf gedwongen
Troje te verlaten. Het is duidelijk dat Vergilius ook andere dan dichterlijke redenen
heeft gehad om de schim van Hector vlak
voor de Grieken Troje binnenvallen aan Aeneas te laten verschijnen om hem namens de
goden op te dragen Troje te verlaten.
De laat-antieke literatuur neemt Vergilius'
beeld van Aeneas over. Het verraad blijft op
de achtergrond. De commentatoren, zoals
Servius, weten er wel van. Christelijke auteurs buiten het niet uit. Tertullianus vermeldt het, maar voorziet blijkbaar dat men
het met Vergilius in de hand zal ontkennen;
hij richt zijn kritiek op Aeneas zoals de Aeneis
hem beschrijft.
De bezwaren in de patristische literatuur
gelden vooral Aeneas' apotheose. Die is koren op de molen van de Euhemeristische godenkritiek (zo genoemd naar Euhemeros van
Messene, ca. 340-26o v.C.). Zij bevestigt de
opvatting dat de goden niets anders zijn dan
mensen die men na hun dood om hun prestaties is gaan vereren. Het verhaal van de vluchteling Aeneas die de goden uit het brandende
Troje redt, geldt bovendien als bewijs van de
onmacht der goden en van de dwaasheid van
wie daar hulp van verwacht (aldus Augustinus in De civitate Dei).

IIO ENEAS

Dit betekent niet, dat heel de christelijke
literatuur Aeneas verguist. De kerkvaders bestrijden de Aeneis als heidens document.
Daarnaast, en los daarvan, wordt Vergilius'
epos ook door christelijke dichters en retoren
als Claudianus, Corippus, Ennodius en Sidonius, die in de Middeleeuwen grote invloed
zullen hebben, bewonderd en nagevolgd als
literair kunstwerk.
De mythograaf Fulgentius (Expositio Vergilianae continentiae, Se eeuw) interpreteert de
Aeneis als een allegoric van het leven van de
mens: kind tot de dood van Anchises, adolescent tot het overboord slaan van de stuurman
Palinurus (vlak voor het einde van de zwerftocht), wijs geworden tijdens het bezoek aan
de onderwereld. Hij zal daarmee grote invloed hebben op middeleeuwse interpretaties.
Vergilius behandelt de geschiedenis van de
val van Troje tot de dood van Turnus in de
`ordo artificialis' (kunstmatige ordening) : de
Aeneis begint in medias res, en wat vooraf is
gegaan wordt later in flash-backs aangevuld.
Het als hulpmiddel bij de studie van de oudste
Romeinse geschiedenis bedoelde Excidium
Troiae (6e eeuw) geeft een vollediger en
chronologisch overzicht van de Trojaanse
oorlog, de lotgevallen van Aeneas (een samenvatting van de Aeneis, met een toevoeging over het huwelijk met Lavinia en zijn
apotheose) en de stichting van Rome. Van
deze handige samenvatting is in de Middeleeuwen, toen de `ordo naturalis' de voorkeur
genoot, dankbaar gebruik gemaakt.
Met de Aeneis is de voorbeeldige Aeneas
van meet of in de Middeleeuwen aanwezig.
> Karel de Grote, de bouwer van een nieuw
Rome in Aken, wordt rond 800 in het epos
Karolus Magnus et Leo papa met behulp van
ontleningen aan Vergilius beschreven als `een
tweede Aeneas'. Tot het midden van de Ile
eeuw heeft de trouwe Aeneas het rijk vrijwel
alleen. Volgens Bernardus Silvestris (12e
eeuw) is hij exempel van volhardend verduren (tolerantia), barmhartigheid (pietas) en geloof (religio). Het thema Aeneas en Dido blijft

actueel. Ovidius' Heroides -brief wordt in
hexameters herdicht en twee der Carmina Burana zijn klachten van Dido in ritmische strofen. Maar de Vergilius-commentatoren volgen Fulgentius en zien in Dido een allegoric
van de ongeoorloofde liefde (Bernardus Silvestris) .
Rond het midden van de 12e eeuw krijgen
de vorstenhoven grote belangstelling voor de
Oudheid. In een kort tijdsbestek ontstaan de
drie Oudfranse `romans antiques' ( Thebes,
Eneas en Roman de Troie), waarin de geschiedenis van de Oudheid tot de stichting van
Rome wordt gegeven aan de hand van Latijnse werken, die als bron voor de handeling
fungeren en niet als literair model. Eneas
wordt de hoofdpersoon in twee vroeg-hoofse
ridderromans: de Roman d'Eneas van een onbekende auteur aan het Anglo-Normandische hof (ca. i i So-S S, ruim io.000 verzen), en
de bewerking daarvan door Hendrik van
Veldeke, de Eneit (kort voor 1190 voltooid
aan het hof van de landgraaf van Thuringen,
bijna 13.500 verzen). De klassieke verhaalstof
wordt aangepast aan de middeleeuwse literaire conventies en leefwereld. Eneas' lotgevallen worden verteld als ware hij een ridder. De
goden spelen een geringere rol (ze zijn natuurlijk niet helemaal weg to denken), hoofse
liefde en heroische strijd treden op de voorgrond. De gevoelens van de hoofdpersonen
worden uitvoerig beschreven en in monologen tot uitdrukking gebracht. Het zijn die
van de riddercultuur ('anachronisme moral'),
wat ook geldt voor hun kleding, leef- en
strijdwijze, steden, paleizen en burchten (`travestie de costume'; zie ook > Hector) .
In beide Eneasromans krijgt het begin van
Eneas' tocht veel minder aandacht dan zijn
lotgevallen in Carthago en Italic (het derde
bock van de Aeneis is tot enkele verzen gereduceerd) . In de Dido-episode zet Vergilius de
toon; de klacht van Dido, die in de Eneas
meer hartstocht toont dan bij Veldeke met
zijn gevoel voor `maze', blijft een aanklacht,
maar ze vergeeft Eneas zijn ontrouw. Vanaf
het moment waarop Eneas in Italic landt
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De vloot van Eneas arriveert bij
de kust van Italie. Email uit
Limoges, ca. I525-I530. New
York, Metropolitan Museum
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wordt de band met de Aeneis losser. Tot de
dood van Turnus bepaalt Vergilius het verloop van de handeling. Het verhaal van de
strijd words echter veel uitvoeriger verteld:
de stichting van de burcht Montauban, de
heldendaden van Pallas en van Camilla en
haar Amazonen, Eneas' tweegevechten met
Turnus. Vanaf het ontluiken van de minne
tussen Lavinia en Eneas tot de bruiloft kunnen Veldeke en zijn voorganger onafhankelijk van Vergilius (die besluit met de dood
van Turnus en weinig aandacht besteedt aan
Lavinia) maar begeleid door Ovidius een liefdesgeschiedenis ontwerpen (in de Eneas 1700
verzen lang) volgens de conventie van de
hoofse roman. Zij bekroont het beeld van
Eneas als ridder zonder land en uit den
vreemde, die met een vrouw een rijk verwerft.
Vergilius en Ovidius zijn ook gebruikt als
historische bron. Wace neemt een samenvatting van de Aeneis op in de Roman de >Brut
(I I S S), want sinds Nennius (9e eeuw) wordt
een Brutus, nazaat van Eneas, voor de Trojaanse stamvader der Britten gehouden
(#Hector). Guido van Pisa geeft het Excidium
Troiae een plaats in zijn Liber historiarum (ca.
I I I 8). Het verhaal over Dido en Aeneas in de
Cronica general van Alfonso el Sabio (13e
eeuw) berust op Ovidius' Heroides- brief. De
samensteller van de Histoire ancienne jusqu'a
Cesar (voor 1213-30) bundelt de stof die in de
`romans antiques' is behandeld tot een overzicht van de antieke geschiedenis (dat doet
denken aan de gewoonte om deze romans in
handschriften bijeen te brengen). Doch hij
baseert zijn werk niet op de romans maar op
hun antieke bronnen. Het deel over Eneas
berust dus niet op de Roman d'Eneas, maar op
de Aeneis die de auteur, met steun van Servius, zich tot feiten beperkend en wonderen
stelselmatig eliminerend (ook de tocht naar
de onderwereld), bewerkt tot een chronologisch verhaal van de lotgevallen van Eneas,
dat hij voorziet van moralisaties in verzen.
De Histoire ancienne is tot in de i Se eeuw zeer
populair gebleven; er zijn bijna zestig manu-

scripten bewaard, alsmede een herziene versie
en een Italiaanse vertaling uit de 14e eeuw.
In de j aren tussen het ontstaan van Eneas en
Eneit, rond I165, begint `de waarheid over
Troje' zoals Dares en Dictys haar hebben verteld, haar zegetocht met de Roman de Troie
van Benoit de Sainte-Maure (> Hector).
Doordat Benoit voor het deel over de inneming van Troje Dictys de Kretenzer volgt,
wordt het verraad van Aeneas in de Troje
literatuur een wijdverbreid gegeven. Benoit,
die Eneas' lotgevallen niet behandelt, brengt
Vergilius' beeld van de trouwe Eneas niet in
het geding. Guido de Columpnis (Historia
destructionis Troiae, 1272-87) evenmin, hoewel hij zijn lezers voor informatie over Eneas
na diens vertrek uit Troje naar Vergilius verwijst. Zelfs de auteur van de Histoire ancienne
jusqu'a Cesar, die na Dictys de Aeneis samenvat, maakt er geen probleem van. Zo niet
Jacob van Maerlant, die in zijn Historie van
Troyen eveneens een bewerking van de Aeneis heeft opgenomen. Hij kiest voor Vergilius' Eneas en verwerpt Benoits verhaal,
omdat hij niet kan geloven dat God een
schurk heeft uitverkoren om stamvader van
de Romeinen te worden. In de Historie van
Troyen wordt niets van Benoit overgenomen
dat een smet kan werpen op Eneas en Antenor. Dit blijft een uitzondering en het verraad van Eneas wordt alom bekend, ook buiten de Troje-literatuur in engere zin,
bijvoorbeeld bij John Gower (Confessio
Amantis, ca. 1390) en in de Gawain and the
Green Knight (>> Walewein, eveneens eind 14e
eeuw) .
Vanaf het begin van de 13e eeuw gaat de
sage van de trouwe Elissa, die liever stierf dan
te hertrouwen, weer een rol spelen. De auteur van de Histoire ancienne jusqu'a Cesar kent
de sage via Servius en past haar aan: Dido
heeft zich, om niet met Jarbas te moeten trouwen, wel in de vlammen geworpen, maar
haar onderdanen hebben haar haars ondanks
gered. Na deze vondst kan de Dido-enEneas-episode naar Vergilius volgen. Boccaccio vertelt het verhaal van Dido volgens Ius-
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tinus (De casibus virorum illustrium, 13 56-6o)
en verwerpt Vergilius' versie als dichterlijk
verzinsel.
De Ovidius-receptie (Roman de la Rose,
13e eeuw, en Ovide moralise, 1 316 -28) is de
laatste schakel in de keten van factoren die
Dido doet zien als een bedrogen vrouw,
slachtoffer van de verrader Eneas en niet van
de goden, die inmiddels hun rol hebben moeten afstaan aan de Fortuin. Een reeks van
schrijvers neemt het voor haar op: Boccaccio
(Amorosa visione, 1341-42; De mulieribus claris,
1361-62), Chaucer (The House of Fame, 13 8o;
The Legend of Good Women, 1385-86), Christine de Pisan (Epistre au Dieu d'amours, 1 399;
Livre de la Cite des Dames, 1405), John Lydgate (The Fall of Princes, 143 1-39) en vele anderen. Maar het is geen gesloten front tegen
Eneas. Dante ziet in het Inferno Eneas en Lavinia in gezelschap van #Hector en Dido in
dat van Achilles.
Het humanisme zal Vergilius' beeld van
Aeneas nieuwe glans geven, en met de vertaling van Octovien de Saint-Gelais (I Soo)
breekt de periode aan waarin de Aeneis ook
als literair kunstwerk in de volkstalen toegankelijk wordt. Maar Troje en Dido zullen Aeneas nog lang achtervolgen.
De lotgevallen van Aeneas zijn vooral afgebeeld in de vele kostbare, voor vorsten en
adel bestemde handschriften van de Aeneis en
de bewerkingen daarvan. Verluchte handschriften van voor het midden van de 13 e
eeuw zijn zeldzaam. Daarna worden het er te
veel om op te noemen en zijn ook de Histoire
ancienne jusqu'a' Cesar en de Troje-literatuur
(#Hector) vertegenwoordigd. Vanaf de I Se
eeuw omvat de beelddocumentatie wandtapijten, cassoni (bruidskisten) en oude drukken (zoals die van Le Livre des Eneydes compile
par Virgile, Lyon 1483 bij Guillaume le Roy,
geillustreerd met 6 I gravures) . Het vaakst
worden Dido en Aeneas, Lavinia en Aeneas
(toepasselij k op cassoni) en, bij de Troj eroman, het verraad van Aeneas afgebeeld.
L.J. ENGELS
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zijn de held en heldin van de
eerste Franse Arturroman, omstreeks i 165-70
geschreven door de dichter Chretien de
Troyes. Erec, de zoon van koning Lac, verblij ft als j ong ridder aan het hof van koning
>>Artur. Op een dag verlaat hij het hof om een
belediging te wreken die koningin Guenievre
en hemzelf is aangedaan door de ridder
>>Yder. Kort daarna ontmoet hij Enide, de
beeldschone en zeer wijze dochter van een
verarmde achterleenman. De volgende dag
wordt een sperwer uitgeloofd voor de
schoonste jonkvrouw. In een gevecht tegen
Yder verovert Erec de sperwer voor Enide en
wreekt hij tegelijkertijd de smadelijke belediging. Hij vraagt Enides hand en neemt haar
mee naar Arturs hof, waar hun huwelijk met
hoofse praal wordt gesloten. Dan vertrekken
zij naar het hof van koning Lac.
Aan dit hof blijkt Erec geheel op te gaan in
de liefde voor zijn vrouw. De ridders van zijn
gevolg spreken er schande van, dat hij zijn
ridderplicht verzaakt. Enide hoort hiervan en
schaamt zich, omdat zij zich verantwoordelijk acht voor het eerverlies van haar man. Op
een morgen wekken haar tranen Erec, die de
reden van haar verdriet wil weten. Hij lijkt
haar verklaring op te vatten als kritiek op
hem en besluit van het hof te vertrekken met
slechts Enide als gezelschap. Hij verbiedt haar
iets tegen hem te zeggen. Viermaal trotseert
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Enide dit verbod: zij waarschuwt Erec eerst
voor drie, dan voor vijf roofridders, voor een
graaf bij wie zij de nacht doorbrengen en die
Erec wil doden om zich van Enide meester te
maken, tenslotte voor een ridder met de gestalte van een dwerg, Guivret le Petit, die
Erec wil aanvallen. Alle keren wendt Erec het
gevaar of en verwijt hij Enide haar ongehoorzaamheid. Met Guivret, die hij overwint
waarna hij hem genade schenkt, sluit hij
vriendschap. Na een ontmoeting met Artur
en zijn gevolg, op jacht in het bos, redt Erec
een ridder die wordt belaagd door twee reuzen. Door de inspanningen van het gevecht is
hij zo uitgeput, dat hij voor dood van zijn
paard valt. Een graaf die toevallig passeert,
wordt verliefd op Enide en besluit beiden
mee te nemen, teneinde Erec te begraven en
Enide te trouwen. Terwijl Erec opgebaard
ligt, tracht de graaf Enide te dwingen hem
haarjawoord te geven. Als zij blijft weigeren,
slaat hij haar in het gezicht, zij gilt en Erec
ontwaakt uit zijn bezwijming. De herrijzenis
van de doodgewaande veroorzaakt een grote
verwarring, waarvan Erec en Enide gebruik
maken om te vluchten.
Zij zijn nu verzoend, alle misverstanden en
geschillen zijn vergeten. Zij ontmoeten Guivret weer, die hen meeneemt naar zijn kasteel
om te herstellen en uit te rusten. Dan volgt
nog een laatste avontuur, de `Joie de la Cour'
(Vreugde van het Hof). In een sprookjesachtige tuin leven de ridder Maboagrain en zijn
geliefde. Maboagrain doodt alle ridders die
zich in de tuin wagen en zet hun hoofden op
puntige palen. Erec verslaat Maboagrain en
bevrijdt hem daarmee van de gelofte die hij
zijn geliefde heeft gedaan: samen met haar in
de tuin te blijven tot hij wordt verslagen. De
tuin vormt niet langer een doem voor de omgeving en de gelieven kunnen in het normale
leven terugkeren. Door Erecs overwinning is
de harmonie hersteld en Enide weet Maboagrains geliefde ervan te overtuigen dat zij
buiten de tuin gelukkiger zal zijn. Erec en
Enide gaan nu terug naar Arturs hof. Kort
daarop sterft koning Lac. Te Nantes worden

Erec en Enide tot koning en koningin gekroond.
I )it vcrlidad, dat naar het zeggen van de dichter al in oudere versies circuleerde, draagt terecht de naam van zowel de mannelijke als de
vrouwelijke hoofdpersoon. Enide is een
boeiend personage, een hoofs maar verlegen
meisje dat via een ontwikkeling die tot uitdrukking komt in de herhaalde tweestrijd
tussen gehoorzaamheid en bezorgde liefde,
uitgroeit tot de gelijke van Erec. Deze gelijkheid wordt gesymboliseerd in de gezamenlijke kroning. Erec maakt een parallelle ontwikkeling door die leidt tot een evenwichtige
oplossing voor de tweestrijd tussen liefde en
ridderplicht.
Chretiens roman is in de Middeleeuwen in
verschillende talen bewerkt. De oudste bewerking, Hartmann van Aues Erec (ca. i 19o),
is de eerste Duitstalige Arturroman. Hartmann volgt in grote lijnen Chretien, maar
wijkt in details vaak af. Doordat hij uitweidt
en uitleg verschaft, is zijn versie anderhalf
maal zo lang als het origineel. Zo beschrijft
hij bijvoorbeeld veel uitvoeriger Enides wanhoop bij Erecs vermeende dood. Vergelijking
van de structuur van Hartmanns tekst met die
van Chretien heeft Duitse onderzoekers op
het spoor gebracht van een frequent voorkomende structuur in Arturromans (de 'Doppelwegstruktur'): de held vindt in een eerste
avonturenweg een geliefde en bereikt een
broos geluk, dan volgt een crisis, die aanleiding is tot een tweede, zwaardere avonturenweg, die naar duurzaam geluk leidt. Dezelfde
opbouw kennen bijvoorbeeld ook Chretiens
roman over Yvain en het Lai de »Lanval van
Marie de France.
Net als de Duitse tekst draagt de Welshe
versie alleen de naam van de mannelijke
hoofdpersoon: Gereint ab Erbin (Gereint,
zoon van Erbin) . Dit anonieme prozaverhaal
maakt deel uit van de Mabinogion (» Culhwch)
en dateert waarschijnlijk uit het begin van de
13e eeuw. De relatie met de Franse tekst is
niet gehecl duidelijk. Hoewel het onloochen-
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baar lijkt dat de Welshe auteur Chretiens versie heeft gekend, heeft hij ook materiaal uit
andere, Welshe, bronnen verwerkt, vooral
waar het gaat om persoonsnamen en familierelaties. Soms wijken ook details in de intrige
af. Zo wordt hier bijvoorbeeld de verwijdering tussen de echtelieden verklaard uit jaloezie van Gereints kant.
Omstreeks 1230 komt de anonieme Oudnoorse Erex saga tot stand, een verkorte prozabewerking van Chretiens roman. De ver-

korting komt vooral voort uit het weglaten
van beschrijvingen en heeft geen invloed op
de handeling. Een Franse prozabewerking
van Chretiens versroman is in het midden
van de 1 Se eeuw geschreven in de omgeving
van het Bourgondische hof. Inhoudelijk verschilt deze versie niet van haar voorbeeld.
Een ander Frans prozaverhaal over Erec
komt voor in twee handschriften van de Tristan en prose en gedeeltelijk in een Spaanse en
een Portugese vertaling van die tekst. Het
verhaal dateert waarschijnlijk uit de 14e

`The brave Geraint' of
`Geraint and Enid', schilderij
van Arthur Hughes, 186o.
Particuliere collectie.
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eeuw. Naast de naam van Erecs vader, Lac,
vinden we hier die van zijn moeder, Crisea,
of, volgens een Franse bron, Ocise. Ook heeft
hij een zuster, maar van Enide is nergens sprake. Erec heeft in dit verhaal de reputatie de
meest betrouwbare van alle ridders te zijn.
Hij heeft een eed afgelegd nooit zijn woord te
zullen breken. Deze eed wordt hem noodlottig. Als dolende ridder ontmoet hij op een
dag, na al enkele avonturen te hebben beleefd, een jonkvrouw die belooft hem opheldering te verschaffen over het lot van zijn
vader, die in een tweegevecht verslagen is,
mits hij later voor haar zal doen wat zij van
hem vraagt. Dit belooft Erec. Zijn vader
blijkt gewond in een klooster te verblijven.
Hestor van Mares, de halfbroer van #Lancelot, heeft Lacs eer al gewroken. Wat de jonkvrouw later van Erec verlangt, is het hoofd
van zijn eigen zuster. Om zijn eed niet te
breken hakt hij zijn zuster het hoofd af. Als
straf hiervoor sterft Erec een eerloze dood
door de hand van Gauvain (»Walewein) .
In de 19e eeuw treedt een Arturridder genaamd Geraint als bard op in het Welsh georienteerde korte verhaal `The Enchanted
Shield' uit de bundel Stories of Chivalry (1827)
van Henry Davies. Het verhaal van Erec en
Enide in zijn Welshe vorm, zoals het was uitgegeven en vertaald door Lady Charlotte
Guest in 1840, inspireert Alfred Lord Tennyson tot een van de vroegste gedichten uit de
cyclus Idylls of the King. Van de in 1859 verschenen kleine cyclus The True and the False.
Four Idylls of the King draagt het eerste gedicht de titel `Enid'. In 1870 verandert Tennyson de titel in `Geraint and Enid' en in 1873
wordt het gedicht in tweeen gedeeld: `The
Marriage of Geraint' en `Geraint and Enid'.
Tennyson geeft de gebeurtenissen zoals die in
zijn bron worden beschreven getrouw weer.
Zijn inbreng ligt op het terrein van de structuur en van het poetisch taalgebruik. Wat de
structuur betreft, het verhaal begint in medias
res, op het tijdstip waarop Geraint en Enid na
hun huwelijk Arturs hof verlaten. Dan words
verteld over Geraints alles vergetende liefde,

over het morren van zijn gevolg, over Enids
zorgen en over Geraints j aloezie, die hem ertoe brengt Enid te bevelen met hem op avontuur te gaan. Dan volgt een terugblik, waarin
de hele geschiedenis vanaf het begin wordt
verteld. Als het punt waarop de terugblik
werd ingelast weer is bereikt, wordt de coupure tussen `The Marriage of Geraint' en `Geraint and Enid' aangebracht.
In 1868 verscheen een uitgave van The
True and the False. Four Idylls of the King met
illustraties van Gustave Dore. Negen van
Dores gravures hebben betrekking op `Enid'.
Tennyson inspireerde de prerafaelitische
schilder Arthur Hughes omstreeks i 86o tot
zijn `The Brave Geraint' (ook wel `Geraint
and Enid', nu in het bezit van Lady Anne
Tennant). Vanwege haar toegewijde echtelijke liefde gold Enid(e) voor de 19e-eeuwse
kunstenaars als een tegenhangster van overspelige vrouwen als Guinevere en Isoude. Zij
werd veelvuldig afgebeeld, onder meer door
J. Hallyar 186o, J.B. Bedford 1862, F.M. Miller 1866, E.H. Corbould 1873, H.M. Paget
1879, G.F. Watts 1879, Mrs. Samuel Nicholl
188o, Alice M. Scott 1881, Helen Blackburne
18 8 S, F. Sydney Muschamp i88 S en Madeline M. McDonald 1896. Een van de tapijten
uit de `Court of Arthur series' die het parlementslid Coleridge Kennard in 1876 bestelde
bij de Windsor Tapestry Works, toont Geraint buigend voor Enid en haar ouders,
staande voor een vervallen kasteel. George
James Frampton, een door de prerafaelieten
beinvloede kunstenaar van de `New Sculpture Movement', beeldde Enid in 1 895-96 af op
een van de tien verguld zilveren panelen die
nu nog hangen in Astor House, Temple Place, Westminster. Hij vervaardigde bovendien een borstbeeld van `Enid the Fair' (1908,
Christopher Wood Gallery, Londen) . In 19o8
behandelde Ernest Rhys het verhaal van Geraint en zijn geliefde in zijn Enid. A Lyric Play,
dat werd opgevoerd met muziek van Vincent
Thomas.
C. HOGETOORN
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koning der Oostgoten, pleegde
volgens zijn tijdgenoot, de Romeinse geschiedschrijver Ammianus Marcellinus, in
375 zelfmoord, toen de Hunnen zijn rijk onder de voet liepen. De Gotische geschiedschrijver Jordanes (6e eeuw) weet te vertellen
dat `Hermanaricus' tot het geslacht der Amelungen behoorde, waaruit ook Theoderik de
Grote (Dietrich van Bern) stamde. Volgens
hem stichtte deze Hermanaricus een groot
rijk. Toen het volk der Rosomonen overliep
naar de Hunnen, liet hij Sunilda, een Rosomoonse, vanwege dit verraad door wilde
paarden uiteenscheuren. Haar broers Sarus en
Ammius namen wraak en verwondden hem
zwaar. Door die verwonding was Ermenrik
met meer in staat het verzet tegen de Hunnen
te leiden en stierfhij, I Io jaar oud.
In de Germaanse heldenepiek is Ermenrik
een van de oudste historische persoonlijkheden. De historische gegevens zijn echter in de
overleveringen zeer verschillend uitgewerkt.
In de heldenepiek komt Ermenrik in verschillende sagencomplexen voor.
Ten eerste is er de Svanhild-sage. Deze is in
complete vorm alleen in Scandinavia te vinden. De belangrijkste bron is het Edda -gedicht `Hamdismal'. Volgens deze overlevering was Svanhild een dochter van Sigurd
(>Siegfried) en de vrouw van koning `Jormunrekk' (Ermenrik) . Jormunrekk laat haar
doodtrappen door wilde paarden, omdat hij
haar van ontrouw met zijn zoon Randver
verdenkt. Randver wordt opgehangen.
Svanhilds broers Sorli en Hamdir willen haar
wreken, wijzen daarbij echter de hulp van
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hun halfbroer Erpr af. Tijdens hun tocht naar
Jormunrekk doden zij hem zelfs. Hamdir
hakt Jormunrekks voeten en Sorli diens handen af. Daar Erpr er niet bij is om Jormunrekks hoofd af te houwen, kan deze om hulp
roepen en zijn wachters adviseren hen te stenigen, omdat zij niet door metaal kunnen
worden verwond. Ook de Deense geschiedschrijver Saxo Grammaticus (ca. 1200) kent
dit verhaal in grote lijnen. Bij hem is `Iarmerik' echter koning van Denemarken. De
trouweloze raadgever Bikki beschuldigt Broder, de zoon van de koning, van echtbreuk
met koningin Svanhild. De vrouw wordt onder paardehoeven vertrapt. Broder krijgt op
het laatste moment genade, omdat zijn vader
zich realiseert dat hij geen andere erfgenamen
heeft. De broers van Svanhild proberen haar
te wreken, maar zij slagen er alleen in Iarmerik zwaar te verwonden.
In een ander sagencomplex, de Harlungensage, gaat het om een niet historisch aantoonbaar broederpaar, neven van Ermenrik, dat
optreedt in de Middelhoogduitse Dietrichepiek (bijvoorbeeld in de Biterol en in de
Oudnoorse, nit het Duits vertaalde, Thidrekssaga. Volgens deze bronnen werden de Harlungen Imbrecke en Fritele door de boze
raadgever Sibecke belasterd, waarna ze werden opgehangen. In de Thidrekssaga wordt
zelfs gezegd dat zij een oogje hadden op koningin Svanhild. Ondanks de voorzorgsmaatregelen van de trouwe Eckart worden
zij gevangen genomen en opgehangen. Ook
Saxo Grammaticus weet te vertellen, dat
twee neven van koning Iarmerik van Denemarken tegen hem in opstand kwamen. Hij
laat hen na hun nederlaag ophangen. Getuige
de Oudengelse >>Widsith was het verhaal ook
in Engeland bekend. De dichter vertelt daarin
dat hij aan het hof van 'Eormanric' was en de
`Herelingen' Emerca en Fridia ontmoette.
Het Middelhoogduitse epos Dietrichs Flucht
weet te melden dat Ermenrich in het bezit
van het goud van de Harlungen was gekomen. Hier words dus ook gouddorst als motief van de verwantenmoord gegeven.
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Ten derde is er de Dietrich -sage. Ermenrich
treedt vooral in de middeleeuwse Duitse heldenepiek op als tegenstander van Dietrich
van Bern (= Theoderik de Grote) . In de verschillende gedichten wordt verteld hoe Dietrich door zijn oom Ermenrich uit Italie
wordt verdreven. Dietrich onderneemt pogingen zijn rijk te heroveren, maar moet ondanks overwinningen toch telkens terugkeren naar zijn ballingsoord bij koning Attila
(»Etzel) van de Hunnen. In deze werken heeft
Ermenrich de rol van de historische Odoaker
overgenomen. Uit het Oudhoogduitse Hildebrandslied (ca. Boo) blijkt immers dat oorspronkelijk ook in de heldenepiek Odoaker
de tegenstander van Dietrich was. Waarschijnlijk is de uit andere epische werken beruchte Ermenrich (zie boven) in de plaats gekomen voor de in vergetelheid geraakte
historische tegenstander.
In de Germaanse verteltraditie stond Ermenrik dus bekend als een tiran en verwantenmoordenaar, maar ook als de eigenaar van
een grote schat. In die laatste hoedanigheid
words hij ook in de Middelnederlandse #Reynaert vermeld: Reynaert beweert dat zijn wader indertijd `Des coninx Ermerikes scat / In
eene verholenlike stat' had ontdekt. Nog in
de zestiende eeuw werd Ermenrik de hoofdpersoon in de Nederduitse ballade Koninc Ermenrikes Dot. Daarin wordt verteld dat Dietrich zijn land heroveren wil. Samen met elf
helden reist hij naar Ermenriks slot. Deze wil
hen laten ophangen, maar zijn plan mislukt.
Ermenrik en al zijn mannen worden gedood.
Mogelijk bevat deze laatste overlevering een
contaminatie van elementen uit de Svanhilden de Dietrich-sage.
In de moderne tijd was de stof populair bij
de mindere goden in de Duitse literatuur.
Ernst von Wildenbruch schreef een tragedie
Ermanarich der Konig (1903 -08) en er bestaat
een drama met dezelfde stof van O. Munz uit
1909. Het verhaal werd verder gebruikt door
H.W. Schulte vom Bruhl (in Urvdterzeit,
1918) en door auteurs in het Derde Rijk, zo-

als Hans Baumann met een Ermanerich uit
'944.
A. QUAK
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E R N S T speelt de hoofdrol in een Middel-

hoogduits epos dat tot de zogenaamde `speelmansgedichten' wordt gerekend, zoals ook
»Salman en Konig »Rother. Het origineel, vermoedelij k ontstaan rond het jaar 1170, is
slechts in een drietal fragmenten bewaard gebleven. De volledige geschiedenis is voor het
eerst overgeleverd in een wat latere versie die
in de vroege 13e eeuw in berij mde vorm verscheen. Deze redactie van de stof vormt het
uitgangspunt van onze navertelling.
Hertog Ernst van Beieren geniet een voortreffelijke opvoeding en groeit op tot een
voorbeeldig heerser over zijn land. Zijn moeder, sinds lange tijd weduwe, trouwt met keizer Otto, vorst van Saksen en heerser over het
Duitse Rijk. Aan diens hof verwerft Ernst
groot aanzien, omdat hij als adviseur en bestuurder zijn stiefvader Otto waardevolle
diensten bewijst. Hierdoor verliest zijn rivaal,
paltsgraaf Heinrich, aan invloed. Jaloers op
de macht van Ernst maakt hij de keizer wijs
dat zijn stiefzoon uit is op zijn troon. Keizer
Otto gelooft de leugenaar en valt met een
grote legermacht Beieren binnen om Ernst
uit zijn hertogdom te verdrijven.
Hertog Ernst neemt met een duizendtal
ridders de wijk. Hij trekt door de Balkan naar
Constantinopel. Met de kern van zijn leger
begeeft Ernst zich aan boord van een groot
schip. Ook talrijke Grieken sluiten zich bij
hem aan. Zo ontstaat een groot kruisleger dat
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zich onder leiding van de hertog opmaakt
om het Heilige Land te bevrijden. Kort na de
afvaart van de vloot steekt er een hevige
storm op. Vele schepen vergaan, het hertogelijke schip raakt geisoleerd en words door de
stormwind de oceaan opgedreven. Maandenlang duurt de tocht, dan komt er eindelijk
land in zicht. Men gaat in een onbekende havenplaats voor anker.
Het blijkt de stad Grippia te zijn die er,
merkwaardig genoeg, totaal verlaten bij ligt.
Hertog Ernst en zijn trouwe strijdmakker,
graaf Wetzel, gaan op onderzoek uit en zijn
getuige van de thuiskomst van de bewoners.
Die halen in triomf hun koning in, samen
met de tegen haar zin meegevoerde erfgename van het koninkrijk India. De mensen uit
Grippia blijken monsters te zijn, mensen met
hoofden als kraanvogels. Hertog Ernst tracht
in een gevecht de prinses uit haar benarde
situatie te bevrij den, maar de ontvoerders steken de Indiase prinses dood zodat elke hulp te
laat komt.
Weer vaart de hertog de oceaan op. Er
volgt een nieuw avontuur: het schip geraakt
binnen de aantrekkingskracht van de `Magneetberg' (»Kudrun), waardoor elke ontsnapping onmogelijk wordt. Het schip zit muurvast. De proviand raakt op. De situatie is
hopeloos. Vervaarlijke grijpvogels, griffioenen genaamd, halen de lijken van de verhongerde zeelieden van boord. Zij voeren ze
door de lucht mee als voedsel voor de jonge
vogels die in de nesten op het vasteland huizen. Graaf Wetzel krijgt een lumineus idee:
de overlevenden naaien zich in dierenhuiden
en worden zo door de op buit beluste roofvogels meegenomen naar het vasteland. Nog
is de avontuurlijke tocht niet ten einde. Op
het vasteland worden hertog Ernst en zijn
makkers ontvangen door monsterlijke lieden
met een oog. Het zijn de bewoners van Arismaspi. De Duitse ridders begeven zich in
dienst van de koning en bezorgen hem de
overwinning in een veldslag tegen monsterlijke mensen met grote eendevoeten. De hertog wordt beloond met een hertogdom, dat

Ernst in gevecht met de mensen
met de kop van een kraanvogel.
Houtsnede in een editie van
de Augsburgse drukker
Anton Sorg, ca. 1476.
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hij moet verdedigen tegen afschrikwekkende
lieden met grote oren. Daarna bevrijdt hij de
dwergen van het naburige land Prechami van
een kraanvogelplaag. Tot slot verslaat hij een
leger reuzen dat zijn koninklijke dienstheer
schatplichtig wil maken.
Na zes jaar in dit land te hebben geleefd
begint Ernst met de zijnen aan boord van een
koopvaarder uit Moorland (= Ethiopie) zijn
terugreis. Als aandenken neemt hij zijn schatten mee, en onder meer een reus en twee
dwergen. Onderweg helpt hij bij de verdediging van het christelijke Moorland tegen de
sultan van Babilonia (= Cairo in Egypte).
Daarna maakt hij zich verdienstelijk bij de
verdediging van het christelijke Jeruzalem tegen heidense vijanden. Intussen is keizer Otto
tot het inzicht gekomen dat hij Ernst ten onrechte heeft verdreven. Na zijn terugkeer
wordt Ernst dan ook weer in alle glorie aan
het hof opgenomen. De monsterlijke mensen
die Ernst heeft meegebracht, begeleiden hierna de keizer. Alleen de reus blijft in dienst van
hertog Ernst.
Het verhaal over hertog Ernst is, hoe wonderlijk het ook moge klinken, niet geheel
verzonnen. Het begin (en het einde) van het
dichtwerk dat het conflict tussen hertog Ernst
en keizer Otto beschrijft, heeft waarschijnlijk
historische achtergronden. Er lijkt een versmelting van twee historische feiten te hebben plaatsgevonden. Het is bekend dat in 953
hertog Liudulf van Zwaben rebelleerde tegen
zijn vader, keizer Otto de Grote. Otto belegerde Regensburg en nam de stad in. Zijn
zoon smeekte hem daarna om vergiffenis. In
1027 kwam hertog Ernst ii van Zwaben in
opstand tegen zijn stiefvader, koning Konrad
II. De opstand mislukte. Zijn moeder Gisela
wist echter een verzoening tussen beide partijen tot stand te brengen.
Het belangrijkste deel van het verhaal, de
zwerftochten van Ernst door de Orient, is
niet historisch verklaarbaar, maar stamt uit
Arabische bronnen, zoals de verhalen van
Sindbad de Zeeman in Duizend-en-een nacht.

De geografische bijzonderheden die we in het
verhaal aantreffen, zijn uiterst interessant. Zij
weerspiegelen de kennis die een geletterde
Westeuropeaan uit de 12e en 13 e eeuw op
aardrijkskundig gebied bezat. De aarde is niet
plat maar als een bol gedacht. Een deel ervan
wordt omsloten door een brede gordel van
water, Oceanus genaamd. Deze watergordel
omgeeft het door de mensen bewoonde gedeelte van de aarde dat weer in drie werelddelen wordt opgesplitst: Europa, Afrika en
Azie. Deze opvatting stamde uit de Oudheid.
De onbekende dichter van de Herzog Ernst
maakte dankbaar van deze traditie gebruik,
waarbij hij niet schroomde eigen verzinsels
toe te voegen. Maar er lijken ook reminiscenties aan een oosterse werkelijkheid aanwezig,
zoals bijvoorbeeld in de architectuur van de
paleistuin in de stad Grippia en de wijze
waarop de Grippianen oorlog voeren, namelijk als bereden boogschutters. De geografie
van de Herzog Ernst, waarin het Verre Oosten
(`India') en het Verre Noorden (`Magneetberg') elkaar ontmoeten, is uiterst vaag. De
thuisreis van de hertog, waarbij allerlei exotische landstreken worden aangedaan, verloopt zonder problemen. Een koopman uit
`Ethiopie' komt terecht in de wateren van
Arismaspi en neemt de hertog mee naar zijn
thuishaven. Vandaar gaat de reis via Cairo en
Jeruzalem verder, langs een route die we op
de middeleeuwse landkaarten kunnen volgen.
De wonderlijke stof van de Herzog Ernst is,
blijkens het feit dat de hele Middeleeuwen
door zowel in verzen als in proza bewerkingen ontstonden, uiterst populair geweest.
Groot succes boekte de vroeg-15e-eeuwse
prozaversie die op haar beurt in verkorte
vorm de tekst van een gedrukte bewerking
(uit de drukkerij van Anton Sorg te Augsburg, omstreeks 1476) vormde. Dit volksboek, getiteld Ain hupsche liepliche Historie

ains edeln fursten herczog Ernst von bairn vnd von
osterich, werd van fraaie houtsneden voorzien
en vond lange tijd gretig aftrek. Het boek
bleef zeer populair en werd tot in de vroege
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19e eeuw minstens twintig keer herdrukt.
Naast Duitse teksten verschenen er ook in het
Latijn geschreven bewerkingen, o.a. bij Hartmann Schedel in 1471. Ook in de laatmiddeleeuwse kunst werd het thema van de
edele rebel een geliefd onderwerp. Op een
wandtapijt uit de tweede helft van de 14e
eeuw, helaas slechts fragmentarisch bewaard
gebleven, staat de geschiedenis van hertog
Ernst in twaalf taferelen afgebeeld (Stadtisches Museum, Braunschweig).
De vroege Romantiek gaf een nieuwe impuls aan het aloude verhaal. Het werd in de
vroege 19e eeuw zeer vaak bewerkt, vooral
ook met de bedoeling om een stuk echte
volksliteratuur weer in te burgeren bij het
Duitse yolk. Vooral Ludwig Uhlands gedramatiseerde vorm, getiteld Ernst, Herzog von
Schwaben, een treurspel in vijf bedrijven
(1818), bleek uitermate succesvol. Verder kan
Gustav Schwab worden genoemd, die in
1836 het volksboek omwerkte. P. Hack
schreef in 1953 een dramatische bewerking
onder de titel Volksbuch vom Herzog Ernst
oder: Der Held and sein Gefolge, waarin hij de
idealiserende strekking van romantische navertellingen aan de kaak stelt. Een gemakkelijk toegankelijke vertaling van de Herzog

verteld dat Attila de Franken, de Bourgon-

Ernst heeft B. Sowinski bezorgd (1970) .

overleden. Er wordt ook gezegd dat hij een
heiden is, maar dat hij christenen niets in de
weg legt en zich misschien wel tot het chris-
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E T Z E L (Attila, Atli), koning der Hunnen, is
de hoofdpersoon in twee Oudnoorse Eddaliederen, en een belangrijk personage in een
groot aantal Scandinavische en Duitse heldenliederen en epen, in Latijnse kronieken en
in een Middelnederlandse legende. In het Latijnse >> Waltharius-epos uit de I oe eeuw wordt

diers en de Aquitaniers (d.w.z. de Westgoten)
schatplichtig had gemaakt. De onderworpen
volkeren hadden gijzelaars afgestaan, die
evenwel aan het hof van Attila goed waren
behandeld en zelfs tot vooraanstaande posities
waren opgeklommen. Voor het overige
speelt Attila in dit epos geen rol meer. Wanneer een van de gijzelaars, Waltharius, ontsnapt, onderneemt hij niets. Van een koning
der Hunnen, aan Wiens hof zich een Germaanse vorst in ballingschap beyond, die bovendien van deze koning geschenken had
ontvangen, vertelt ook het Oudhoogduitse
Hildebrandslied, opgetekend in het begin van
de 9e eeuw, maar waarschijnlijk al in de 7e
eeuw ontstaan. Hier wordt evenwel de naam
Attila niet genoemd.
De tweede helft van het Nibelungenlied
(>>Siegfried) is gesitueerd aan het hof van Attila, die hier de Duitse naam Etzel draagt. Hij is
een noon van Botelunc en heeft een broer die
Bloedelin heet. Zijn onmetelijke rijkdom en
geweldige macht blijken uit het grote aantal
koningen dat zich aan zijn hof bevindt. In
deze tekst wordt van hem verteld dat hij
Siegfrieds weduwe Kriemhild ten huwelijk
vraagt, nadat zijn eerste vrouw, Helche, is

tendom zal bekeren, wanneer Kriemhild dat
mocht wensen. In een van de handschriften
en in Die Klage, een soort vervolg op het
Nibelungenlied, wordt ook uitdrukkelijk meegedeeld dat hij zich inderdaad ter wille van
zijn vrouw heeft bekeerd, maar na haar dood
weer afvallig is geworden. Door Kriemhild
laat hij zich overhalen haar familie uit te nodigen, zodat zij zich op haar broers en hun
vazallen, die schuldig zijn aan de moord op
haar eerste man, kan wreken. Etzel ziet dat
zich voor zijn ogen een ramp voltrekt, maar
hij doet niets om dat te verhinderen. Aan het
einde is hij, samen met > Dietrich en Hildebrand, een van de weinige overlevenden. Een
zelfde rol speelt Etzel ook in Dietrichs Flucht
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en Rabenschlacht, de twee belangrijkste epen
over de pogingen van Dietrich van Bern om
zijn land, Italie, te heroveren. Etzel ondersteunt Dietrich daarbij met geld en troepen,
maar verlaat zijn residentie nooit. In het
laatstgenoemde epos wordt tevens verteld dat
door Dietrichs nalatigheid de twee zonen van
Etzel, Scharpfe en Orte, om het leven komen, maar dat Etzel en Helche hem vergeyen. In het epos Rosengarten trekt Etzel samen
met Dietrich naar Worms, waar deze in een
rozentuin tegen Siegfried in het strijdperk
treedt. Etzel neemt echter niet deel aan de
gevechten. Alleen in het epos Biterolf treedt
Etzel als legeraanvoerder op. In dit epos heten
zijn zoons Erpfe en Orte. Voorts wordt Etzel
nog genoemd in enkele andere teksten uit de
13e eeuw, maar hij speelt daarin geen rol van
betekenis (Dietrich and Wenezlan, Der Wunderer, Walther and Hildegunde, fragmenten
van een Duitse bewerking van Waltharius).
Geheel anders wordt Etzel/Attila beschreven in de legende van Sint Servaes van Hendrik van Veldeke. In deze tekst wordt verteld
dat de heilige Servatius op weg van Rome
naar Tongeren in handen van de Hunnen
valt. In tegenstelling tot in alle tot nu toe
behandelde teksten is het beeld van de Hunnen en hun koning Attila, zoon van Bodelingh, in deze legende buitengewoon negatief. Zij worden als kwaadaardige en wrede
krijgers voorgesteld die het vooral op christenen hebben gemunt en die in Keulen elfduizend maagden hebben vermoord (de Ursulalegende) . Servaes weet Attila weliswaar te
bekeren, maar ook in deze tekst wordt gezegd dat hij al spoedig weer afvallig is geworden. In een aantal latere teksten wordt Etzel
of Attila alleen genoemd, zonder er een rol in
te spelen: in Willehalm van Wolfram van
Eschenbach heet hij een groot krijger te zijn;
in de Karelroman Karlmeinet vindt »Karel een
schat die eens door koning Etzelin was begraven; de dichter van het leerdicht Seifrid
Helbling kent hem uit het Nibelungenlied en in
een lied van de minnezanger Frauenlob
wordt hij een koning uit het verleden ge-

noemd. Ook in twee Oudengelse teksten
komt zijn naam voor: in de Waldere -fragmenten, een versie van het bekende Waltharius-verhaal, en in >> Widsith, waar hij als heerser der Hunnen wordt vermeld.
In de Oudnoorse overlevering is sprake
van een hebzuchtige, wrede koning Atli, die
getrouwd is met Gudrun (de Kriemhild van
het Nibelungenlied). Hij nodigt zijn zwagers
Gunnarr (Gunther) en Hogni (Hagen) uit om
in het bezit van een schat te komen. Wanneer
zij weigeren de bergplaats van de schat te verraden, doodt hij eerst Hogni, snijdt het nog
kloppende hart uit diens lichaam en toont het
aan Gunnarr. Deze is nu de enige die het geheim kent. Wanneer hij het ook nu nog niet
prijsgeeft, werpt Atli hem in een slangenkuil.
Uit wrack doodt Gudrun hun twee kinderen,
Erpr en Eitil, en zet Atli hun harten als spijs
voor. Vervolgens doodt zij hem en steekt de
hal in brand. Dit is in grote trekken de inhoud van een aantal oude Edda-liederen (`Atlakvioa', `Atlamal', `Guôrunarkviôa' enz.).
De wetenschap heeft zich altijd verbaasd over
het feit dat er drie zo verschillende Attilabeelden bestaan. Uitgangspunt voor alle drie
moet de historische Attila, de koning van de
Hunnen, zijn geweest. Dit krijgshaftige ruitervolk had zich in de 4e eeuw in het gebied
van het huidige Hongarije gevestigd en van
daaruit krijgstochten tegen andere volkeren
ondernomen. In 434 volgde Attila samen met
zijn broer Bleda (in het Nibelungenlied Bloedelin) zijn vader Mundzucus op. In 445 vermoordde hij zijn broer en werd alleenheerser.
Op het hoogtepunt van zijn macht strekte
zijn rijk zich uit van de Oostzee tot de Alpen
en van de Rijn tot de Kaspische Zee. In de
jaren 443 en 447 trok hij een spoor van verwoesting door het Oostromeinse Rijk, dat
zich tenslotte bereid verklaarde schatting te
betalen. Toen zijn aanzoek aan Honoria, de
zuster van keizer Valentinianus Iii , alsmede
de eis als bruidsschat het halve Westromeinse
Rijk aan hem over te dragen, waren afgewezen, viel hij Gallie binnen. In 45I werd hij
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Kriemhild wordt naar Etzel
gebracht. Tekening in het
1 Se-eeuwse Hundeshagense
Nibelungen-handschrift. Berlijn,
Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz.
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voor het eerst verslagen door een Leger onder
leiding van de Romeinse veldheer Aetius, gesteund door Westgotische troepen. Bij deze
slag op de Catalaunische velden (bij Troyes)
vochten aan de kant van de Hunnen ook
Oostgoten mee. Een jaar later viel hij Italie
binnen en verwoestte Aquileia. In 4S3 trouwde hij met een Germaanse vrouw, Hildico. In
de huwelijksnacht stikte hij in zijn eigen
bloed. Zijn zonen (uit eerdere huwelijken)
werden door opstandige Germanen in de slag
aan de Nedao (454) verslagen. Daarbij kwam
zijn oudste zoon Ellac om het leven. De onderworpen Germaanse stammen, waaronder
de Oostgoten, maakten zich zelfstandig.
Attila words beschreven door de Byzantijnse gezant Priskos, die aan zijn hof heeft
vertoefd en Attila en diens vrouw Kreka (in
het Nibelungenlied Helche) heeft ontmoet.
Een eeuw later schetst de Oostgotische geschiedschrijver Jordanes een bijzonder positief beeld van deze Hunnenkoning: zijn hof
geldt als een toevluchtsoord voor bannelingen, hijzelf als een betrouwbare vriend voor
allen die hem om bescherming verzoeken.
Het is dezelfde machtige, maar uiterst humane koning die ook in het Nibelungenlied en in
de verhalen rond Dietrich van Bern wordt
beschreven. Dit Attila-beeld is waarschijnlijk
ontstaan bij de Oostgoten in een tijd, toen zij
nog bondgenoten van de Hunnen waren en
het is vervolgens hetzij rechtstreeks, hetzij
door bemiddeling van de Longobarden bij de
Beieren terechtgekomen. Zowel het Nibelungenlied als de epen rond Dietrich van Bern
zijn in Beieren of Oostenrijk ontstaan.
Geheel anders is het Attila-beeld dat in
West-Europa bestaat. Sinds Isidorus van Sevilla (7e eeuw) wordt Attila betiteld als de
`gesel Gods'. Dit negatieve Attila-beeld komt
ook uit talloze lokale legenden naar voren,
waarin zijn optreden tegen heilige mannen
wordt beschreven, zoals tijdens de verovering van Metz of het beleg van Orleans, of
toen hij Rome bedreigde maar door het onverschrokken optreden van paus Leo i ertoe
werd gebracht zich terug te trekken. Dit is

het Attila-beeld dat wij niet alleen in de omstreeks I I So geschreven Kaiserchronik en in
Jacob van Maerlants Spiegel historiael aantreffen, maar ook in de Sint Servaes, al wordt het
daar door de tijdelijke bekering van Attila
enigszins genuanceerd. In latere kronieken
werd voortdurend gepoogd de beide Attilabeelden met elkaar in overeenstemming te
brengen. Zo wordt in de annalen van Quedlinburg niet alleen gezegd dat Attila Gallie
heeft verwoest, maar ook dat hij Theoderik
(Dietrich) heeft geholpen zijn land te heroveren. In de late Middeleeuwen treft men doorgaans dit tweeslachtige Attila-beeld aan.
Moeilijker te verklaren is het volstrekt negatieve Attila-beeld in de Scandinavische literatuur. Volgens sommigen is dit ontstaan onder
die Germaanse stammen die zich niet door de
Hunnen hebben laten onderwerpen en tot
een bondgenootschap hebben laten dwingen.
Deze stammen zouden nog in contact hebben
gestaan met hun oorspronkelijke land van
herkomst, Scandinavia. Het is evenwel ook
mogelijk dat er in de mondelinge overlevering in het Westen, bij Bourgondiers en
Franken, een minder positief Attila-beeld was
ontstaan ten gevolge van de nederlagen die
deze volkeren in de eerste helft van de S e
eeuw in de strijd tegen de Hunnen hadden
geleden. Dit negatieve Attila-beeld, versterkt
door het negatieve kerkelijke Attila-beeld,
zou vervolgens via Noord-Duitsland naar
Scandinavia kunnen zijn gekomen. Aan de
Thidrekssaga ligt in grote trekken het Nibelungenlied ten grondslag, Attila is hier evenwel minder positief en aan het einde wordt
hij opgesloten tot hij van honger sterft.
De Attila-figuur op zich heeft weinig kunstenaars geinspireerd. Delacroix schilderde
aan de noordzijde van de bibliotheek van het
Palais Bourbon (Parijs) in een aan de beschermers en bedreigers van de kunsten en de wetenschappen gewijde cyclus (1838-47) het tafereel `Attila vertrapt Italia en de kunsten'.
Verdi's opera Attila beleefde zijn premiere in
1846 in Venetia en was gebaseerd op een toneelstuk van Zacharias Werner. Omdat Atti-
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la evenwel als Etzel onlosmakelijk is verbonden met het Nibelungenlied en Dietrich van
Bern, duikt hij ook vaak op wanneer scenes
en motieven die aan deze stof zijn ontleend,
schrijvers, schilders of componisten hebben
geinspireerd — al ontbreekt hij volledig in Richard Wagners Ring des Nibelungen. Naast
zijn rol in de verfilmingen van het Nibelungenlied is hij de hoofdpersoon in de film
ATILLA, FLAGELLO DI DIO ( 1 953) van Pietro Francisci. In Hongarije, waar hij al in de
Middeleeuwen (Simon Keza, Chronica Hungarorum, 1282-90) als een nationale figuur
werd beschouwd, zijn er kinder- en jeugdboeken over hem geschreven, die evenwel
buiten Hongarije nauwelijks bekend zijn.
N.TH.J. VOORWINDEN
STUDIES:
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F E R G U U T is

de hoofdpersoon van de
Middelnederlandse Arturroman Ferguut, een
vertaling/bewerking van de Oudfranse Fergus. Hieronder wordt de Oudfranse versie
gevolgd. Fergus is de oudste zoon van de
boer Soumilloit, een vermogend man die
met een adellijke vrouw is gehuwd en dankzij zijn rijkdom een kasteel bewoont. Na afloop van de hofdag te Karadigan in Wales, op
de feestdag van Sint Jan, wil koning >>Artur
gaanjagen op het witte hert dat zich ophoudt
in het woud van Carduel. Alleen >>Perceval
kan het hert bijhouden. De achtervolging
duurt tot in het barbaarse Ingeval, waar Percevals hond het dier doodt. De terugreis naar
de beschaafde wereld voert hen langs de akker waar Fergus aan het ploegen is — Soui iilloit liet zijn zonen namelijk werken! Aanvankelijk is de jongeman doodsbang, maar
zijn nieuwsgierigheid wint het van zijn angst
als hij een achterop komende schildknaap ziet
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en hem om uitleg vraagt. Deze vertelt hem
dat hij zojuist koning Artur en diens ridders
van de Ronde Tafel voorbij heeft zien komen (over wie zijn moeder hem zo vaak verteld had) . In extase spant de jongeman zijn
trekdieren uit, neemt het ploegijzer op, rent
naar huis, en vraagt zijn vader om wapens en
verlof om naar Arturs hof to gaan. Soumilloit
is woedend, scheldt hem uit voor hoerenzoon
(d.w.z. verrader) en wil hem met een stok
slaan. Gelukkig kan zijn adellijke moeder, die
zijn verlangen begrijpt en daarom doet alsof
zij het scheldwoord letterlijk neemt, tussenbeide komen. Soumilloit ziet zich gedwongen de wens van zijn oudste zoon in te willigen. Gehuld in de roestige wapenrusting van
zijn vader vertrekt de jongeman naar het hof,
onderweg op onhandige wijze een paar roofridders dodend.
De aankomst aan het hof is een desillusie
als de 'seneschalk' Ke (>>Keye) hem hoont
door hem quasi-dankbaar te begroeten als de
langverwachte ridder die het land van de
Zwarte Ridder zal verlossen. Gauvain (>>Walewein) echter, verontwaardigd over Ke's
sarcasme, neemt Fergus in bescherming. Na
Ke de vete te hebben aangezegd, verlaat de
jongeman het hof in de veronderstelling onderdak te zullen vinden in de stad. Niemand
echter nodigt hem binnen, zodat Fergus onder een erker voor de regen moet schuilen.
Daar wordt hij gezien door de dochter van
Arturs kamerheer, die hem binnenlaat. Als
later de kamerheer zelf thuis komt, weet deze
Fergus zo ver te krijgen dat hij zijn oude kleren zal afleggen en zich door Artur tot ridder
zal laten slaan. Fergus mag blijven slapen en
gaat de volgende dag, onherkenbaar in zijn
voordeel veranderd door de nieuwe kleren
die zijn schoonheid accentueren, met zijn
gastheer terug naar het hof. Nooit viel een
vreemde ridder meer eer te beurt dan Fergus,
als hij door Artur, Gauvain (>>Walewein),
>>Yvain, Perceval en zijn gastheer tot ridder
wordt gewijd. Maar de vreugde slaat om in
droefenis als Fergus vastbesloten blijft de
strijd met de Zwarte Ridder aan te binden.
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Op weg naar de Zwarte Rots, waar de
Zwarte Ridder zich ophoudt, overnacht Fergus op het kasteel Lidel, waar een nichtje van
de kasteelheer, Galiene geheten, logeert. Zodra ze Fergus ziet, raakt ze door zijn schoonheid volledig in de ban van de liefde — zozeer
zelfs dat ze hem na een grote innerlijke tweestrijd 's nachts in zijn slaapvertrek opzoekt en
hem wekt door haar hand op zijn hart te leggen. Fergus, die van deze liefde nog geen
weet heeft en volledig in de ban is van zijn
ridderschap, vraagt om uitstel tot na het
tweegevecht.
De volgende dag verslaat Fergus de Zwarte Ridder, zendt hem met een groet voor
Artur en een dreigement voor Ke naar het
hof, en keert terug naar Lidel. Galiene echter
blijkt gevlucht, uit schaamte, en niemand
weet waarheen. Fergus' vreugde verandert in
verdriet als hij zich realiseert wat er gebeurd
is. Nu is het zijn beurt om in liefde te ontvlammen. Zijn gedrag van de vorige nacht
ziet hij achteraf als een vergrijp en vanaf nu
zal het terugvinden van Galiene het doel van
zijn queeste zijn.
Fergus raakt in een crisis. Na een drietal
avonturen die hem geen stap dichter bij zijn
doel brengen, maar waarin hij zich wel een
beschermer van de hoofse orde toont en
overwonnen tegenstanders naar Artur zendt,
rijdt hij eenjaar lang doelloos rond. Hij komt
zijn depressie te boven als hij uit een wonderfontein drinkt. Daarnaast woont een dwerg
die hem vertelt dat hij om Galiene terug te
vinden eerst het Mooie Schild moet veroveren, dat door een reuzin en een draak op de
burcht van Dunostre wordt bewaard. Inderdaad slaagt Fergus erin het schild te bemachtigen. Dan hoort hij van herders dat Galiene
in de stad Rocebourc in haar land Lodien
door een koning wordt belegerd. Op weg
daarheen verdwaalt Fergus en komt zo oog
in oog te staan met de reus van Mont Dolerous, die hem aan het schild herkent als de
moordenaar van zijn vrouw. Fergus verslaat
ook hem, maar niet zonder zware strij d,
waarbij zijn paard het leven laat. In het kas-

teel van de reus vindt hij twee j onkvrouwen
die hem als hun verlosser ontvangen, een reuzenkind dat hij in de gracht verdrinkt, en in
de kelder een wonderpaard. De jonkvrouwen verzorgen hem en drie dagen later is
Fergus genezen. Het paard temt hij met een
stokslag.
Vanaf de toren van zijn nieuwe burcht kan
Fergus Rocebourc in de verte zien liggen.
Een week lang houdt hij in zijn nieuwe identiteit als de Ridder met het Mooie Schild huffs
onder de belegeraars als ware hij een held uit
een Andere Wereld, om zich elke avond zonder zich bekend te maken in zijn kasteel terug
te trekken. De koning houdt krijgsraad met
als gevolg dat zijn arrogante neef Artofilaus
zich naar Galiene begeeft en op beledigende
wijze haar overgave eist. Hierdoor geagiteerd
en zonder overleg met haar raad biedt Galiene impulsief een een-tegen-twee-kamp aan,
waar ze onmiddellijk spijt van krijgt. Niemand van haar ridders blijkt hiertoe bereid.
Haar dienares Arondele gaat daarom naar
Artur om hem om een kampioen te vragen,
maar alle ridders zijn op zoek naar Fergus.
Luid klagend begeeft zij zich op de terugreis
en passeert zo Fergus' kasteel. Hij spreekt
haar aan, hoort van het gevecht dat de volgende dag zal plaatsvinden en komt erachter
dat Galiene nog steeds van hem houdt.
Wanneer de koning en zijn neef bij gebrek
aan een tegenstander de overwinning opeisen, en Galiene op het punt staat zich van een
toren te storten, verschijnt Fergus. Hij doodt
Artofilaus, verslaat de koning en stuurt hem
via Galiene met een wraakboodschap voor
Ke naar Artur. Uit wat de koning over zijn
overwinnaar vertelt, maakt Galiene op dat
het Fergus was die haar redde, maar dat hij
nog niet op haar liefde durft te hopen.
De komst van de koning vergroot Arturs
verdriet Fergus te moeten missen. Omdat de
zoektocht op niets uitliep, besluit Artur op
advies van Gauvain rond Hemelvaartsdag te
Gedeorde een meerdaags toernooi te organiseren met als hoofdprijs een huwelijk, om
Fergus daarmee te lokken. Dit lukt.
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Oudergewoonte eist Ke de eerste joste
(aanval) voor zich op. Fergus stoot hem
moeiteloos uit het zadel en wreekt zich daarmee voor de hem aangedane smaad. Aan het
eind van de dag trekt Fergus zich terug in zijn
kasteel. De dagen daarop vergaat het de andere Ronde-Tafelridders niet beter. Een voor
een worden ze door Fergus verslagen, behalve Perceval. Als het toernooi zijn einde nadert, arriveert Galiene die met goedvinden
van haar raad Artur om een man komt vragen: de Ridder met het Mooie Schild. Artur
aarzelt, hij weet niet wie deze ridder is, en
bovendien mijdt deze zijn hof.
Gauvain wapent zich nu, spreekt Fergus
aan en vraagt hem mee te komen naar de
koning. Fergus toont zich bereid, maar
vraagt de ander in ruil daarvoor naar zijn
naam. Als hij hoort dat hij met Gauvain te
maken heeft, maakt ook Fergus zich bekend,
waarna een hereniging met Artur volgt. Deze vraagt hem of hij Galiene tot vrouw wenst
te nemen en koning van Lodien wil worden.
Alleen als zij dat zelf wil, antwoordt Fergus.
Waarop Artur hem haar tot vrouw geeft.
Het huwelijk vindt plaats op dezelfde dag als
waarop het verhaal begon, 24 juni, de feestdag van Sint Jan, en ze leefden nog lang en
gelukkig.

Van de auteur van Le Chevalier au Bel Escu,
alias de Fergus, weten we weinig meer dan dat
hij zich in de epiloog Guillaume le Clerc
noemt. Gelet op zijn dialect en het voorkomen van de plaatsnamen Namur en Dinant
zoekt men Guillaumes land van herkomst in
het noorden van Frankrijk (Picardie), in de
buurt van Wallonie. Zeker is dat hij een kenner was van het oeuvre van Chretien de
Troyes ( ca. 118 S) . Wanneer de Fergus is
geschreven kunnen we slechts bij benadering
vaststellen. De roman is geinspireerd op de
Conte du Graal van Chretien, maar ontleent
niet aan de Continuations die door verschillende dichters zijn geschreven (»Perceval). Om
die reden lijkt een datering omstreeks 1200
verantwoord.

De Fergus is een niet-historische Arturroman in verzen in de stijl van Chretien de
Troyes, dus met een tweefasenstructuur. De
thematiek van de roman is tweeledig: i. natura—nutritura (imborst—opvoeding), en 2.
amour—chevalerie (liefde—ridderschap). Het
eerste thema betreft zijn afkomst. Fergus
komt uit een negorij en wordt door zijn wader grootgebracht als `boer'. Desondanks
overwint zijn edele natuur die hij van zijn
moeder heeft meegekregen en brengt hij het
tot de beste ridder ter wereld. Het tweede
thema handelt over de wisselwerking tussen
liefde en ridderschap: omdat Galiene voorziet
dat Fergus de ware ridder is, wordt zij verliefd op hem en uit liefde voor Galiene wordt
Fergus de ware ridder.
De Fergus is, hoewel heel goed leesbaar als
een op zichzelf staand letterkundig werk, in
essentie een literaire reactie op Chretiens Conte du Graal. Dit blijkt vooral uit het feit dat de
weg van Fergus naar het volmaakte ridderschap analoog is aan die van Perceval in de
Conte du Graal. Perceval sloeg na een amoureus begin een geestelijke weg in die hem
uiteindelijk naar het mysterie van de Graal
zou voeren. Fergus maakt of wat Perceval is
begonnen, alleen het einddoel van zijn queeste is profaan: een versmelting van liefde en
ridderschap, resulterend in een huwelijk en
het bezit van aards goed. Dit kon Guillaume
doen omdat de Conte du Graal onvoltooid
bleef. Hij maakte van Perceval de wegbereider van Fergus en presenteerde de Fergus als
de onvoltooide tweede fase van de Conte du
Graal. Vandaar ook dat de Fergus op de feestdag van Sint Jan, Christus' wegbereider, zonder proloog, begint met een episode waarin
Perceval een hoofdrol speelt. Guillaume heeft
hierbij de bedoeling gehad zijn voorbeeld
ironiserend te overtreffen; kennelijk was hij
het niet eens met de geestelijke weg die Chretien zelf met de Conte du Graal was ingeslagen.
Een andere bijzonderheid is de manier
waarop Guillaume voor zijn natura-nutritura-thematiek Schotland als decor gebruikt.
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De namen van de hoofdpersoon en zijn vader
alsmede de lokalisering zijn ontleend aan de
werkelijkheid: Fergus' queeste kan op de
kaart gevolgd worden. Vandaar dat men Lange tijd gedacht heeft dat de Fergus een ancestrale roman was, waarvoor Fergus van
Galloway (1' I I6I) model stond. Deze Schotse these is thans echter verworpen. Ook deze
realia maken deel uit van het literaire spel dat
Guillaume speelt. Escoce is niet zozeer Schotland als wel Escu-land: Schildland. Aldus
portretteerde Guillaume Fergus als een pseudo-historische held uit de sage-literatuur.
De Fergus is in twee handschriften bewaard
gebleven, beide van omstreeks 1300. De
Oudfranse literatuur kent naast de >>Huon de
Bordeaux geen andere teksten die direct aan de
Fergus ontlenen.
Er is een buitenlandse vertaling, de Middelnederlandse Ferguut, die afgaande op de
taal in Oost-Vlaanderen tot stand kwam,
waarschijnlijk in of rond de Scheldestad Oudenaarde. Op basis van ontleningen aan andere Oudfranse literaire werken kan de Ferguut ca. 1250 gedateerd worden. Curieus is
het gegeven dat Gauvain vertaald is als Gawein, en niet als Walewein. De Ferguut bleef
bewaard in een Westbrabants handschrift dat
omstreeks 134.0 geschreven zal zijn (nu in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden) . Opvallend aan dit handschrift is dat het door een
14e-eeuwse hand op ongeveer 250 plaatsen is
gecorrigeerd, niet om concrete fouten te verbeteren maar om de inmiddels een eeuw oude roman een face-lift te geven.
Raadselachtig is dat de Ferguut tot vers
2S90 de Fergus getrouw volgt, om daarna
zonder de plot te verlaten een eigen, creatieve
weg in te slaan. Lang heeft men deze breuk
verklaard met de veronderstelling dat de vertaler het zogenaamde tweede stuk uit zijn
hoofd heeft bewerkt. Gelet echter op de ad
hoc-wijze waarop de vertaler te werk ging en
de significante verschillen in taal, Stijl en
woordgebruik, doen we er verstandiger aan
twee auteurs, een vertaler en een bewerker, te
veronderstellen.

De Ferguut verhoudt zich tot het origineel
als een vereenvoudigde, licht bekorte vertaling/bewerking. De parodierende, emulerende houding van de Fergus -dichter ten opzichte van de Conte du Graal is door de
Middelnederlandse vertaler niet overgenomen (en waarschijnlijk ook niet onderkend).
De Middelnederlandse vertaling, en dan met
name het tweede, bewerkte stuk, is een
boeiend, met veel ironie en understatement
verteld verhaal van een droomcarriere.
De Ferguut is de eerste Middelnederlandse
ridderroman die in de moderne tijd integraal
werd uitgegeven, en wel in de door haar vele
fouten beruchte editie van L.G. Visscher
(Utrecht 1838). De Belgische dichter Jan
Droogenbroeck (1835-1902) nam de schuilnaam Jan Ferguut aan, toen hem door een
leraar verboden werd deze editie te lezen. Jan
Prins publiceerde een gedicht `Ferguut' in
1919; van de hand van Kees Meekel verscheen in hetzelfde jaar het blijspel Ferguut en
Galiene. D.L. Daalder schreef een bewerking
voor de jeugd: De wonderlijke geschiedenis uan
Ferguut (1924).
WILLEM KUIPER
E D I T I E S: De

Haan 1974; Rombauts/De Paepe/De
Haan 1982 2 ; Frescoln 1983; Kuiper 1989; WolfBonvin 199o; Owen 1991.
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FIERABRAS is de titelheld van een chanson de
geste, ontstaan circa II70, dat in de Middel-

eeuwen en ook nog daarna grote populariteit
heeft genoten. In een proloog, die in een langere versie ook als zelfstandige tekst voorkomt, La Destruction de Rome, wordt vermeld
hoe Balan, emir van Spanje, en zijn zoon Fierabras, koning van Alexandria, Rome veroveren, de paus doden en de heilige relieken
roven — de doornenkroon, de spijkers van het

FIERABRAS I29

kruis, het kruisopschrift en de olie waarmee
Christus is gezalfd. >>Karel de Grote komt
Rome te hulp. In een gevecht van de twaalf
pairs tegen de mannen van de emir onderscheidt Olivier zich, maar hij raakt zwaar gewond. Karel en de oudere ridders moeten de
pairs komen ontzetten. Karel maakt zich daar
vrolijk over en bespot vooral Roland (>>Roelant), die zich zwaar beledigd voelt. De Saracenen vluchten met de relieken naar Spanje.
Het verhaal Fierabras begint als de Saracenen terug zijn in Spanje, achtervolgd door
Karel en zijn leger. Fierabras, vijftien voet
lang en sterk als een reus, daagt de Fransen
uit: laat de dapperste met hem vechten. Niemand durft het aan, ook Roland weigert,
omdat hij zich nog steeds verongelijkt voelt.
Tenslotte komt de gewonde Olivier zich aanbieden. Fierabras ziet dat zijn tegenstander,
die eerst zijn naam niet noemt, er slecht aan
toe is. De twee vatten sympathie voor elkaar
op, maar gaan toch het gevecht aan. Na een
lange en zware strijd wint Olivier. Fierabras
belooft zich te zullen bekeren tot het christendom. Hij bereikt het Franse kamp, maar
Olivier wordt gevangen genomen door Balan. In allerlei schermutselingen wordt nog
een aantal Fransen gevangen genomen.
De gevangenen worden samen opgesloten
in een toren, waar Floripas, dochter van Balan en zuster van Fierabras, hen te hulp komt
omdat zij verliefd is op een van hen, Gui de
Bourgogne. Zij slaagt erin de gevangenen te
beschermen tot Karel hen komt bevrijden,
waarbij deze ook de relieken herovert. Balan
wordt verslagen. Ondanks hevig aandringen
van zijn zoon weigert hij het christelijk geloof aan te nemen. Deze halsstarrigheid kost
hem het leven. Floripas laat zich dopen en
trouwt met Gui de Bourgogne. Gui en Fierabras krijgen elk de helft van Spanje. Karel
keert terug naar Frankrijk en schenkt de relieken aan de abdij van Saint-Denis.
Een historische gebeurtenis waarop het verhaal van Balan en Fierabras terug zou gaan is
niet met zekerheid vast te stellen. Historici

hebben zowel naar de belegering van Rome
door Saracenen in 847 verwezen als naar gevechten tussen Belisarius en de Goten in 537
Binnen het kader van de `poetische geschiedenis van Karel de Grote' zoals de chansons
de geste die bieden, is het verhaal duidelijk
gesitueerd: de Franse tekst zegt tweemaal dat
drie jaar later `het verraad van Roncevaux'
zal plaatsvinden. De belangrijkste functie van
het verhaal is het verantwoorden van de herkomst van de relieken in de abdij van SaintDenis.
De populariteit van het verhaal blijkt uit
de vele vertalingen en bewerkingen. Van de
12e eeuw dateren een Frans en een Occitaans
chanson de geste, die waarschijnlijk teruggaan op een gemeenschappelijke bron. Een
berijmde Engelse versie, Sir Ferumbras, dateert van het einde van de i 4e eeuw. De Itahaanse Cantare di Fierabraccia e Ulivieri, in
dertien zangen, is overgeleverd in een incunabel uit het einde van de i Se eeuw. Een
Middelnederlands fragment (I 3e of 14e
eeuw) waarin Fierabras wordt genoemd, beschrijft hoe hij samen met Elegast en Milon,
de vader van Roland, een groot aantal Saracenen weerstaat. Elegast beschikt over toverkracht. Het is overigens niet zeker of hier
sprake is van een bewerking van een Fierabras-verhaal.
Voor enkele Franse kronieken is het Chanson de Fierabras als bron gebruikt: de Chronique rimee van Philippe Mousket (midden 1 3e
eeuw) en de Croniques et conquestes de Charlemaine van David Aubert (1458) zijn hiervan
de belangrijkste. Ook de auteur van het Nederlandse volksboek Den droefliken strijt van
Roncevale, moet van de Fierabras gebruik
hebben gemaakt.
Behalve die welke we bij David Aubert
vinden, bestaan er nog twee Franse prozabewerkingen: een anonieme in een i 5e-eeuws
handschrift en een geschreven door jean Bagnyon van Lausanne, waarvan de oudste druk
een incunabel van 1489 is. Een Duits volksboek uit 1533, Eyn schoene kurtzweilige histori
von eym maechtigen Riesen auss Hispanien, Fier.
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rabras genannt [... ], is nog in 1809 herdrukt
en is mogelijk de bron geweest voor Franz
Schuberts opera Fierrabras uit 1823 (libretto
Josef Kupelwieser), die in 1988 dankzij Claudio Abbado zijn wereldpremiere beleefde in
Wenen.
In Spanje treffen we het verhaal pas vrij
laat aan. Omstreeks 1528 verzorgt Nicola van
Piamonte een prozabewerking van een aantal

Fierabras splijt een tegenstander.
Gravure van Gustave Dore als
illustratie bij een editie uit 18 57
van Fierabras, legende nationale,
de vertaling van de hand van
M. Mary-Lafon.

epische Franse teksten, de Historia del empera-

dor Carlomagno y de los doce pares de Francia,
waarin het is opgenomen. Op de Fierabrasepisode in deze tekst maakt Cervantes toespelingen in zijn Don Quixote. Calderon de la
Barca vindt er de stof voor zijn toneelstuk La
Puenta de Mantible uit 1635. Hier valt de nadruk op de liefdesintrige tussen Floripas en
Gui. Alle toespelingen op Rome en de relieken zijn weggelaten. Het gevecht waarin Fierabras wordt overwonnen en door de Fransen wordt opgenomen vindt pas aan het
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einde van het stuk plaats. In de i 8e eeuw gebruikt de Spaanse volksdichter Juan Jose Lopez de materie in enkele romances. Tot op de
dag van vandaag leeft het verhaal, in aangepaste vorm, voort in de Waalse marionettentheaters.
Gustave Dore heeft in 1857 twaalf gravures gemaakt als illustratie bij een vertaling
van het Occitaanse chanson de geste door M.
Mary-Lafon, Fierabras, legende nationale.
C. HOGETOORN
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F L A M E N C A, de

`vlammende', is de hoofdpersoon van een anonieme Occitaanse versroman uit de 13 e eeuw. Zij is de beeldschone
en zeer hoofse dochter van de graaf van Nemours. Het verhaal begint met haar huwelijk
met Archambaut van Bourbon, dat wordt
gevierd met schitterende feesten, eerst in haar
vaderstad en dan aan het hof van Archambaut. De aandacht die de koning van Frankrijk uit hoofsheid aan de bruid schenkt, wekt
dejaloezie van de koningin, die op haar beurt
Archambauts achterdocht weet op te wekken. Archambaut wordt het afschrikwekkend voorbeeld van de jaloerse echtgenoot:
hij sluit zijn vrouw op en gaat zichzelf verwaarlozen. Van een hoofs edelman verandert
hij in een wildeman met onverzorgde haren
en baard, lange vuile nagels en vervuilde kleding. Flamenca mag hun woning alleen nog
verlaten om naar de kerk te gaan, waar ze in
een afgesloten loge moet zitten, en naar het
badhuis, waar haar man voor en na het baden
het vertrek controleert en tijdens het baden
voor de afgesloten deur de wacht houdt.
Haar enige troost is het gezelschap van haar
kameniers Alis en Marguerite, die haar gevangenschap delen.

Flamenca's wrede lot komt de j onge edelman Guilhem van Nevers ter ore. Zonder
haar ooit gezien te hebben wordt hij verliefd
op Flamenca en hij bedenkt een list om met
haar in contact te komen. De jongeman is
intelligent en bezit, naast de kwaliteiten van
een goed ridder, de verworvenheden van een
clericus. Hij biedt zich in Bourbon aan als
misdienaar. Zo krijgt hij tot taak elke zon- en
feestdag tijdens de mis Flamenca in haar loge
de 'vrede' aan te bieden, dat wil zeggen de
Heilige Schrift te presenteren, die zij dan mag
kussen. Tijdens deze korte handeling kan een
van beiden hooguit een paar woorden zeggen. Op 7 mei begint Guilhem het gesprek
met het woord 'Helaas'. Een week later
vraagt Flamenca: 'Waarom die klacht?' Gedurende twintig kerkdiensten slaagt Guilhem
erin Flamenca zijn liefde te verklaren, haar
voor zich te winnen en een afspraak met haar
te maken. Intussen heeft hij een kamer gehuurd in het huis waarin ook het openbare
bad is gevestigd en heeft hij vandaar een geheime tunnel laten graven naar de ruimte
waar Flamenca pleegt te baden. Zo slaagt
Guilhem erin bij zijn geliefde te komen.
De gelukkige Flamenca gaat nu tegenover
haar echtgenoot een andere houding aannemen: ze bejegent hem met minachting. Als
hij haar naar de reden van die minachting
vraagt, verklaart ze dat hij na hun bruiloft
van een hoofs, algemeen geacht man is veranderd in een gemene dorper. Archambaut ziet
in dat zijn vrouw gelijk heeft en dat hij zijn
gedrag moet veranderen. Op zijn verzoek
belooft ze hem dat ze, vrijgelaten, zich even
goed zal gedragen als ze dat als gevangene
heeft gedaan. Dit 'sofisme', zoals de dichter
het noemt, laat haar alle vrijheid haar verhouding met Guilhem voort te zetten. Toch
vraagt ze Guilhem weg te gaan om in toernooien zijn naam te vestigen. Dit doet hij en
zo ontmoet Archambaut, die eveneens het
ridderleven weer heeft opgevat, Guilhem en
vat hij vriendschap voor deze op. De laatste
overgeleverde episode van de roman is de beschrijving van een toernooi te Bourbon, waar
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Guilhem en Flamenca gelegenheid vinden
hun geheime liefdesrelatie voort te zetten.
De roman beantwoordt aan de hoofse liefdescode, met motieven als de 'verre liefde' (het
opvatten van liefde voor iemand die men nog
nooit gezien heeft), het belachelijk maken
van echtelijke jaloezie en de verheerlijking
van hoofse kwaliteiten, vooral die welke
voortkomen uit intelligentie en tact. De auteur was goed op de hoogte van de letterkunde van zijn tijd en heeft onder meer het eerste
deel van de Roman de la Rose (dat door Guillaume de Lorris is geschreven) gebruikt. Uit
niets blijkt echter, dat het verhaal op zijn
beurt invloed zou hebben uitgeoefend. Het is
in slechts een handschrift overgeleverd, waarvan het begin, het einde en enkele bladen in
het midden ontbreken. Mogelijk is de frivole
manier waarop de kerkelijke eredienst ondergeschikt werd gemaakt aan de overspelige
liefde er verantwoordelijk voor dat dit verhaal, ondanks zijn niet geringe kwaliteiten,
geen verdere weerklank heeft gevonden in
Zuid-Frankrijk, dat in die tijd door de Inquisitie werd overheerst. Ook de taal, het Occitaans, moet een belemmering hebben gevormd voor een eventueel succes buiten dit
gebied.
C. HOGETOORN
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FLORIS & BLANCHEFLEUR (Oudfrans:

Floire & Blancheflor) zijn de hoofdpersonen
uit een kleine liefdesroman die rond het
midden van de Ile eeuw door een onbekende
Oudfranse dichter, vermoedelijk ergens in
het Loire-dal, werd opgetekend. De stof
moet al vroeg populair zijn geweest, want de
Provencaalse gravin Beatrix de Dia, die
waarschijnlijk nog voor 1171 is gestorven,

vergeleek in een minnelied haar liefde voor
haar beminde, graaf Raimbaut, met de liefde
van Blancheflor voor haar Floire.
De inhoud van het verhaal, zoals we deze
kennen uit de oudste overgeleverde versie, de
zogeheten `version aristocratique', luidt als
volgt. De mohammedaanse koning van
Spanje overvalt een groep Franse pelgrims
die ter boetedoening een tocht naar het
Noordspaanse pelgrimsoord Santiago de
Compostela onderneemt. Hij neemt onder
anderen een hoogzwangere adellijke christin
gevangen die hij als gezelschapsdame aan zijn
gemalin toevertrouwt, die eveneens in blijde
verwachting is. Beide vrouwen krijgen op
dezelfde dag een baby. De heidense vorstin
schenkt het leven aan een zoon, de christin
bevalt van een dochter. De kinderen krijgen
naar aanleiding van de christelijke feestdag
waarop ze worden geboren, namelijk Palmpasen (Oudfrans: pasques iorie), bloemennamen. De moslimprins wordt Floire (Floris)
genoemd naar de meest geliefde `bloem', de
roos. Voor het christenslavinnetje kiest men
de naam Blancheflor (Blanchefleur), hetgeen
`blanke bloem' (lelie) betekent.
De kinderen groeien samen op, krijgen dezelfde opvoeding en koesteren vanaf hun
jongste jeugd een warme liefde voor elkaar.
Dit tot groot ongenoegen van de vader van
Floire, die om redenen van godsdienst en
stand niet wil dat zijn zoon met het meisje
trouwt. Hij stuurt zijn zoon naar een ver weg
gelegen school in Montoire (Montoro, in
Andalusia?) en verkoopt intussen de beeldschone Blancheflor aan slavenhandelaren, die
haar naar Babylon meevoeren. Hier wordt ze
door de emir als haremvrouw gekocht. Floire, van zijn geliefde gescheiden, kwijnt weg
en keert tenslotte naar zijn ouderlijk paleis
terug. Zijn ouders maken hem wijs dat zijn
vriendin tijdens zijn afwezigheid is gestorven.
Om dit verhaal geloofwaardig te doen lijken,
heeft de koning een prachtig praalgraf voor
Blancheflor laten maken. Abs Floire, totaal
wanhopig, met zelfmoord dreigt, vertelt
men hem tenslotte de waarheid. De jonge
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Floire besluit, ongewapend en begeleid door
slechts enkele hovelingen, zijn geliefde uit de
harem van de emir te gaan bevrij den.
Na een voorspoedige tocht over zee komt
Floire, die zich voor koopman uitgeeft, in de
havenstad Baudas (Bagdad?) aan. Hier vindt
hij onderdak in het huis van een sympathieke
burger, die ook Blancheflor tij dens haar
doortocht naar Babylon heeft gehuisvest.
Floire weet nu dat hij op hetjuiste spoor is en
komt, na een tussenstop in Monfelix, in Babylon aan. De vriendelijke bruggewachter
van de stad, Darius geheten, biedt hem tijdelijk onderdak. Hij geeft Floire, die totaal onbekend is met de situatie ter plaatse, nadere
bijzonderheden over de haremtoren waarin
Blancheflor gevangen wordt gehouden. Het
zal niet gemakkelijk zijn haar te bevrijden,
want zwaar bewapende soldaten houden de
wacht bij de harempoort. Ook vertelt Darius
de verblufte Floire over de merkwaardige gewoonten van de Oosterse despoot die zijn
vriendin gevangen houdt. Ieder j aar kiest hij
een nieuwe gemalin, echter pas nadat hij de
haremdames aan een kuisheidsproef heeft onderworpen. De dames moeten dan een voor
een langs een riviertje lopen, dat helder blijft

schaak wil spelen. Het spel moet om een bedrag in goud gaan, dat Floire — ook al wint hij
— aan de geldzuchtige oosterling moet afstaan. De list lukt volkomen. De bewaker,
totaal verward door de hoge bedragen die
onze held hem, ondanks zijn verlies bij het
spel, toeschuift, wordt vrijwillig Floires vazal. Nu is de bewaker verplicht om de jonge
man, die zijn nieuwe leenheer is, verder te
helpen. Hij zorgt er voor dat Floire, verborgen in een mand met bloemen, onopgemerkt
in de harem belandt. Er is nog even paniek als
de dragers de mand bij de verkeerde kamer
afzetten, maar de vriendin van Blancheflor,
de trouwe Claris, bemerkt de vergissing en
zorgt dat Floire onopgemerkt bij zijn geliefde
geraakt. In de kamer van Blancheflor vindt
Floire een aangename en aanvankelijk veilige
schuilplaats.
Enkele weken verblijft Floire onopgemerkt, en gelukkig herenigd met zijn vriendin, in de haremtoren van Babylon. Op een
dag echter verslaapt Blancheflor zich in de
armen van haar vriend en verzuimt haar huishoudelijke plichten. Een onderdaan van de
emir neemt poolshoogte en ontdekt de beide
jongelieden in een bed. De emir, op de hoog-

als een dame met kuise levenswandel passeert.

te gebracht van het bedrog, is woedend. Floi-

Als echter een dame die zich onkuis heeft gedragen voorbijkomt, verandert het rustige
karakter van het riviertje. Het lijkt alsof een
onzichtbare hand de oppervlakte in beroering brengt. De ondeugdzame dame wordt
zo aan de kaak gesteld en vervolgens zonder
pardon in het vuur geworpen. Tot zijn schrik
moet Floire ervaren dat de emir ditjaar Blancheflor heeft uitverkoren om zijn gemalin te
worden.
De bruggewachter doet Floire een list aan
de hand, waarmee het hem zal gelukken de
haremwachter te verschalken. Floire moet de
aandacht van de bewaker trekken door de
haremtoren op te meten. Hij moet voorwenden dat hij een westerse architect is die, teruggekeerd in zijn vaderland, een soortgelijke
toren wenst te bouwen. Verder moet Floire
de bewaker vragen of hij niet een partijtje

re, de indringer, wordt ter dood veroordeeld.
Maar tijdens de rechtszaak bewijzen de beide
gelieven met de dood voor ogen hun grote
liefde. De een wil zich voor de ander opofferen. Bij het zien van zo veel onbaatzuchtige
trouw laat de emir op het laatste moment
genade voor recht gelden. Floire mag nu zelfs
met Blancheflor trouwen. (Zelf neemt de
emir de vriendin van Blancheflor, Claris, tot
vrouw.) Het jonge paar begeeft zich naar
Spanje, waar Floire zich tot het christendom
bekeert. Onze held wordt heerser over Spanje. Floris en Blancheflor krijgen een dochter,
Berta (»Berte) genaamd, die later de moeder
van Karel de Grote zal worden. En ze leefden
nog lang en gelukkig.
Van de hierboven navertelde eerste versie van
de roman (de `version aristocratique'), die
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slechts in drie volledige handschriften en een
fragment is overgeleverd, ontstond rond
1200 in Frankrijk een bewerking, die men de
`populaire' versie is gaan noemen. In deze bewerking wordt de idyllische naiveteit van de
oorspronkelijke redactie teruggedrongen. Er
is meer ruimte voor ridderlijke strijd en daden van moed en kracht. Zo weet Floire zich
in Babylon van de vuurdood te redden door
in het strijdperk de overwinning te behalen.
Toch is de stof in het noorden van Europa
vooral bekend geworden door de oudere redactie, die al kort na het ontstaan in veel
volkstalen werd vertaald. De oudste bewerking in een vreemde taal (geschreven rond
1170) treffen we in het Maaslandse taalgebied
aan. Het dichtwerk is vermoedelijk nit de
buurt van Roermond afkomstig. Van deze
redactie, vervaardigd dus door een vroege
streek- en tijdgenoot van de vermaarde Hendrik van Veldeke, zijn echter slechts 368 deerlijk verminkte verzen overgeleverd. Niettemin blijken de fragmenten van deze
bewerking, die men naar de huidige bewaarplaats (de stadsbibliotheek van Trier) de
Trierse Floyris noemt, van grote betekenis. Ze
bewijzen dat de Limburgse cultuurprovincie
bij de vroege overname van Franse verhaalstoffen een belangrijke rol speelde. Het is opvallend dat in deze versie een zekere 'greve
bernhard' optreedt die in de Franse redactie
niet voorkomt. Heeft de dichter — gezien de
positieve rol die deze graaf bij de bevrijding
van de kinderen speelt — een toespeling op
zijn mecenas willen maken? Verder kan men
zich afvragen of de belangstelling in het
Maasland (zo dicht bij Aken) voor de stof die
de levensgeschiedenis van de grootouders van
Karel de Grote beschrijft, te maken kan hebben met het felt dat keizer Karel in 116 S heilig werd verklaard.
Daarnaast ontstonden er in de 13e eeuw
talrijke Westeuropese bewerkingen o.a. in
het Middelhoogduits (Konrad Fleck, rond
1220), in het Middelnederlands (Diederic van
Assenede, rond 1250), in het Middelengels
(Floris and Blauncheflur, rond 1250) en in het

Oudnoors (Flores Saga ok Blank ur, rond
1300). De 'populaire' versie van de Florisstof
bleek vooral in Zuid-Europa uiterst geliefd.
Hier vinden we Italiaanse, Spaanse en zelfs
Byzantijnse bewerkingen. Ook Boccaccio
herschreef het verhaal in zijn Filocolo, dat
weer (indirect) de bron zou worden van de
komedie Florio mit der Bianceffora (1 S S 1) van
de Duitse `Meistersinger' Hans Sachs. In de
Jiddische verteltraditie is de Florisstof bekend
als Flere Blankeflere. Realiseert men zich dat
de Florisstof van het uiterste noorden (Scandinavie) tot in het uiterste zuiden (Griekenland) werd beluisterd (en gelezen), dan kan
men met recht van een middeleeuwse `bestseller' spreken.
Natuurlijk is de vraag gesteld hoe de dichter van de oudste, `idyllische' versie aan zijn
stof is gekomen. Er bestaan op dit punt twee
theorieen die men de 'oosterse' en de 'westerse' zou kunnen noemen. Volgens de aanhangers van de eerste theorie is de stof van de
Florisroman van orientaalse, meer specifiek
`Arabische' oorsprong. Veel motieven nit ons
verhaal lijken alleen verklaarbaar vanuit een
Arabische achtergrond: de haremtoren
wordt tor as puce/es (meisjestoren) genoemd,
er treden in Babylon gewapende eunuchen
op, iedere haremdame beschikt over een
aparte kamer: allemaal bijzonderheden die in
het Westen in die tijd onbekend waren. De
wrede gewoonte van de emir na eenjaar zijn
vrouw te doden, herinnert sterk aan de raamvertelling nit de verhalen van Duizend-en-een
nacht. Toch ontbreekt in de middeleeuwse
Arabische literatuurtraditie een verhaal dat in
zijn geheel als bron voor de Florisvertelling
in aanmerking komt. Wel zij opgemerkt, dat
de Florisroman een structuur laat zien (gemeenschappelijke jeugd, scheiding, hereniging), die ook in de latere hellenistische verhalen regelmatig voorkomt.
De aanhangers van de 'westerse' theorie
daarentegen zijn van mening dat de relaties
tussen ons verhaal en de Orient te oppervlakkig van karakter zijn om een directe afhankelijkheid aan te kunnen nemen. Zij beschou-
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`Als der portener and fore mit
ein ander schachzabel ziehent'.
Pentekening uit het atelier van
Diebolt Laubers to Hagenau
(Elzas), 1430-1440, in een Duits
15e-eeuws handschrift van de
roman door Konrad Fleck.
Heidelberg, Universiteitsbibliotheek.
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wen de Florisroman als een oorspronkelijk
Franse schepping, samengesteld uit eigentijds, literair en eschatologisch materiaal. De
orientaalse elementen, die zonder twijfel aanwezig zijn, zouden ter wille van de 'couleur
locale' aan het geheel zijn toegevoegd.
Men kan zich afvragen hoe de Florisroman
in de tijd van zijn ontstaan (1150111 6o) heeft
gefunctioneerd. Opvallend is het feit dat het
verhaal wordt verteld tegen de achtergrond
van een voor het toenmalige Franse publiek
direct herkenbare politieke situatie. Spanje
was immers in die tijd voor het grootste gedeelte in Arabische handen. Slechts in
Noord-Spanje konden zich kleine christelijke
randstaten handhaven, die — gebruik makend
van onderlinge twisten tussen de Arabische
vorsten — hun macht in de loop van de
Middeleeuwen naar het zuiden wisten uit to
breiden. Terwijl in de historische werkelijkheid de christelijke Reconquista (Herovering)
nog in voile gang is, levert de Florisroman
voor deze strijd bij voorbaat de 'fictionele'
legitimatie. Floire, zoon van de moslimkoning van Spanje, was immers reeds tot het
christendom bekeerd. »Karel de Grote, zijn
kleinzoon, had derhalve reeds wettige aanspraken op de Spaanse kroon.
Voor latere bewerkers waren de geografische situatie en de daaruit voortvloeiende politieke implicaties van minder belang. De
Middelnederlandse bewerker Diederic van
Assenede laat in het begin van zijn gedicht de
pelgrimsschare niet naar Santiago de Compostela trekken, maar kiest de pelgrimsstad
Rome tot reisdoel, waardoor de geografische
constellatie totaal verandert. De Dietse bewerker legt in zijn gedicht vooral de nadruk
op de hoofse gedragscode als maatstaf voor
ridderlijk handelen. De personages, zowel
heidenen als christenen, worden niet (in de
eerste plaats) beoordeeld naar hun religie; de
maatstaf voor de beoordeling van de personen is in hoofdzaak de graad van hoofsheid
van hun handelen. De Middelnederlandse
Floris ende Blancefloer heeft derhalve een opvoedende functie. Grote aandacht wordt erin
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besteed aan tafelmanieren, gedragscodes en
de beschrijving van hoofse pracht. Ook de
strekking van het verhaal is sterk didactisch
gekleurd: het doel van Floris' zoekactie
wordt niet bereikt door grof wapengeweld
maar door weldoordacht optreden. Zijn gedrag past in de doelstellingen die rond het
midden van de 13 e eeuw het Vlaamse ridderschap kenmerken. In dit `ridderlijk humanisme' werd ondoordacht wapengeweld afgewezen. De vorst diende zich diplomatiek op
te stellen en zijn doelstellingen op vreedzame
wijze te realiseren. De voorbeeldige Floris,
die dankzij zijn `flower-power' steeds van
zijn bewapende tegenstanders wint, werd zo
de ideale projectiefiguur van de adellijke
toehoorders. Ook tracht de Dietse bewerker
het verhaal aannemelijker te maken door al te
grote ongeloofwaardigheden uit het verhaal
te verwijderen.
Ook in de late Middeleeuwen bestond er
belangstelling voor de Floristekst. De uitvinding van de boekdrukkunst maakte het mogelijk een breder publiek te bereiken. Om in

Het handschrift dat zich bevindt in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden, het enige
handschrift waarin de Middelnederlandse redactie volledig is overgeleverd, bewijst hoezeer latere geslachten zich aan de tekst hebben
geergerd. De bladzijde in de codex die de
`kuisheidsproef beschrijft, is eruit gescheurd.
Of werd de verminking juist aangebracht
door iemand 'wiens ziekelijke verbeelding
geprikkeld werd door het verhaal van de
"kuisheidsproef" '? (aldus Leendertz in 1912) .
De strekking van het verhaal is in de loop
van de tijd totaal gewijzigd. Terwijl in de
Middeleeuwen de oprechte liefde tussen Floris en Blanchefleur juist werd aangeprezen,
wordt nu niet de wereldse liefde tussen de
jeugdige hoofdpersonen, maar de liefde tot
God centraal geplaatst: zo lezen we in de probog van het volksboek dat in 1642 door Ot
Barentsz. Smient te Amsterdam werd vervaardigd: 'Daerom ghy jonghers 't zy mannen oft vrouwen, wilt hier by geleert zijn,
ende latet u ten by-spele vertrocken worden:

de behoefte aan boeiende lectuur te voorzien

minne Godts die eeuwich dueren sal [... ].'

gingen de drukkers oude middeleeuwse
dichtwerken in prozavorm navertellen. In de
Nederlanden werd het oudste ons bekende
`volksboek' van de Floristekst te Antwerpen
vervaardigd door de drukker Jan van Doesborch, vermoedelijk omstreeks 1517. Het
ver^haal over Floris en zijn geliefde bleef in de
Nederlanden uiterst populair, ondanks het
feit dat kerkelijke autoriteiten met name aan
de `immorele' bedscene aanstoot namen.
In 1621 vaardigde de bisschop van Antwerpen een decreet uit waaruit blijkt dat de
Historie van Floris en Blancefloer tot de boeken
werd gerekend, die 'gheheelyk voor de scholen verboden en ook onder de ghemeynte te
verkoopen, soo langhe sy niet gheapprobeert
[goedgekeurd] en zyn'. Het middeleeuwse
dichtwerk dat in het adellijke milieu van de
ridderzaal ten gehore werd gebracht, is in de
vroege nieuwe tijd tot (dubieuze!) kinderlectuur 'gedegradeerd' (aldus Boekenoogen in
zijn studie uit 1903) .

Ook het publiek is totaal veranderd. Terwijl
de Middelnederlandse dichter Diederic 'boeren' (in het Middelnederlands dorperen) verbood zijn werk te beluisteren, blijkt uit oude
aantekeningen van Dirck Jansz. uit i6o8 dat
juist deze welgestelde boer in zijn uitgebreide
bibliotheek een 'hijstorie van florijs ende
blancefloer' bezat. Toch blijkt dat dit 'kinderlijke' verhaal over een liefde die alles overwint tot aan het eind van de i9e eeuw zijn
aantrekkingskracht heeft behouden. Verder
is er een 'historielied' over Floris en Blanchefleur bekend dat van het volksboek lijkt te
zijn afgeleid. In Duitsland zijn volksboeken
bekend die op hun beurt de Florisbewerking
van Konrad Fleck in prozavorm aanboden.
Eveneens in het Duitse taalgebied ontstond
de volksballade Des Grafen Tochterlein waarin
men ook een bewerking van de Florisstof
heeft herkend. In het begin van de i 9e eeuw,
een tijd die gekenmerkt werd door een grote
belangstelling voor middeleeuwse thema's, is

ende wilt aenveerden de liefde ende sijne
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G A L A A D is in de Arturliteratuur de Graalridder bij uitstek, de volmaakte vertegenwoordiger van het ridderschap in dienst van
God, zoals dat met name in de Queste del Saint
Graal (1215-35) wordt gepredikt. De Graal is
in de Arturstof geintroduceerd door Chretien
de Troyes die in zijn onvoltooid gebleven
Conte du Graal ou Perceval de titelheld » Perceval als eerste Arturridder de Graal laat aanschouwen. Na Chretien is de Graal door Robert de Boron ingepast in de christelijke
heilsgeschiedenis. Bij deze auteur is de Graal
de Schaal van het Laatste Avondmaal, waarin
tevens het bloed van de van het kruis genomen Christus werd opgevangen door > Joseph
van Arimatea. De Queste del Saint Graal volgt
in dezen Robert de Boron. Geconfronteerd
met de bestaande Graalridder Perceval besloot de schrijver van de Queste een nieuwe
Graalheld in het leven te roepen: Galaad, de
perfecte ridder die Perceval overtreft in kuisheid, vroomheid en onfeilbaarheid.
Galaad — de naam is een mystieke aandui-

(Numeri 26,29) — wordt geboren uit de buitenechtelijke gemeenschap van > Lancelot met
de dochter van de Graalkoning Pelles. Via
zijn moeder stamt hij of van Joseph van Arimatea en David. Al bij de verwekking wordt
hem een grote toekomst voorspeld. Galaad
wordt opgevoed op het Graalkasteel, tot hij
oud genoeg is om de Graalqueeste, beschreven in de Queste del Saint Graal, te aanvaarden. De buitengewoon knappe jongeling
wordt door zijn vader Lancelot tot ridder geslagen, kort voordat hij met Pinksteren in het
j aar 450 na Christus' V errij zenis aan Arturs
hof arriveert. Zijn komst gaat gepaard met
tal van voortekenen. Een boodschap op de
`gevaarlijke zetel' aan de Ronde Tafel, een
stoel die herinnert aan de plaats die Judas verliet bij het Laatste Avondmaal, geeft aan dat
Galaad in deze zetel zal plaatsnemen, terwiji
bovendien een Steen met een zwaard erin
komt aandrijven met de boodschap dat alleen
de allerbeste ridder het zwaard los zal kunnen
trekken. Galaad trekt het zwaard uit de Steen
en neemt plaats in de genoemde zetel. Tij dens
een volgende bijeenkomst aan de Ronde Tafel zweeft opeens de Heilige Graal de zaal
binnen. Het is de aanwezigen niet vergund
het heilige object goed te zien — het is bedekt
met een witte doek — maar alien worden er
wel door voorzien van het heerlijkste voedsel. Als de Graal vervolgens weer verdwijnt,
roept Gauvain (>Walewein) alle aanwezigen
op tot een zoektocht: de queeste naar de Graal
begint.
Hoewel alle i So leden van de Tafelronde
aan de zoektocht deelnemen, zijn slechts drie
leden, kuise en vrome ridders, succesvol: Galaad, Lancelotsjongste neef Bohort en Perceval. De twee laatstgenoemden kennen enkele
zwakke momenten, bijvoorbeeld met betrekking tot hun kuisheid, zodat zij veel
zwaarder op de proef worden gesteld dan de
smetteloze Galaad, die moeiteloos de avonturen volbrengt die soms al op hem wachten
sinds de dagen van Joseph van Arimatea en de
komst van de Graal naar Brittannie. Galaad

ding voor Christus, ontleend aan de bijbel

verwcrft bijvoorbeeld een wit schild met een

er een korte opleving in de belangstelling
voor de Florisstof, met name in Duitsland,
waar te nemen. F. Koreff werkte in 1822 het
verhaal om tot een (weinig bekende) opera.
August von Platen maakte er zelfs een toneelstuk van dat de titel Treue um Treue meekreeg, maar al spoedig aan de vergetelheid
werd prijsgegeven. In Nederland herschreef
de bekende auteur J.A. Alberdingk Thijm in
18 So de lieflijke geschiedenis.
J.H. WINKELMAN
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rood kruis, dat daarop is aangebracht met het
bloed van Josephe, de zoon van Joseph van
Arimatea. Josephe zelf voorspelde reeds dat
het schild toe zou behoren aan Galaad, die net
als zijn vader Lancelot of zou stammen van
Nascien, een van de bondgenoten van Josephe. Bovendien blijkt Galaad uitverkoren
om het zwaard op te nemen dat op een speciaal bed, vervaardigd uit het hout van de
Levensboom uit het Paradijs, rust op een
schip gemaakt door koning Salomo.
Uiteindelijk vinden Bohort en Perceval samen met Galaad de Graal te Corbenic. Zij
krijgen daar gezelschap van negen andere ridders en van Josephs, die door engelen naar de
Graalburcht wordt gebracht. Josephs gaat de
twaalf uitverkorenen voor in een mis die een
herhaling lijkt van het Laatste Avondmaal.
De Graal verschijnt onbedekt en de aanwezigen aanschouwen het wonder van de transsubstantiatie. Uit de heilige schaal treedt bovendien een figuur die gewond is aan handen,
voeten en lichaam (Christus met de stigmata?) en die Galaad opdracht geeft met Perceval, Bohort en de Graal in Salomo's schip
naar de stad Sarras te reizen. Te Sarras wordt
Galaad volledig inzicht in het Graalmysterie
geschonken. Nadat hij dit onbeschrijfelijke
wonder heeft aanschouwd, vraagt hij God
hem in de hemel te willen opnemen. Galaads
ziel wordt door engelen naar de hemel gebracht. Meteen daarop zweeft ook de heilige
Graal voor altijd hemelwaarts. Perceval besluit kluizenaar te worden. Na Percevals
dood keert Bohort als enige Graalridder terug naar Arturs hof om verslag te doen van
de wonderbaarlijke gebeurtenissen.
In de Queste wordt Galaad beschreven als de
langverwachte verlosser, de nieuwe Christus
in de gedaante van een ridder. De talrijke
avonturen die samenhangen met de Graal en
die door vele ridders al vruchteloos zijn beproefd, worden door hem en de twee andere
Graalridders tot een goed einde gebracht, zodat er een Arturwereld zonder avonturen
overblijft aan het begin van de Mort le roi

`Sir Galahad', schilderij van
George Frederick Watts, 1862,
Cambridge, Mass., Fogg Art
Museum.
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Artu. Met Galaad verdwijnt ook het ideaal

van het 'hemelse' ridderschap uit de Arturwereld, die aan zijn eigen, aardse tekortkomingen (zoals het overspel van de koningin)
ten onder zal gaan. Het nieuwe ideaal leidt in
de Lancelot-Queste-Mort Artu niet tot een
duurzame nieuwe invulling van het ridderschap, zoals men zou mogen verwachten indien de tekst gericht zou zijn geweest op het
stimuleren van, bijvoorbeeld, de kruistochtmentaliteit. Religieuze denkbeelden — met
name van de cistercienzers — werken zeker
door in de tekst en in het ideaal van de kuise
strijder Gods dat hij presenteert, maar het is
(nog) niet geheel duidelijk in welke mate de
tekst een voorbeeldfunctie diende te vervullen voor zijn adellijke, ridderlijke publiek.
Als drager van een ideaal is het personage
Galaad in de Queste onfeilbaar. Hij is de
maagdelijke christenridder, de volmaakte
uitverkorene die de voor hem bestemde
avonturen moeiteloos tot een goed einde
brengt. Vol (zel f vertrouwen laat hij zich
door Gods hand leiden op zijn weg naar de
Graalburcht en Sarras. Hij lijkt geen twijfel
of angst te kennen en dat maakt hem voor
een moderne lezer als personage in bepaalde
opzichten minder boeiend. Vanwege het gebrek aan ontwikkeling en tragiek is Galaad
wel aangeduid als `a cardboard saint', een
bordpapieren heilige.
Terwijl de verhaaltraditie over de Graalheld Perceval allerlei verschillende versies
kent, blijft het verhaal van Galaad en de Graal
in de Middeleeuwen steeds dicht bij dat in de
Queste, zoals bijvoorbeeld in Sir Thomas Malory's Tale of the Sangrail (bock X I I I -x V I I
van zijn Morte d'Arthur, in '48S uitgegeven
door William Caxton) . Via Malory is de Gala(h)ad-stof ook in later eeuwen of en toe bewerkt, onder meer door Tennyson (bijvoorbeeld in het gedicht `Sir Galahad', dat in de
jaren 1830 grote invloed had op kunstenaars
als Edward Burne Jones). In Tennysons `The
Holy Grail' (1869, later opgenomen in de
Idylls of the King) doet de kluizenaar Sir Percivale verslag van de Graalqueeste die hij sa-
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men met Galahad ondernam. Ook in deze
tekst is Galahad het lichtend voorbeeld, maar
de aandacht van de dichter lijkt toch meer te
zijn uitgegaan naar de dramatischer lotgevallen van Sir Percivale en Sir Lancelot. In William Wordsworths `The Egyptian Maid; or
The Romance of the Water Lily' (begonnen
in 1828, gepubliceerd in 183 5) wekt de aanraking door Galahad de titelheldin uit de
dood. William Morris geeft Galahad een
hoofdrol in de gedichten `Sir Galahad: A
Christmas Mystery' en `The Chapel in Lyonness' in de bundel King Arthur's Tomb (18 8) .
Ook in de Zoe eeuw is Galahad het onderwerp van gedichten: bijvoorbeeld `The Coming of Sir Galahad and a Vision of the Grail'
(1917) van Alfred Graves, `Galahad, Knight
who Perished' (1923) van Vachel Lindsay en
`Galahad in the Castle of Maidens' (I I I) van
Sara Teasdale.
Vanaf de tweede helft van de i9e eeuw
wordt Galahad herhaaldelijk afgebeeld als de
verheven zuivere ridder, met name, door prerafaelieten als Dante Gabriel Rossetti, die `Sir
Galahad at the Ruined Chapel' (1859, City
Museum and Art Gallery, Birmingham) en
`How Sir Galahad, Sir Bors and Sir Percival
Were Fed with the Sanc Grael' (1864, Tate
Gallery, Londen) vervaardigde, en Arthur
Hughes, die in 1870 `Sir Galahad: The Quest
of the Holy Grail' (Walker Art Gallery,
Liverpool) schilderde. Ca. 188o beeldde Sir
Joseph Noel Paton `Sir Galahad's Vision of
the Sangreal' (prive-collectie Engeland) of
onder een lucht vol Victoriaanse engelen.
George Frederick Watts koos Galahad herhaaldelijk als onderwerp tussen 1862 en 1903.
Zijn mooiste `Sir Galahad' is wel die in het
Fogg Art Museum, Harvard University,
Cambridge (Mass.). Hetzelfde museum herbergt nu de `Sir Galahad' die Edward BurneJones in 18 S 8 schilderde. Burne Jones wij dde
glas-in-loodramen aan de Graalqueeste en
koos in de jare*n 1891-94 `The Arrival of Sir
Galahad to take his place in the Siege Perilous' als een van de ontwerpen voor de wandtapijten, bestemd voor Stanmore Hall en
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thans in de collectie van de Duke of Westminster. Deze tapijten werden in het atelier
van William Morris vervaardigd. Galahad
vormt de centrale figuur van een serie wandschilderingen in de Boston Public Library,
die van 1890 tot 1901 door Edwin Austin
Abbey werd vervaardigd en door S. Baxter
van een begeleidende tekst werd voorzien
(The Legend of the Holy Grail, 1904).
Als een voorloper van het werk van de
prerafaelieten kunnen de op Malory's werk
gebaseerde schilderingen en houtreliefs in
`The Queen's Robing Room' in Westminster Palace gezien worden. William Dyce
maakte daar onder andere het fresco `Religion: The Vision of Sir Galahad and his Company' (18 51), terwij l het houtsnijwerk van
H.H. Armstead onder meer `Sir Galahad's
Soul Borne to Heaven' laat zien.
Vooral in en door het werk van de prerafaelieten wordt Galahad het symbool van het
intens toegewijde streven naar en opoffering
voor een verheven ideaal. Een dergelijke,
geexalteerd ogende Galahad is bijvoorbeeld
afgebeeld door Veronica Whall in een glasin-loodraam, ontworpen in 1931. Als symbool van zelfopoffering werd de Galahadfiguur in 1905 gebruikt door E.W. Keyser
voor het standbeeld van een man die verdronk bij zijn poging een meisje to redden,
een beeld dat in de Wellington Street in Ottawa werd geplaatst. Vergelijkbaar is Galahads
verschijning op gedenktekens ter nagedachtenis van de gevallenen in de wereldoorlogen. Galahad is de meest zuivere ridder, een
symbool van de nieuwe mens in Charles Williams' gedichtencyclus Taliessin Through
Logres uit 193 8. De Graal kan in moderne
versies van Galahads verhaal een religieus
symbool blijven, zoals bij Williams, maar
ook staan voor het geluk van de hoofdpersoon in welke vorm dan ook. In de actiefilm
INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE

(Steven Spielberg, 1988) schenkt de Graal
eeuwig leven, terwijl in Terry Gilliams film
THE FISHER KING (1991) de held via de
Graal een nieuwe geliefde en aards geluk

vindt. Zelfs de beker die de heren kunnen
winnen bij het tennistoernooi van Wimbledon wordt `de Graal' genoemd. Vergelijkbaar zijn de roman The Grail: A Novel (1963)
van Babs H. Deal, waarin de Graal staat voor
een perfect speelseizoen in het Amerikaanse
college football, en de film KID G A L A H A D (vs
'937, regie Michael Curtiz, met o. a. Edward
G. Robinson, Humphrey Bogart en Bette
Davis), waarin de titelheld een jonge bokser
is.
In de Zoe eeuw treft men Galahad ook aan
in bewerkingen van Malory, zoals het kinderboek The Light Beyond the Forest. The
Quest for the Holy Grail (1979) van Rosemary
Sutcliff, en in romans als Galahad: Enough of
His Life to Explain His Reputation (1926) van
John Erskine en Galahad, Knight Errand
(1907) van Mary E. Southworth. Een speciaal
geval is Too Bad Galahad van Matt Cohen,
een roman waarin Galahad een mislukkeling
is: hij is een falende schoolmeester, een drakedoder die door de draak wordt opgeslokt en
een Graalridder die de Graal niet herkent tot
vlak voor zijn dood. Ook zijn er toneelstukken — The Birth of Galahad (1898) van Richard Hovey en Galahad (onvoltooid, 19o81914) van Gerhart Hauptmann — en een opera
(Rutland Boughton, Galahad) aan Galahad
gewijd. In 1985 werden in Engeland vier
postzegels met afbeeldingen uit de Arturlegende uitgegeven, ontworpen door Yvonne
Gilbert. Op de zegel met de hoogste waarde
(34 pence) staat Sir Galahad, die knielend en
omhoogkijkend een lichtstraal aanbidt.
FRANK BRANDSMA
E D I T I E: Matarasso 1 969.
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GIRART DE ROUSSILLON komt voor het

eerst voor in een tekst die bestaat uit Io.000

rijmende tienvoeters in een Occitaans met

veel vormen uit de Poitou en die geschreven
moet zijn tussen I I55 en I I 8o, waarschijnlijk
in I 170 . De keizer van Constantinopel heeft

de hand van zijn twee dochters beloofd aan
Karel Martel en diens vazal Girart, om hen te
bedanken voor de verdediging van Rome tegen de heidenen. Berte heeft hij voor Karel
bestemd, Elissent voor Girart. Karel Martel
valt echter voor de jongste dochter en laat
Girart Berte huwen; in ruil moet Karel Girart
ontslaan van zijn plichten als vazal. Daarmee
komt Girarts leen vrij van de Franse kroon
(maar Karel mag er nog wel jagen). Bij het
afscheid krijgt Girart een ring van Elissent als
teken van liefde.
Als Karel later eens op jacht is op Girarts
gebied, ziet hij met spijt de pracht van Roussillon (in dit verhaal niet de naam van de
streek in Zuid-Frankrijk of de plaats in de
Vaucluse, maar die van een plaats, nu mines,
bij Pothieres) en wil hij Girart belegeren. Een
verrader levert Roussillon over en Girart
vlucht naar Avignon. Daar verzamelt hij een

leger en hij herovert Roussillon. Hoewel Gimart zich probeert te verzoenen met de koning, wil Karel het pleit beslechten in een
veldslag, te Vaubeton. Na lange strijd zendt
God een mirakel en er komt een akkoord.
Kerken en kloosters worden door Girart gesticht.
Op zich zou de tekst daarmee kunnen volstaan, maar er komt een tweede oorlog. Eerst
vechten Girart en Karel nog zij aan zij tegen
de Saracenen en de Friezen, maar de moord
op een neef van Karel door Girarts broer verziekt de verhoudingen. Na enkele overwinningen van de koning, onder meer bij Vaucouleurs, weet Girart gedurende vijfjaar een
gevecht te vermijden, maar dan slaagt Karel
erin Roussillon in te nemen en verslaat hij
Girart op de vlakte bij Roussillon. Daarna

gaat Girart met Berte op weg naar Hongarije, waar zij nog familieleden zou hebben (!),
maar ze horen van een pelgrim in de Ardennen dat die overleden zijn.
De echtelieden leven dan een jaar of twintig in de Ardennen, waar Girart als kolenbrander aan de kost komt en Berte als naaister
werkt. Wanneer hij dan vermomd in Frankrijk terugkomt en zich — via de koningin en
de ring die hij van haar had gekregen — met
de koning verzoent in Orleans, onderwerpt
hij zich, na nog wat ruzies, definitief en
bouwt hij de kerk van Vezelay en het klooster van Pothieres (in de buurt van Vaubeton).
's Nachts werkt Berte heimelijk met hulp van
engelen aan de bouw van Vezelay, zoals Gimart ontdekt wanneer hij haar probeert te betrappen op buitenechtelijke praktijken. Het
lichaam van Maria Magdalena wordt uit heidense streken naar Vezelay overgebracht.
De historische figuur die voor Girart de
Roussillon model heeft gestaan, is ook het
model geweest voor >>Girart de Vienne en
voor Girart d'Eufrate (of de Fraite) uit het
Chanson d'Aspremont. We hebben te maken
met drie legendarische facetten van een baron
Gerardus in de 9e eeuw, maar men vraagt
zich wel of of het personage Girart de Rous sillon niet eerder teruggaat op de vader van
een zekere Girart ii (overleden in 878): hertog Bozo. De Karel Martel in de tekst staat
dan voor Karel de Kale. Volgens Rita Lejeune gaat het chanson echter in het geheel niet
terug op een legende uit Vienne: zij begrijpt
`Roussillon' als het historische `Castell-Rossello' in Zuid-Frankrijk. Daarbij wijst ze op
de vele Catalaanse plaatsnamen in de tekst (en
de eerste attestatie van het woord 'catalan') en
op het feit datjuist Karel Martel in het zuiden
gold als de gehate bezetter. Hoe die literaire
archeologie ook in elkaar steekt, de bewaarde
versie is al sterk Bourgondisch; in de Ile
eeuw heeft het Girartverhaal een duidelijke
functie en illustreert het eigentijdse problemen als de overgang van vrij erfgoed naar
koninklijke lenen en de legitimiteit van adels-
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verzet tegen onrechtmatig koninklijk handelen.
Een ridder Girart de Roussillon komt al
voor in de oudste heldenepen als paladijn van
»Karel de Grote. De legendevorming rond
Girart is uitgebreid onderzocht door R.
Louis. Het verhaal van Girart de Roussillon
zoals we dat nu kennen, is volgens hem in
etappes ontstaan; een bewerker uit Poitou
zou alle in zijn tijd bekende versies samengesmeed hebben tot een verhaal. Volgens Louis
heeft die bewerker de tweede oorlog en de
hoofse intrige van de liefde tussen Girart en
de koningin toegevoegd. Ook na de slag bij
Vaubeton had Girart al kloosters gesticht en
Pothieres en Vezelay liggen in de buurt van
Vaubeton. Bovendien is het verhaal van de
tweede oorlog een soms letterlijke navolging
van de eerste oorlog. De intrige met de twee
meisjes is in de ruzie tussen Girart en Karel
niet functioneel en komt vooral voor in het
uiterste begin en na elk van de twee oorlogen,
als een soort hoofse voegspecie voor een ridderepos. Wat men met zekerheid kan zeggen,
is dat de bewaarde versies een hoofse invloed
vertonen, hetgeen doet denken aan de kring
rond Eleonora van Aquitanie (sommigen
herkennen in het paar Elissent-Karel Eleonora en Lodewijk vii) . Tevens heeft de tekst
een duidelijke tegenstelling tussen de deemoed van Berte en de overmoed van Girart
en spreekt er een enthousiasme voor Constantinopel uit (waarschijnlijk onder invloed
van de Tweede Kruistocht). In feite waren
Berte en Aelis, in het verhaal dochters van de
oostelijke keizer, dochters van Hugo de Lafbek uit Tours. Ondanks de inhoudelijke onvolkomenheden is de bewerker een groot
dichter, die zijn psalmen goed kende en een
directe band met Vezelay moet hebben gehad. Waarschijnlijk was hij dan ook een clericus en geen jongleur. Zijn versie werd waarschijnlijk in het noorden van het Occitaanse
taalgebied vervaardigd.
Naast het lange heldenepos bestaat er een
Latijnse Vita Gerardi comitis uit de I2e eeuw,
waarschijnlijk to Pothieres geschreven en al

snel in Frans proza vertaald. Louis heeft overtuigend aangetoond dat die tekst niet teruggaat op een eerdere monastieke traditie, maar
gewoon een bewerking is van de Girart de
Roussillon- tekst. Opmerkelijk is wel dat we
slechts een grote veldslag vinden in de Vita en
dat deze tekst historisch juister is dan het
chanson. Het verhaal speelt hier onder Karel
de Kale en niet onder Karel Martel. Bovendien is Girart hier geboren in Avignon. In
deze fraaie tekst vinden we onder meer etymologische verklaringen voor `Roussillon':
van ro (meester) en sillon (raadgever), van rossignol (nachtegaal), van rosee (dauw) enz.
Een belangrijke volgende fase in de Girartlegende is de Girartroman in alexandrijnen
uit de 14e eeuw, geschreven in echt Frans. De
auteur baseert zich op een romant en op een
Latijnse cronique. Volgens de auteur bevat de
romant veel dat volgens het Latijn onjuist is;
de Latijnse tekst wordt volgens hem in Pothieres en in Vezelay bij het eten gelezen, als
ware het een heiligenleven. Deze versie in
alexandrijnen werd geschreven voor Johanna
van Bourgondie, echtgenote van Filips vi
van Valois, en voor Robert de Tonnerre (in
Bourgondie). Ook hier is Karel de Kale en
niet Karel Martel de tegenstrever van Girart.
In de Franse roman vinden we veel lokaal en
lokaal-hagiografisch materiaal. Karakteristiek in deze bewerking is het beeld van de
toegewijde koningin van Frankrij k (Elissent),
die Girart weer in de gratie wil brengen. Hier
zijn de meisjes dochters van Hugo van Sens;
Girart en Berte worden hier uiteindelijk heiligen. De tekst besluit dan ook met de wonderen die Girart en Berte na hun dood hebben bewerkstelligd.
Ergens rond 1300 ontstond, waarschijnlijk
op basis van het Franse chanson de geste, een
prozavertaling in het Nederduits (waarschijnlijk Oostfaals), waarvan slechts een
dubbelblad bewaard is gebleven. Die versie
sluit vooral aan bij de tekst uit de Poitou,
maar misschien heeft de Duitse vertaler een
oudere, verloren gegane, 12e-eeuwse versie
onder ogen gehad. Deze Gerart van Rossiliun
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bekleedt een aparte plaats in de Duitse literatuurgeschiedenis, inhoudelijk gezien omdat
de Franse materie pas rond 1450 in Duitsland
tot bloei kwam, en formeel omdat het proza
verder nog niet werd gebruikt voor wereldlijke literatuur. Ook is het nogal curieus dat
dergelijk zeer 'lokaal' materiaal kennelijk een
internationale functie kon hebben.
In juni 1447 voltooide Jean Wauquelin een
prozaversie van de Girart voor Filips de Goe-

de. Daarvan zijn vijf fraai geillumineerde
handschriften bewaard, typisch voor de
pracht van de Bourgondische boekkunst.
Opmerkelijk is bij Wauquelin ook de Bourgondische inkleuring van het verhaal, vooral
door de veelvuldige verwijzingen naar lokale
heiligenlegenden. Natuurlijk ging het Wauquelin er ook om een goede beurt te maken
bij zijn mecenas door de onafhankelijkheid
van Bourgondie ten opzichte van de Franse
troon zoveel mogelijk te laten uitkomen, een

Girart de Roussillon keert na
zijn zwerftocht terug aan het
Franse hof. Miniatuur uit de

Histoire de Charles Martel,
14e eeuw. Brussel, Koninklijke
Bibliotheek.
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idee dat Filips de Goede, toch de hertog die
het Bourgondische rijk tot wasdom gebracht
heeft, zeker veel plezier moet hebben gedaan.
Wauquelins versie gaat waarschijnlijk terug
op de Girart in alexandrijnen, waarvan Filips
de Goede een handschrift bezeten heeft (nu in
Brussel).
Latere teksten geven in hoofdzaak vooral
een samenvatting van Wauquelins versie, zoals de Histoire de Charles Martel van David
Aubert, een compilatie uit 1448. Opmerkelijk is dat de meisjes hier dochters van de koning van Hongarije zijn, vooral als we bedenken dat Hongarije een rol speelt in de verbanningsepisode uit de oudste Girart. Ook de
Fleur des Histoires, een compilatie van Jean
Mansel, bewaard in een dozijn handschriften
uit de 1 S e eeuw, gaat terug op Wauquelins
proza. Die tekst wordt de standaardversie in
de gedrukte populaire literatuur. Er verschijnen drukken bij Michel le Noir in Parijs in
15 20 en bij Olivier Arnouillet in Lyon ca.

GIRART D E VIENNE (Middelnederlands:
Gheraert van Viane) is de hoofdpersoon van
een verhaal dat het meest bekend is in de versie die Bertrand de Bar-sur-Aube ervan geeft.
Deze dichter schreef omstreeks i i 8o een chanson de geste getiteld Girart de Vienne met de
volgende inhoud.

Girart ridder. Maar vlak nadat Karel de hertogin heeft meegedeeld dat hij haar de jonge
dappere Girart heeft toegedacht, wordt hij
getroffen door haar schoonheid. Hij komt terug op zijn eerdere besluit en vraagt haar met
hemzelf te trouwen. Zij voelt echter meer
voor een huwelijk met de jeugdige ridder,
vraagt bedenktijd, laat Girart bij zich komen
en vraagt hem op de man of met haar te trouwen. Girart staat paf. Een vrouw die een man
ten huwelijk vraagt! Hij voegt haar toe dat hij
voorlopig niet van plan is te trouwen en dat
ze maar een andere echtgenoot moet zoeken.
De hertogin is diep gekrenkt, maar laat Girart de volgende dag opnieuw vragen bij haar
te komen. Trots vraagt hij veertien dagen
uitstel, en hierop treedt de hertogin in het
huwelijk met Karel. Bourgondie gaat hiermee Girarts neus voorbij . Op advies van zijn
heren geeft de koning hem ter compensatie
Vienne, een welvarende stad aan de Rhone.
Girart knielt neer om de koning te bedanken
met een voetkus. Karel ligt op dat moment al
in bed. Zijn vrouw, die naast hem ligt, ziet nu
haar kans schoon om zich te wreken: zij
steekt haar voet onder het laken uit en Girart,
zich van niets bewust, kust deze in plaats van
die van Karel. De volgende dag vertrekt hij
naar Vienne, waar hij nog hetzelfde j aar met
Guibourc trouwt.
Op een dag begeeft Aymeri, de zoon van
Girarts broer Hernaut, zich naar Karel met
het doel een wapenrusting te vragen. De koningin, door Aymeri's komst pijnlijk herinnerd aan de afwijzing door diens oom, vertelt
en plein public triomfantelijk hoe zij zich indertijd op Girart heeft gewroken. Aymeri
stuift op. De aanwezige ridders verhinderen
dat hij haar doodt, tuigen hem of en gooien
hem de zaal uit. Spoorslags rijdt hij naar
Vienne, waar hij Girart op de hoogte brengt.
Deze roept zijn familieleden bijeen, die allen

Als knaap treedt Girart bij koning > Karel

komen: zijn broers Hernaut de Beaulande,

in dienst. Als Karel op een dag de boodschap
ontvangt dat de hertog van Bourgondie
overleden is, zegt hij Girart de hand van de
hertogin en het land toe. Hierna maakt hij

Milon de Pouille en Renier de Genvres en
zijn vader Garin de Monglane. De clan begeeft zich naar het koninklijk hof, verlangt
genoegdoening van Karel en eist het hoofd
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van de koningin. Karel van zijn kant eist genoegdoening van Girart, omdat deze te kort
zou zijn geschoten in zijn feodale verplichtingen: hij heeft Vienne nu al jaren in leen zonder daar iets tegenover te hebben gesteld.
De confrontatie tussen de clan en de koning en diens mannen loopt uit op een handgemeen. Een jarenlange oorlog volgt. Karel
slaat het beleg voor Vienne en er wordt fel
gevochten. In Karels leger bevindt zich zijn
neef Roland (»Roelant). Deze leert Reniers
zoon Olivier kennen, wiens dapperheid hem
met waardering vervult. De schoonheid van
Oliviers zuster Aude zet hem in vuur en
vlam. Omgekeerd slaat Aude hem met welgevallen gade. Op een dag vindt er een tweegevecht tussen Olivier en Roland plaats. Indien Olivier wint, zal Karel zijn leger
terugtrekken; wint Roland, dan zal Girart
Vienne verlaten. Het gevecht eindigt onbeslist, doordat God een wolk tussen hen laat
neerdalen. Een engel gebiedt hun de wapens
niet langer tegen elkaar, maar tegen de heidenen in Spanje op te nemen. Ze sluiten vriendschap en Olivier belooft Roland de hand van
zijn zuster. Roland probeert Karel ertoe te
bewegen zich met Girart te verzoenen, maar
tevergeefs. Pas als Karel op een keer door
Girart en de zijnen gevangen is genomen, is
hij bereid vrede te sluiten. Roland en Aude
verloven zich. Dan melden boden dat de heidenen het land zijn binnengevallen. Karel en
zijn mannen rukken op naar Spanje.
Aan het begin van de Girart vertelt Bertrand
dat er drie gestes, dat wil zeggen drie epische
cycli, kunnen worden onderscheiden: die van
de koning, die van Doon de Maience en die
van Garin de Monglane. Girart de Vienne behoort tot de laatstgenoemde cyclus (ook `Cycle de Guillaume d'Orange' genoemd), die
van de koningsgetrouwe vazallen. Tegelijkertijd echter kan de Girart worden gerekend
tot de `Cycle des barons revoltes', de cyclus
van de opstandige vazallen (Geste de Doon de
Maience). Mogelijk mag de vervaardiging
van dit chanson in verband worden gebracht

met het huwelijk van Scholastique, dochter
van Henri le Liberal, graaf van Champagne,
en diens vrouw Marie, met Guillaume, zoon
van Girart i van Vienne. Marie maakte enige
tijd deel uit van een coalitie tegen Filips ii
Augustus en het Huis van Champagne had er
tussen II81 en 1183 alle belang bij zich te
lieren aan Girart, een fervent tegenstander
van de koning.
De historische kern van de Girart vormt de
belegering van Vienne door Karel de Kale in
870; Girart, de graaf die Vienne bestuurde,
weigerde de stad over te geven. Met deze
historische feiten werden traditionele literaire
motieven, lokale sagen en episoden uit chansons de geste verbonden. Door verplaatsing
van het verhaal naar de Provence (voor Bertrand) ontstond het verhaal over de aanmatigende, driftige en in feite onsympathieke Girart de Fraite, terwijl verplaatsing naar de
Pyreneeen en daarna naar Bourgondie in de
Girart de Roussillon resulteerde.
In het oorspronkelijke verhaal moet het
conflict van puur feodale aard zijn geweest.
Hierin zal Girart een vazal zijn geweest die
niet in zijn recht stond en zijn feodale verplichtingen niet nakwam. De oude verhaalversie is in beknopte vorm bewaard gebleven
in de Oudnoorse Karlamagnus saga (1230-50)
en in de Chronique rimee van Philippe Mousket (midden 13 e eeuw) . In de versie van Bertrand echter heeft Girart een goede reden om
in opstand te komen, aangezien de koning
(na zich aan andere onrechtvaardigheden
schuldig te hebben gemaakt) hem geen genoegdoening geeft voor de wandaad van de
koningin. De voetkus kan door Bertrand in
het verhaal zijn geintroduceerd om Girarts
gedrag te rechtvaardigen. Ook zou Bertrand
Girart hebben gelieerd aan het koningsgetrouwe geslacht van Aymeri. Bertrands conceptie van Girart is in overeenstemming met
de wij ze waarop ten tijde van Filips ii Augustus de literaire barons revoltes werden gepresenteerd.
In La Geste de Monglane (een bewerking in
verzen uit de 14e eeuw), in de tekst van het
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Karel ontmoet Girart de Vienne
voor de muren van Vienne;
rechts to paard Aude. Grisaille,
ca. 146o, door Jean le Tavernier
in een handschrift met David
Auberts Croniques et Conquestes
de Charlemaine. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek.
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Ise-eeuwse handschrift in de Bibliotheque de
1'Arsenal te Parijs (grotendeels in proza) en in
de I S e- en 16e-eeuwse drukken ziet het verhaal er in grote lijnen hetzelfde uit als in Bertrands chanson. Deze laat-middeleeuwse versie schenkt echter meer aandacht aan o.a. de
liefde tussen Roland en Aude. In 1458 voltooide David Aubert, een van de belangrijkste kopiisten van de Bourgondische hertogen,
de Croniques et conquestes de Charlemaine. Hier
is het verhaal over Girart de Vienne (in de
laat-middeleeuwse versie) verbonden met het
verhaal over Girart de Fraite, dat bewaard is
gebleven in het Chanson d'Aspremont. De
voetkus ontbreekt; de reden tot de oorlog is
Girarts weigering Karel als leenheer te erkennen. Een soort uittreksel van Auberts kroniek
geeft de Histoire de Charlemagne (handschrift
te Dresden, eind I e eeuw) .
Van een Middelnederlandse Gheraert van
Viane zijn slechts twee fragmenten bewaard
gebleven. Ze zijn afkomstig uit een (Westvlaams?) handschrift van ca. 1320 en bevatten
samen 192 verzen. De dichter moet zich gebaseerd hebben op de Franse traditie en kende
een versie waarin de voetkus figureerde. Viane is een schrijfwijze voor Vienne. Het is echter met uitgesloten dat het Middelnederlandse gedicht gerelateerd kan worden aan het
Oostvlaamse dorp Viane nabij Geraardsbergen: in de 13 e en 14e eeuw droegen de (vermogende) heren van Viane de naam Gerard.
In de 18e eeuw vatte De la Vergne de Tressan het verhaal in gemoderniseerde vorm samen in de `Bibliotheque universelle des dames' en in het `Corps d'extraits de romans de
chevalerie', onder de titel Guerin de Montglave
(de titel die het in de drukken steeds heeft) .
Dezelfde titel heeft een marionettenspel,
waarin een deel van de stof (voor kinderen
vrij bewerkt naar de tekst in de `Bibliotheque
bleue', een serie volksboeken) in Luik nog
steeds wordt vertoond. Het tweegevecht tussen Roland en Olivier inspireerde in de i ge
eeuw Victor Hugo tot het romantische gedicht `Le manage de Roland' (in La legende
des siecles) . Olivier wordt voorgesteld als beer
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van Vienne en zoon van Girart. Wat betreft
de beeldende kunst zijn vooral de grisailles
van belang waarmee Jean le Tavernier de
Croniques et conquestes de Charlemaine illus-

treerde. Twee handschriften waarin Bertrands Girart is overgeleverd, bevatten minia
turen. Op verscheidene plaatsen in NoordSpanje, bijvoorbeeld aan de San Salvador te
Fruniz (12e eeuw), is beeldhouwwerk te zien
dat twee vechtende ridders voorstelt die gescheiden worden door een priesterlijke figuur. Dit zou het begin van de vriendschap
tussen Roland en Olivier kunnen verbeelden.
Het is echter evenzeer mogelijk, dat deze
sculpturen een algemenere betekenis hadden
en bedoeld waren als een aansporing aan de
christenen om de onderlinge strijd te staken,
opdat de strijd tegen de heidenen des te beter
kon worden gevoerd. Te Meaux was in de
benedictijner abdijkerk Saint-Faron ooit een
»Ogier-mausoleum (ca. 1 200) . Van dit inmiddels verwoeste monument nam Mabillon
een gravure (zie p. 23 8) op in zijn Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti (1704). Aan de ene
zijde van de tombe waarin Ogier zou zijn
begraven staan Roland, Aude en Olivier, die
Roland de hand van zijn zuster en zijn
vriendschap aanbiedt. Aan de andere zijde
staan een man en een vrouw die men wel
heeft aangezien voor Girart en Guibourc
maar die, naar men nu veelal aanneemt, geidentificeerd moeten worden als Karel en
diens vrouw. De benedictijnen zullen in dit
monument hun ideaal hebben willen verbeelden: vrede tussen christenen in het belang van
de dienst van God.
-
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werd rond
io6o geboren als de tweede zoon van Eustatius Ti van Boulogne (t ca. 1090) en Ida van
Neder-Lotharingen (1 III 3) . Hij is de geschiedenis ingegaan als de kruisvaarder par
excellence en was als 'beschermer van het Heilige Graf de eerste heerser van het koninkrijk
Jeruzalem dat in 1099 door de kruisvaarders
in het toenmalige Palestina werd gesticht. Hij
overleed in i ioo. Zijn leven en werken werden — geidealiseerd en ten dele gefictionaliseerd — bezongen in een aantal branches van de
Oudfranse `Cycle de la Croisade', een cyclus
die tussen i ioo en 1300 in Noord-Frankrijk
en het hertogdom Brabant werd vervaardigd. De openingsdelen van deze cyclus zijn
gewijd aan de >>Zwaanridder, de legendarische grootvader van Godfried. Zijn eigen
biografie begint in de vierde branche, de EnGODFRIED VAN BOUILLON

fances Godefroi.
Hierin wordt Godfrieds geboorte voorgesteld als de vervulling van een voorspelling:
zijn moeder zou drie bijzondere zonen ter
wereld brengen, een koning, een hertog en
een graaf. Godfrieds broer Eustatius volgt
hun vader op als graaf van Boulogne; de
jongste broer, Boudewijn, zal koning van Jeruzalem worden. Godfried zelf— hier de oudste van de drie broers — reist na zijn ridderwijding naar het hof van de Duitse keizer Otto,
met het verzoek van hem het hertogdom
Bouillon in leen te ontvangen, daar de laatste
hertog, zijn oom Godfried met de Bult, kinderloos overleden is. Aan 's keizers hof raakt
hij verwikkeld in een erfeniskwestie: de
dochter van graaf Yvon ziet haar erfenis bedreigd door Gui de Montfaucon. Godfried
treedt voor haar in het krijt (zoals zijn grootvader, de Zwaanridder, ooit de rechten van
de hertogin van Bouillon verdedigde) en verslaat Gui in een tweegevecht.
Terwijl men in Nijmegen Godfrieds investituur met het hertogdom Bouillon viert,
vindt er in het Oosten, in 'Mec' (Mekka?)

ook een betekenisvolle gebeurtenis plaats.
Daar voorspelt Calabre aan haar zoon, koning Corbaran van Jeruzalem, en aan haar
kleinzoon Cornumarant, dat de christenen
Nicaea, Antiochie en de tempel van Salomo
zullen veroveren. Het is voor Cornumarant
reden om naar het Westen te reizen, om ter
plaatse de kracht van de christenen te peilen.
Aangekomen bij de abdij van Sint-Truiden
wordt Cornumarant herkend door abt Gerard, die de moslim tijdens een pelgrimage
naar Jeruzalem had ontmoet. Gerard confronteert Cornumarant met dit gegeven en
weet zo zijn bedoelingen te achterhalen. Meteen verwittigt hij Godfried van Cornumarants plannen, waarop deze besluit de spion
om de tuin te leiden. Door verschillende legeronderdelen meerdere malen aan zijn oog
voorbij te laten trekken kan men Cornumarant tijdens een wapenschouw verbluffen.
Verbijsterd door Godfrieds macht legt hij
zijn incognito voor de hertog af. In het gesprek dat dan volgt krijgt Cornumarant een
vrijgeleide om naar Jeruzalem terug te reizen.
Maar hij krijgt van Godfried ook een waarschuwing mee: binnen vijf jaar zullen de
christenen onder aanvoering van Godfried
naar het Oosten trekken.
In de volgende branche, Le Retour de Cornumarant, staan de wederwaardigheden van
Cornumarant tijdens de thuisreis en na zijn
thuiskomst centraal. Godfried verschijnt pas
weer ten tonele in de hieropvolgende branche, La Chanson d'Antioche. Godfried is een
van de aanvoerders van de Eerste Kruistocht
(1096-99). Het kruisvaardersleger trekt door
Europa, begint bij Constantinopel aan een
gevaarvolle tocht door Klein-Azie, verovert
de steden Nicaea en Dorylaeum, om dan het
beleg rond Antiochie te slaan, de stad in te
nemen en de schreden naar Jeruzalem te richten. Godfrieds rol is niet prominenter dan die
van andere aanvoerders, al worden hem opmerkelijke wapenfeiten toegedicht. Zo zou
hij tijdens het beleg van Antiochie een Saraceens ruiter met een zwaardhouw doormidden hebben gekliefd: de ene helft van het
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De kruisvaarders Godfried van
Bouillon en Peter van Amiens
bij het Heilig Graf to Jerusalem.

wandschilderingen naar
Torquato Tasso's Gerusalemme
Liberata, door Friedrich

Deel van de cyclus met

Overbeck tussen 1818 en i 828

aangebracht in de Tasso-zaal
van het Casino Massimo to
Rome.
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slachtoffer viel ter aarde, de andere helft —
nog altijd te paard gezeten — zaaide angst en
ontzetting in de gelederen der belegerden.
Als Antiochie vast in handen der kruisvaarders is, dringen de 'kleine luyden' aan op een
voortzetting van de tocht naar Jeruzalem.
Deze episode uit de literaire geschiedenis van
de expeditio crucis is het onderwerp van La
Conquete de Jerusalem. Na een felle belegering
neemt het kruisvaardersleger Jeruzalem stormenderhand in en worden de verdedigers
van de stad massaal over de kling gejaagd. De
kruisvaarders roepen Godfried uit tot koning, maar deze weigert de kroon, evenals de
andere edelen die hem vervolgens aangeboden krijgen. Men besluit met een nachtwake
in de tempel van Salomo een teken van God
of te smeken. Als tijdens die wake Godfrieds
kaars op wonderbaarlijke wijze ontbrandt,
beseft hij dat hij zich niet aan de verantwoordelijkheid van het koningschap kan onttrekken. Hij weigert echter pertinent een gouden
kroon te dragen op de plaats waar Christus
een doornenkroon moest verdragen.
Het jonge koninkrijk krijgt meteen aanvallen van de Saracenen te verduren en Godfried bewijst in de strijd zijn leiderschap.
Maar hij maakt ook vijanden in de eigen gelederen. In La Mort Godefroi wordt beschreven hoe de naijverige Eracles, patriarch van
Jeruzalem, Godfried met vergif om het leven
brengt, omdat deze enkele kostbare relieken
door zijn broer Eustatius naar zijn moeder Ida
had laten brengen. Godfrieds dood brengt
een gevaarlijke en bloedige onenigheid in het
kamp der kruisvaarders teweeg, hetgeen de
uiteindelijke ondergang van het koninkrijk
Jeruzalem inluidt.
Godfrieds literaire biografie is geheel verweven met de volkstalige geschiedenis van de
eerste kruistochten, zoals opgetekend in de
Oudfranse `Cycle de la Croisade'. Deze cyclus (overigens ook in het Middelnederlands
vertaald), die in de loop van twee eeuwen tot
stand kwam, is een heterogeen geheel, waarin
sprookjesachtige verhalen werden verbonden

met historiografisch getinte chansons de geste.
De ontwikkeling van de cyclus verklaart de
onevenwichtige presentatie van Godfrieds leven. In de oudste delen, het Chanson d'Antioche (ca. I ioo), La Conquete de Jerusalem (ca.
I 13 5) en Les Chetifs (ca. 1 149), speelt Godfried geen uitgesproken belangrijke rol. Dit
laat zich verklaren door de Noordfranse/
Vlaamse achtergrond ervan: aan edelen als
Robbrecht van Vlaanderen, Hugo van St.
Pol en Thomas van Marle wordt vergelijkbare aandacht besteed als aan Godfried van
Bouillon. Deze drie branches kennen we enkel in de bewerking van Graindor de Douay
(eind I2e eeuw), al wordt aan het Chanson
d'Antioche ook wel de naam van Richard le
Pelerin als auteur verbonden. Godfrieds positie in de cyclus komt nadrukkelijker naar voren, als tussen I 170-1220 door een of meer
anoniem gebleven dichters de zogenaamde
epopees intermediaires (de Zwaanridderbranches en de Enfances Godefroi) aan de oudere
delen worden toegevoegd. Deze verbinding
van Zwaanridderverhaal met kruistochtgeschiedenis is opmerkelijk. De opdrachtgever
erachter is waarschijnlijk hertog Hendrik i
van Brabant (t 1235), die zo de groeiende
cyclus inpast in de Brabantse origo-literatuur,
verhalen omtrent de oorsprong van de Brabantse dynastie. Godfried van Bouillon
wordt met terugwerkende kracht tot Brabander gemaakt en het accent in de totale
cyclus verschuift aldus van een kruistochtgeschiedenis in het algemeen naar een dynastiek-genealogische geschiedenis van de kruisvaarder Godfried van Bouillon. In nog later
toegevoegde, eveneens anonieme episoden
als La Mort Godefroi en het Chanson des Rois
Baudouin (ca. 1250-1300) is het dynastieke element nog steeds belangrijk, maar er vindt tevens een nieuwe toenadering tot de historiografie plaats: het feeerieke en fantastische dat
de epopees intermediaires kenmerkte, wordt
in deze branches sterk teruggedrongen.
Het literaire Nachleben (dit in tegenstelling
tot de wetenschappelijk-historiografische benadering van zijn persoon en de kruistochten)
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van Godfried van Bouillon is beperkter dan
dat van zijn grootvader, de Zwaanridder.
Rond 1350 wordt de verhaalstof van de `Cycle de la Croisade' bewerkt door een anonieme (Henegouwse?) dichter. In deze tekst,
getiteld Le Chevalier au Cygne et Godefroi de
Bouillon, wordt het oorspronkelijke verhaal
ingekort, en de dichter benadrukt bovendien
het fantastische element erin. Zo laat hij Godfried in het huwelijk treden met Florie, de
zuster van zijn vroegere moslimse tegenstander Corbaran. Eerder reeds werd Godfried
opgenomen in de rangen der Neuf Preux
(Negen Besten, Nine Worthies), een in Europa algemeen bekend gedicht waarin negen
exemplarische helden aan het publiek ten
voorbeeld worden gesteld: Hector, Alexander, Julius Caesar, Jozua, koning David, Judas
Makkabeiis, koning Artur, Karel de Grote en
Godfried. Godfried sluit de rij en `nooit meer
verscheen ter wereld een beter ridder, noch
zijn gelijke', zoals de dichter van de Middelnederlandse versie Van den IX besten (begin
14e eeuw) het stelde. In Torquato Tasso's La

Casino Massimo te Rome bracht Friedrich
Overbeck tussen 1818 en 1828 een frescoreeks
aan die het genoemde werk van Torquato
Tasso in beeld brengt.
Meer recent is het toneelstuk Godefroid de
Bouillon van Herman Closson (Marseille,
1 93 3), waarin Godfried wordt voorgesteld
als een allerminst heilig man. Een serieuze
biografische benadering van Godfried van
Bouillon biedt J.C. Anderssohn in The Ancestry and Life of Godfrey of Bouillon (Bloomington 1947).

Gerusalemme liberata ovvero Il Goffredo

GORMONT & ISEMBART zijn de hoofdpersonen van een Frans chanson de geste van
omstreeks I 130, waarvan slechts een fragment, van 661 verzen, is overgeleverd. Dit
fragment bevat een beschrijving van een
veldslag bij Cayou (mogelijk Cayeux-surMer) tussen de Franse vorst Louis en de heidense Gormont, heer van Cirencester. Gormonts legeraanvoerder is de overloper Isembart, zoon van de Franse Bernart, die aan
Louis' kant meevecht.
De strijd verloopt eerst gunstig voor Gormont en de zijnen. Aan Franse zijde vallen
veel doden, vooral door de hand van Gormont. Onder hen zijn Hues, vaandeldrager
van Louis, en zijn schildknaap Gontier. Tenslotte valt Louis zelf Gormont aan en slaagt
erin hem te doden. Uit bewondering voor
zijn tegenstander laat Louis hem opbaren
naast Hues en Gontier. Na de dood van Gormont raken de heidenen in paniek, maar
Isembart weet de orde te herstellen en de slag
voort te zetten. Het komt daarbij ook tot een

( 1 575),

een lang gedicht dat fantastische en bovennatuurlijk gestuurde handelingen plaatst in
een setting die nadrukkelijk historisch betrouwbaar wil zijn, is Godfried de onbetwiste
leider van de kruistocht.
Als kruisvaarder staat hij ook bij het graf
van keizer Maximiliaan te Innsbruck; het
beeld is van de hand van Stefan Godl en dateert van 1532. Als een van de Neuf Preux is
hij afgebeeld op Brusselse tapijten uit de 16e
eeuw en komt hij voor op een in de tweede
helft der 16e eeuw vervaardigd tapijt uit Felletin, thans in het Kulturhistoriska Museet,
Lund. In 1688 verschijnt in Luik het werk
Labores Herculis christiani Godefridi Bullonii

van Willem van Waha, waarin Godfrieds daden als de werken van Hercules worden beschreven.
In Handels opera Rinaldo (Londen, 1711)
speelt Goffredo de hoofdrol in een aan Tasso
ontleend libretto dat de Eerste Kruistocht als
onderwerp heeft. In de Tasso-zaal van het
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tweegevecht met zijn vader, zonder dat hij
deze herkent. Hij doodt zijn vader niet, maar
ontneemt hem wel zijn paard. Honger en
vermoeidheid leiden er tenslotte toe dat
Isembarts mannen toch op de vlucht slaan.
Isembart vecht door tot hij dodelijk verwond
wordt. Stervend roept hij Maria aan en bidt
hij tot God om vergiffenis.
Naast de beschrijving van het gevecht bevat het fragment enkele verwijzingen naar
vroegere en latere episoden van het verhaal.
Zo weten we dat Hues en Gontier voor het
gevecht als afgezanten van Louis Gormont
hebben bezocht en vreemde streken met hem
hebben uitgehaald. Ook words de dood van
Louis aangekondigd, die binnen een maand
na het gevecht met Gormont bezwijkt aan
tijdens dit gevecht opgelopen inwendig letsel.
Drie andere middeleeuwse teksten geven
een lezing van dit verhaal, een fictionele en
twee historische. De eerste is de Duitse prozaroman Loher and Mailer, overgeleverd in een
aantal laat-middeleeuwse handschriften en in
een gedrukte tekst van I S 14. Het laatste deel
behandelt de dood van Gormont. Deze tekst
gaat terug op een verloren gegaan Frans origineel, Lohier et Mallart. Van een Middelnederlandse versroman Loyhier ende Malaert zijn
een paar korte fragmenten over.
De historische teksten zijn een Latijnse
kroniek, omstreeks i I oo geschreven door de
monnik Hariulf in de abdij van Saint-Riquier, en de Franse Chronique rimee van Philippe Mousket, midden i e eeuw. Korte toespelingen komen voor in een vrij groot aantal
historische en epische teksten uit de Middeleeuwen. De belangrijkste zijn die in de Historia regum Brittanniae van Galfredus van Monmouth (ca. I 13 S) en de bewerkingen daarvan
in de volkstalen, de Franse Roman de Brut van
Wace en zijn Engelse vertaling, de Brut van
Layamon, en de Welshe Brut Tysilio. Bij Galfredus is Gormundus koning der Afrikanen
in Ierland en is Isembardus een neef van Lodewicus, koning der Franken. De Welshe
versie vertelt als eerste het verhaal dat Gor-

mont Cirencester inneemt door mussen met
brandend stro over de stad te laten vliegen.
Latere Engelse teksten hebben dit gegeven
overgenomen.
Over de historische gebeurtenissen die aan
het verhaal ten grondslag zouden liggen, bestaan verschillende hypothesen. De meest
gangbare gaat terug op de kroniek van Hariulf, die gebaseerd is op een oudere versie
van het chanson de geste dan die waartoe het
overgeleverde fragment behoort. Volgens
deze hypothese gaat het verhaal over de slag
bij Saucourt in 881, waar Lodewijk Iii de
Noormannnen heeft verslagen. Gormont is
in dat geval een Viking, hetzij Wermund,
koning van de Angelen, hetzij Godrum, aanvoerder van de Denen. Isembart is een niet
nader te identificeren edelman nit de streek
van Ponthieu in Noord-Frankrijk of een aan
de verbeelding van de dichter ontsproten
personage.
Een andere hypothese wil dat het epos een
echo is van de strijd van Clovis tegen de Vandalen in 5 11. De naam Clovis is etymologisch
gelijk aan de naam Louis. Gormont zou dan
dejongere zoon zijn van een Noordafrikaanse Vandalenvorst, die Ierland en daarna een
deel van Engeland onderwierp. Isembart is
volgens deze theorie de afvallige zoon van
Clovis' zuster.
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G R E G 0 R I U S is de hoofdpersoon uit een
klein, sterk religieus getint epos, dat de befaamde Middelhoogduitse dichter Hartmann
van Aue omstreeks i 190 ergens in de buurt
van het Bodenmeer (Eglisau, ten westen van
Schaffhausen?) schreef. Hartmanns bewerkte
vermoedelijk een Franse bron die het leven
van paus Gregorius beschrijft en in de romanistiek bekend staat onder de titel La Vie de
Saint Gregoire. De Duitse dichter richtte zich
naar de zogeheten versie B van de Oudfranse
verslegende die in een Londens handschrift
bewaard is gebleven.
Na een uitvoerige proloog, waarin Hartmann onder verwijzing naar concrete voorbeelden (Adam, Abel) het thema van menselijke zonde en goddelijke genade (parabel van
de Goede Herder) behandelt en waarin hij
nadrukkelijk waarschuwt tegen de vertwij feling, de desperatio, die als hoofdzonde de genade Gods in de weg staat, begint het eigenlijke verhaal. Het valt uiteen in twee delen,
een inleiding, waarin het leven van Gregorius' ouders wordt beschreven, en de hoofdmoot, waarin de lotgevallen van de zoon
worden geschilderd.
In het land Aquitanie groeien twee adellijke kinderen op, een tweeling, jongen en
meisje. De moeder is in het kraambed gestorven, de vader sterft als de kinderen tien
jaar oud zijn. Op zijn sterfbed geeft de vader
zijn zoon de opdracht ridderlijk te leven en
vooral ook goed voor zijn zuster te zorgen.
Door een influistering van de duivel hiertoe
gedreven, verleidt de jongeman zijn zuster,
waardoor ze zwanger raakt. Een wijze vazal
geeft de wanhopige jongeman de raad een
boetetocht naar het Heilige Graf te ondernemen. De ongelukkige jongeling sterft onderweg, verteerd door liefde voor zijn zo beminde zuster. De jonge vrouw krijgt de raad
het kind met een gedenkteken, waarop in bedekte termen informatie over zijn incestueu-

leggen en zo, als een tweede Mozes, aan de
willekeur der golven (en aan de wilsbeschikking Gods!) toe te vertrouwen. Na de geboorte van het kind, een welgeschapen zoon,
volgt de moeder deze raad op. Zelf trekt ze
zich uit het hoofse leven terug om een aan
God gewijd leven te kunnen leiden.
Na drie dagen wordt het bootje met het
hulpeloze kindje door een visser gevonden.
Hij brengt de baby naar de abt van het dichtbij gelegen klooster. Deze doopt de vondeling, geeft hem de naam Gregorius en vertrouwt hem aan de vissersvrouw toe met de
opdracht het kind als pleegmoeder te verzorgen. Door toeval ontdekt de opgroeiende
Gregorius dat hij een vreemdeling is en derhalve niet bij het vissersechtpaar hoort. Hij
onderbreekt zijn intussen aangevangen opleiding tot geestelijke. Zijn besluit staat vast:
Gregorius wil ridder worden en zijn ouders
gaan zoeken. Ondanks de nadrukkelijke
waarschuwingen van de abt, die hem nu zijn
ware afkomst openbaart, begeeft de jonge
Gregorius zich op weg.
Na allerlei omzwervingen komt Gregorius bij een stad aan, waarvan de vorstin door
een boosaardige belager wordt bedreigd.
Gregorius brengt de elementaire ridderplicht, vrouwen in nood bij te staan, met verve in de praktijk, zonder te beseffen dat deze
edele daad tot een nieuwe catastrofe zal Leiden. Hij verslaat de vijand en trouwt de vorstin van het land, niet wetende dat hij, zelf uit
bloedschande geboren, een nieuwe incestueuze verbintenis aangaat. De onbekende
vorstin is... zijn moeder! Door het opvallende gedrag van Gregorius (hij bidt dagelijks
voor zijn ouders en weent over zijn lot) komt
de pijnlijke waarheid aan het licht: de moeder
herkent tenslotte in haar jonge echtgenoot
haar zoon.
Opnieuw vertrekt Gregorius. Hij legt zijn
hoofse kledij of en hult zich in de armelijke
plunje van de zondaar. Een visser brengt de
jongeman naar een rots in zee, waar hij hem
vastketent en de sleutel van de boeien in zee

ze afkomst wordt gegeven, in een bootje te

wcrpt. Zeventien jaar brengt Gregorius, door
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een wonder gespijzigd, zij het spaarzaam, op
de eenzame rotspunt door. Dan sterft de
paus. In een visioen krijgen twee kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders de goddelijke
opdracht `de zondaar op de steen' te gaan
zoeken. En met succes... Een nieuw wonder
voltrekt zich: in de maag van een vis wordt
de sleutel van Gregorius' boeien gevonden.
De zondaar is verlost. Gregorius words geroepen tot het hoogste ambt: hij wordt de
nieuwe Plaatsbekleder Gods in Rome. Het
mirakel kondigt zich al drie dagen voor zijn
aankomst in Rome aan: alle kerkklokken van
Rome beginners spontaan te luiden. Gregorius' moeder hoort van de nieuwe paus,
biecht hem haar zonden. De paus herkent in
de vrouw zijn echtgenote en moeder en
schenkt haar vergeving voor haar schuld. In
een epiloog vat Hartmann de boodschap van
zijn verhaal samen: zelfs de grootste zondaar
zal, na oprecht berouw en boetedoening,
Gods genade deelachtig worden.
Hartmanns Gregorius vertoont de kenmerken
van een legende, waarin de miraculeuze verhef ng van een zondaar tot heilige wordt beschreven. De behandelde problematiek kan
worden weergegeven met de kernvraag van
de zondige mens: `Hoe leef ik met mijn
schuld?' Gregorius, de door een dubbele
bloedschande getekende, wordt geconfronteerd met de twee wegen die voor de zondaar
open staan: vertwijfeling enerzijds of berouw
en boete anderzijds. De lotgevallen van de
`goede' zondaar Gregorius, de `uitverkorene', staan immers in spiegelbeeldige relatie
tot het leven van Judas, de 'vervloekte', dat in
vertwijfeling en zelfmoord eindigt.
Het antwoord op de vraag naar Gregorius'
eigenlijke schuld is evenwel niet gemakkelijk
te geven. God rekent immers niet de schuld
van de ouders de kinderen aan! En bovendien
is in de middeleeuwse theologie `schuld' verbonden met de subjectieve wil van de zondaar die bewust hiertoe besluit. Deze `wil'
ontbreekt echter bij de onwetende Gregorius
als hij het huwelijk met zijn moeder sluit.

Foto uit een Amerikaanse krant
die Thomas Mann inspireerde
tot de figuur Grigorss in zijn
roman Der Erwdhlte uit 1951.
De naam linksboven is in het
handschrift van de auteur.
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Toch heeft voor de doorsnee-middeleeuwer
het uit bloedschande geboren kind deel aan
de zonde van de ouders. Begaat Gregorius
een beslissende fout door zich van zijn geestelijke roeping (en van God) of te keren en ridder te willen worden? Het is immers deze
beslissende stap die het nieuwe onheil over
hem afroept. Belangrijker dan een theoretische discussie over Gregorius' schuld is echter
het feit dat Gregorius zelf zijn schuld aanvaardt en hiervoor boete wenst te doen.
Zelden is een dichtwerk, met zijn opmerkelijke parallellen in de Oidipousstof, zo populair geworden als de Gregorius van Hartmann van Aue. Kort na het ontstaan werd
Hartmanns werk door Arnold van Lubeck in
het Latijn vertaald in opdracht van hertog
Wilhelm von Braunschweig-Luneburg. Een
bijzondere vermelding verdient ook de prozaversie uit de tweede helft van de i 4e eeuw,
daar deze, in een verzameling legenden (Der
Heiligen Leben) opgenomen, van grote invloed op het nageslacht bleek te zijn. Tot in
de moderne tijd werd het verhaal naverteld.
We herinneren aan de gedramatiseerde versie
van R. Henz (1956), die zijn werk Der Busser
noemde. Maar het absolute hoogtepunt in de
receptiegeschiedenis van Hartmanns dichtwerk vormt zonder twijfel de roman Der
Erwahlte van Thomas Mann (1951). Tijdens
de werkzaamheden aan zijn roman Doktor
Faustus leerde Mann de Gregoriusstof kennen
via een prozavertaling van Samuel Singer.
Hij verwerkte het gegeven in de beschrijving
van Leverkuhns poppenopera. Der Erwahlte
geeft in de hoofdlijnen het verhaal van Hartmann weer. Door de invoering van een `verteller', de monnik Clemens, lukt het Thomas
Mann ten opzichte van het vertelde een ironische distantie te bewaren die tot sterk humoristische scenes aanleiding geeft. Gebruikte de
middeleeuwer Hartmann een duidelijk christelijke optiek, waarin de mens als speelbal van
de duivel wordt voorgesteld, Thomas Mann
`humaniseert' het gebeuren en zoekt (hier
duidelijk beinvloed door de psychoanalytische studies van Freud) de oorzaken van het

foutief handelen in het innerlijk van de mens.
De bloedschande tussen broer en zuster vindt
haar oorsprong in een overgeerfde dierlijkerotische, maar tevens sterk esthetisch gerichte aanleg van beiden, waardoor de beeldschone tweelingkinderen onweerstaanbaar tot elkaar worden aangetrokken. De incestueuze
broer-zus-relatie, door beiden bewust gewild, wordt niet langer gezien als een rampzalig gebeuren, maar door Thomas Mann
`verlicht' tot een gelukzalig zich verdiepen in
de ander, die (voor de tweeling) dezelfde is.
Het huwelijk tussen Gregorius (bij Mann:
Grigorss!) en zijn moeder wordt bij Mann
omgevormd tot een bewuste daad als gevolg
van een 'onwetend-weten', een 'herkennen'
van zichzelf in de ander. Hoogtepunt van
Manns groteske vertelkunst is de beschrijving
van de boeteling op de rots. Gregorius
schrompelt ten gevolge van de lichamelijke
ascese ineen tot een soort kruising van een
`egel' en een `marmot', een dierlijk ding, zonder menselijke trekken. Het houdt zich in leven met een ondefinieerbare oersoep, de
`aardmelk', en neemt pas na zijn roeping tot
paus weer menselijke gestalte aan. Dankzij dit
meesterwerk van Thomas Mann behoort de
Gregorius tot de bekendste middeleeuwse verhalen in onze moderne tijd.
J.H. WINKELMAN
E D I T I E S: Neumann

1958; Kippenberg 1 959.
: Wolf 1967; Ohly 1976; Mertens 1978,
Cormeau 1981.

STUDIES

(Willem van
Oringen) is de centrale persoon van vierentwintig chansons de geste die samen de `Cycle
de Guillaume d'Orange' vormen. De meeste
ervan zijn tijdens de 13 e eeuw geschreven.
Aan het eind van de i e en het begin van de
14e eeuw zijn deze chansons door kopiisten
samengevoegd in enorme cyclische manuGUILLAUME D' ORANGE
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scripten. Dit gebeurde volgens een genealogisch-biografisch principe, dat wil zeggen dat
alle chansons die betrekking hebben op familieleden van Guillaume, hierin in chronologische volgorde zijn ondergebracht. Enige late
chansons zijn nooit in de verzamelmanuscripten opgenomen en ook het oudste chanson,
het Chanson de Guillaume (i Ie eeuw), is buiten de cyclische overlevering gebleven.
De vierentwintig chansons van de `Cycle
de Guillaume d'Orange' worden verdeeld in
drie groepen: I. de groep chansons rond Garin de Monglane, de overgrootvader van
Guillaume (vroeger stond de `Cycle de Guillaume d'Orange' bekend onder de naam
`Geste de Garin de Monglane'); 2. de groep
chansons rond Aymeri de Narbonne, Guillaumes vader, waaronder »Girart de Vienne,
Les Narbonnais en La Mort Aymeri de Narbonne; 3. de groep chansons rond Guillaume
d'Orange, waaronder Enfances Guillaume,

Couronnement de Louis, Charroi de Nimes,
Chanson de Guillaume, Aliscans, Moniage Guillaume, Enfances Vivien en Chevalerie Vivien (
Covenant Vivien).
Het Chanson de Guillaume (de inhoud
komt overeen met delen nit de Chevalerie Vivien en Aliscans) gaat over de grote veldslag
bij Archamp tussen de Saraceense troepen
van koning Deramed en de Franken onder
leiding van Tiebaut de Bourges, zijn neef
Esturmi en Vivien, de neef van Guillaume.
Tiebaut en Esturmi willen de strijd aangaan
zonder de hulp van Guillaume (hier Guillaume-met-de-korte-neus genoemd): ze zijn
bang dat deze de eer van de overwinning zal
opeisen. Bij het zien van de geweldige overmacht van de Saracenen, die met twintigduizend schepen zijn geland, slaan Tiebaut en
Esturmi echter met hun leger laf op de
vlucht, zodat Vivien alleen achterblijft aan
het hoofd van een sterk uitgedund Frankisch
leger. Zijn neef Girart, die Tiebaut de wapens
afgenomen heeft, voegt zich bij hem. De verliezen zijn groot: slechts twintig man blijven
er over tegenover vijfhonderdduizend Saracenen. Vivien hoopt dat Guillaume (hier

Guillaume Fierebrace genoemd) hem en zijn
makkers te hulp komt. Hij stuurt Girart naar
Guillaume om hulp te vragen. Terwijl Girart
onderweg is, vecht Vivien tegen de Saracenen. Zij doorboren hem met hun speren, zodat zijn darmen naar buiten puilen. Vivien
vecht echter dapper door, totdat zijn hoofd
geraakt wordt en zijn hersenen naar buiten
komen, zodat hij sterft.
Guillaume bevindt zich in Barcelona. Hij
aarzelt om aan Girarts smeekbede gehoor te
geven, want hij is nog maar net thuis van een
veldslag bij Bordeaux. Zijn vrouw Guibourc
overtuigt hem ervan dat hij naar Archamp
moet gaan. Hij formeert een leger en gaat op
weg, vergezeld van Girart en een neef van
Guibourc, Guischart, een bekeerde Saraceen.
De heidenen doden Girart en verwonden
Guischart, die sterft na het christelijk geloof
verloochend te hebben. Guillaume blijft alleen over. Hij neemt het lichaam van Guischart voor zich op het zadel en keert terug
naar Barcelona, waar Guibourc alweer een
nieuw leger heeft gevormd. Guibourc komt
haar ontdane en uitgeputte echtgenoot buiten
de stad tegemoet. Bij terugkeer in de stad
vertelt Guibourc haar ridders — om hen niet
te ontmoedigen — dat haar echtgenoot de Saracenen heeft verslagen en dat zij zich gereed
moeten maken om naar het slagveld te gaan
om de buit te verzamelen. Ze stelt hun een
flinke beloning in het vooruitzicht in de
vorm van land en mooie, jonge meisjes.
De volgende dag vertrekt Guillaume met
zijn troepen. Gui, een broer van Vivien, vergezelt hem. De strijd duurt twee dagen; alleen Guillaume en Gui blijven uitgeput en
uitgehongerd over en Guillaume staat op het
punt om te bezwijken. Gui krijgt echter weer
moed en redt hem. Guillaume heeft de slag
gewonnen. Bij een beekje ontdekken Guillaume en Gui Vivien, die nog even tot bewustzijn komt en een christelijke dood sterft
in de armen van zijn oom. Dan vallen de
Saracenen opnieuw aan, nemen Gui gevangen en achtervolgen Guillaume, die het lichaam van Vivien meeneemt naar Orange.
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Bij de poorten van Orange wil Guibourc niet
geloven dat Guillaume haar man is; ze denkt
dat hij een Saraceen is. Om zijn identiteit vast
te kunnen stellen, eist zij dat hij zijn zevenduizend achtervolgers verslaat, hun gevangenen
bevrijdt en dat hij haar zijn neus met het litteken (vandaar zijn bijnaam) toont. Zo komt
Guillaume Orange binnen, waar hij samen
met zijn vrouw huilt om zijn nederlaag en het
verlies van zijn neven.
De volgende dag vertrekt Guillaume naar
Laon om aan koning >>Lodewijk hulp te vragen, terwijl Guibourc zich belast met de verdediging van de stad. In Laon wordt hij slecht
ontvangen: Lodewijk wil hem eerst geen
hulp geven, maar zwicht tenslotte voor de
dreigementen van Guillaume en diens verwanten. Men verzamelt een leger van twintigduizend man. In het leger bevindt zich ook
de enorm sterke reus Rainouart, een koksj ongen, die als wapen een enorme knuppel
hanteert. De andere koksmaten voeren hem
vaak dronken en treiteren hem. De volgende
dag gaat het grote leger op weg naar Archamp. Rainouart speelt een hoofdrol: hij
vernielt de schepen van de Saracenen, bevrijdt de gevangenen en geheel alleen doodt
hij meer dan drieduizend heidenen. De christenen winnen de slag en keren terug naar
Orange. Men viert feest en Guillaume beloont zijn ridders. Rainouart, die men aanvankelijk had vergeten, wordt overladen met
geschenken en krijgt Ermintrude als vrouw.
Hij blijkt de broer van Guibourc te zijn; als
kind is hij geroofd en als slaaf naar Parijs verkocht, waar hij zeven jaar als koksjongen
heeft gewerkt.

Aquitanie. Deze Guillaume de Toulouse
werd in 752 geboren als zoon van graaf
Theodoric van Autun en Aude, de dochter
van Karel Martel. Guillaume was dus een
kleinzoon van Karel Martel en een neef van
>>Karel de Grote. Omstreeks 790 werd hij als
graaf van Toulouse aangesteld. Hij speelde
een belangrijke rol: hij moest de Frankische
grenzen tegen invallen uit het Saraceense
Spanje verdedigen en de dertienjarige Lodewijk met raad en daad bijstaan. Toen de emir
Hixem i het zuiden van Frankrijk binnenviel,
kwam het bij de rivier de Orbieu tot een
treffen. Nadat een deel van zijn troepen op de
vlucht was geslagen, moest Guillaume de
strijd opgeven. De invallers hadden echter
zulke grote verliezen geleden, dat ze hun
krijgstocht afbraken en met hun buit naar
Spanje terugkeerden. Ter verdediging tegen
de Saraceense invallen stichtten de Franken in
795 de Spaanse Mark. Van hieruit ondernamen zij vaak veldtochten in de grensgebieden. Bijvoorbeeld bij de veldtocht in NoordSpanje (8oi-803: verovering van Barcelona
en Cordoba) speelden Guillaume en zijn familie een belangrijke rol.
Na de dood van zijn vrouw kwam Guillaume in 804 in contact met de monnik Benoit (de Westgoot Witiza), de stichter van de
benedictijner abdij van Aniane. Onder diens
invloed trok Guillaume zich uit de wereld
terug en werd hij monnik in Aniane. Enige
tijd later stichtte hij zelf een abdij in Gellone,
die al spoedig naar hem Saint-Guilhem-leDesert werd genoemd. Op 28 mei 812 stierf
hij. In io66 werd hij heilig verklaard; zijn
feestdag was 28 mei. Zijn leven is door de
monniken van Gellone bechreven in de Vita

Het Chanson de Guillaume is in slechts een
manuscript overgeleverd. Dit manuscript dateert van ca. 1225, terwijl het chanson zelf uit
ca. I I50 stamt. De auteur ervan is onbekend;
misschien is hij afkomstig uit Normandie.
De hoofdfiguur van de `Cycle de Guillaume d'Orange' is een epische held die men is
gaan identificeren met een historische figuur,
de heilige Guillaume de Toulouse, graaf van

Sancti Wilhelmi.
Na Guillaumes dood raakten fictie en realiteit met elkaar verstrikt: men identificeerde
de Noordfranse epische held Guillaume d'O
range (de vechtersbaas uit de chansons de geste in wie de heldendaden van zestien verschillende Guillaumes geconcentreerd zijn) met
de heilige Guillaume de Toulouse (de historische figuur), die meedeed aan de verovering
-
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van Catalonia en wiens leven beschreven
werd in de genoemde Vita. De oadste drie
chansons waarin de aldus samengestelde epische held voorkomt, werden in een verzamelmanuscript samengevoegd met chansons
die over andere helden gingen die tegen de
Saracenen hadden gestreden: Beuve de Barbastre, Hernaut de Gerone en Garin d'Anseiine. Deze oorlogshelden van andere oudere
liederen vormde men om tot zijn familieleden.
Een van de vier grootste pelgrimswegen
naar Santiago de Compostela was de Via Aegidiana of Via Tolosana. Vanuit Parijs (bij de
kerk van Saint-Jacques-du-Haut-Pas bij de
huidige rue de la Tombe Issoire, waar de
graftombe van Ysore uit de Moniage Guillaume lag, is in de catacomben nog de inscriptie
`Tombe Issoire' op de muur te zien), bereikten de pelgrims de kerk van Brioude, waar
het schild van Guillaume en de knots van
Rainouart werden bewaard. Vervolgens
ging de route over Clermont-Ferrand en Le
Puy en leidde de Via Regordane naar Nimes
en Saint-Gilles; hiervandaan kon men via een
omweg naar Arles het slagveld van Aliscamps (= Archamp; de Romeinse sarcofagen hield men voor de graftomben van de
gesneuvelde helden) en het graf van Guillaume in Gellone bezoeken. Tenslotte voerde de
weg naar Narbonne en omgeving en Martres-Tolosane, waar de pelgrims bij het graf
van Vivien, Guillaume's neef, terechtkwamen. De belangrijkste heiligdommen langs
de route waren de kloosters van Aniane, waar
Guillaume monnik werd, en Gellone (
Saint-Guilhem-le-Desert), dat door Guillaume werd gesticht en waar hij in 812 stierf. De
jongleurs haalden hier hun verhaalstof vandaan. In de Chronique d'Aniane vonden ze
Guillaume's strijd tegen de Saracenen (93),
de slag bij Barcelona (8oi) en de naam van
een der echtgenotes van Guillaume, namelijk
Guibourc (Witburgis) . Er was een zekere
wisselwerking tussen de kloosters en het ontstaan van de chansons over Guillaume. Enerzijds vonden de jongleurs de verhaalstof voor

de Moniage Guillaume in de kloosters van
Aniane en Gellone, anderzijds was voor de
gehele verhaalstof rond Guillaume de beinvloeding net andersom: de monniken gebruikten op een gunstig moment en onder
invloed van de kruistochten de verhalen van
de dappere vechtersbaas Guillaume voor hun
eigen heilige Guillaume om de pelgrims naar
hun kloosters te lokkken. Waarschijnlijk bestonden naast elkaar een geestelijke en een
ridderlijke verhaaltraditie, die later samengesmolten zijn.
In de Moniage Guillaume gaat Guillaume,
`le marchis au cort nes', naar Aniane om daar
monnik te worden. In de kerk van Saint Julien te Brioude laat hij zijn schild op het altaar
achter. In het klooster leidt hij een vroom
leven, maar hij is vaak dronken en terroriseert de monniken. Op hun beurt houden zij
hem voor de gek. De abt en de monniken
beramen een sluw plan om zich van hem te
ontdoen: ze zullen hem voor inkopen naar de
kust sturen in de hoop dat hij onderweg door
struikrovers words gedood. Guillaume moet
beloven zich niet te verdedigen, behalve als
ze zijn onderbroek of willen nemen. Hij
doorziet de list en laat een kostbare gordel
voor zijn onderbroek maken. Op de terugweg lokt hij rovers naar zich toe en zodra de
hoofdman de gordel van zijn onderbroek wil
losmaken, slaat Guillaume hem dood. De
monniken zien hem terugkomen en worden
bang. Terecht, want ze krijgen van Guillaume een flunk pak slaag. Ze smeken om genade
en verzoenen zich met hem. Een engel zegt
dat hij kluizenaar moet worden in het woeste
gebied bij Montpellier. De monniken zien
hem met veel genoegen vertrekken. Guillaume bouwt een kluis en een kapel. Ondertussen heeft de Saraceense koning Synagon
zijn verblijfplaats ontdekt. De grote oorlogen
zijn voorbij en op Guillaume na zijn de oude
vijanden dood. Synagon weet Guillaume gevangen te laten nemen. Hij wordt naar Palerne in Spanje gebracht. Na zeven jaar ontdekt
Landri li Timonier, een neef van Guillaume,
bij toeval dat hij bij Synagon gevangen zit.
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Hij verzamelt een groot leger om Guillaume
te bevrijden. Er ontstaat een verschrikkelijke
strijd. Synagon wordt gedood en de Saracenen slaan op de vlucht. Landri krijgt Palerne
als Teen en Guillaume gaat weer terug naar
zijn kluis. Als koning Lodewijk in Parijs belegerd wordt door een heiden, koning Ysore
de Coninbre, wordt Guillaume te hulp geroepen. In een tweegevecht doodt hij Ysore.
Dan keert hij weer terug naar zijn kluis in de

woestijn. Nadat hij deze heeft herbouwd, begint hij met de bouw van een brug over de
woeste bergstroom in de omgeving van zijn
kluis. Maar elke nacht vernielt de duivel wat
Guillaume overdag heeft opgebouwd. Guillaume weet de duivel te betrappen en gooit
hem in de afgrond, waaruit vanaf die tijd een
gedruis te horen is. Veel pelgrims die daar
langs komen, horen het. Guillaume voltooit
de brug en korte tij d later sterft hij.
De episode van het gevecht met de rovers

Kapiteel, ca. 1200, uit de abdij
van Saint-Guilhem-le-Desert,
thans te New York,
The Cloisters (Metropolitan
Museum). Aanvankelijk
meende men dat het om Daniel
in de leeuwenkuil ging, maar
momenteel neemt men aan dat
het Guillaume d'Orange
voorstelt met de leeuw die ook
in zijn wapen voorkomt.
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en de episode bij Synagon zijn de enige fragmenten die van de Middelnederlandse Wi llem van Oringen, een bewerking van de Moniage Guillaume door Clays Verbrechten (
Nicolaas Persijn?) uit Haarlem, bewaard zijn
gebleven. Zijn bewerking wordt genoemd
door Jacob van Maerlant (Spiegel historiael) en
Jan van Boendale (Brabantse yeesten).
De populariteit van Guillaume blijkt uit
een drietal bewerkingen van het Chanson de
Guillaume: de Willehalm van Wolfram van
Eschenbach uit het begin van de 13 e eeuw
(14.000 versregels, overgeleverd in dertien
manuscripten en 53 fragmenten); een prozaroman Guillaume d'Orange (i Se eeuw), die in
twee manuscripten overgeleverd is, en een
Italiaanse bewerking van Andrea da Barberino, I Nerbonesi, uit het begin van de 1 Se
eeuw. Ook Dante was bekend met de verhaalstof over Guillaume d'Orange (Divina
Comedia, Paradiso, Canto x v i i i) . Eind i e
eeuw schreef Ulrich von dem Turlin een
voorgeschiedenis van de Willehalm en Ulrich
van Turheim schreef een slot op de Willehalm
onder de titel Der starke Rennewart van ongeveer 36.000 versregels. Deze drie boeken
werden later in een Duitse prozaroman samengevat. In het Middelnederlands zijn naast
een fragment van Willem van Oringen fragmenten van Garijn van Montglavie, Gheraert
van Viane en Fierabras bewaard gebleven. De
Geste de Monglane (= Galien le Restore) werd
tot een prozaroman bewerkt die we uit twee
manuscripten kennen. In 1 Soo verscheen de
incunabel L'histoire du vaillant et preux chevaher Galien Rethore; hiervan zijn ten minste
tien drukken uit de 16e en 17e eeuw bekend.
Ook in de Nederlanden moet volgens censuurlijsten uit de 17e eeuw een volksboek bestaan hebben, dat helaas verloren is gegaan:
De historie van den vromen Galien Rhetore, gedrukt bij Paulus Stroobant te Antwerpen.
Deze Nederlandse prozaroman ging misschien terug op de Franse.
In Saint-Guilhem-le-Desert staat nog
steeds een klooster op de plaats van de kluis
van Guillaume. Duizenden pelgrims op weg

naar Santiago de Compostela bezochten het
vanwege de grote bekendheid van Guillaume
(daartoe aangespoord door een Guide du Pelerin uit de 12e eeuw) om hier een stukje van
het H. Kruis te vereren dat Karel de Grote
aan Guillaume geschonken had. In het koor
staan twee prachtige marmeren sarcofagen.
In de eerste (7e eeuw) ligt het gebeente van
twee zusters van Guillaume (Alane en Bertrane); in de tweede sarcofaag (ca. 1140) ligt
het gebeente van Guillaume, dat in I 13 8 uit
de crypte naar het koor werd overgebracht
(de arm van Guillaume zou als reliek in de
Saint-Sernin te Toulouse bewaard worden) .
De meeste sculpturen van dit klooster zijn
overgebracht naar `The Cloisters' (Metropolitan Museum of Art) te New York; een ervan stelt waarschijnlijk Guillaume voor.
Over de rivier de Herault ligt een oude brug,
ca. 1025 voor de pelgrims gebouwd door de
monniken van Aniane en Saint-Guilhem-leDesert. Deze `Pont du Diable' herinnert aan
de brug in de Moniage Guillaume die tijdens
de bouw elke nacht weer werd verwoest
door een duivel tot Guillaume hem versloeg.
In een Ile-eeuwse kroniek van de abten
van het klooster in Saint-Guilhem-le-Desert,
Chronologica abbatum Sancti Guillelmi de Desertis (1 700) door Jean Magnan, is sprake van

het heraldische wapenschild van Guillaume
waarop een leeuw was afgebeeld. Voordien
was het schild van Guillaume te zien op het
altaar van de Saint Julien te Brioude. Ook in
de Couronnement de Louis is sprake van Guillaumes schild met de leeuw erop.
In Montpellier wordt een I Se-eeuws zegelstempel bewaard met de afbeelding van
Guillaume d'Orange als ruiter met jachthoorn en schild. Een nog ouder zegel toont
op de ene kant de monnik; op de andere kant
staat Guillaume te paard, in de hand een lans
met vaantje en zijn jachthoorn op de rug.
Deze jachthoorn hoort niet bij een strijdende
ridder, maar moet volgens A. Colby Hall een
heraldisch attribuut zijn, zoals dat bij de prinsen van Orange voorkomt. De hoorn doet
denken aan de bijnaam van Guillaume: at corb
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nes (met de korte neus) . Dit zou dan moeten
worden: al cor vier (met de zwarte jachthoorn). De bijnaam wordt ook op een andere
wijze geinterpreteerd: in het Chanson de Guillaume moet Guillaume zich aan Guibourc
kenbaar maken door haar zijn neus te tonen.
Guillaume staat immers bekend om zijn korte neus nadat het puntje ervan door de reus
Corsolt in de Couronnement de Louis is afgeslagen (Guillaume al tort nes). In plaats hiervan komt ook wel Guillaume met de kromme neus of haakneus voor (courb nes). Beide
bijnamen komen in het Chanson de Guillaume
voor.
Op een 13 e-eeuws fresco in de Tour Ferrande te Pernes-les-Fontaines ten zuiden van
Carpentras is de strij d te zien tussen Guillaume en de reus Ysore onder de muren van
Parijs (uit de Moniage Guillaume). Ook hier is
het schild met de leeuw afgebeeld. Op een
aantal wandtapijten uit de 14e of 1 Se en uit de
16e eeuw is eveneens het leven van Guillaume d'Orange afgebeeld.
In een Nederlands heraldisch boekwerk uit
1911 treffen we tenslotte twee afbeeldingen
van Guillaume d'Orange aan. Dit is niet toevallig, want al in de 19e eeuw probeerde men
een verband te leggen tussen Guillaume d'Orange en het Nederlandse vorstenhuis, waarvan de grondlegger, Willem de Zwijger, het
prinsdom Orange had geerfd.
TH. BROERS

Kalif 1886; Dunn 1903; Baist 1904-05;
Cloetta 1906-I 1; Rechnitz 1909; Suchier 1911;
Tyler 1919; MacMillan 1949-50; Iseley 1961; Wathelet-Willem 1975; Suard 1991.
STUDIES : Doutrepont 1909 en 1939; happier
'955; Tyssens 1967; Klooke 1972; Price 1975; Debaene 1977; Suard 1978 en 1979; Gibbs/Johnson
1984; Colby Hall 199o.

EDITIES:

H A V E L O K's verhaal

is overgeleverd in een
anoniem Middelengels gedicht van ca. 3 000
versregels, opgeschreven aan het begin van
de 14e eeuw. Op zijn sterfbed vertrouwt de
koning van Engeland, Athelwold, zijn enige
dochter Goldeboru toe aan Godrich, graaf
van Cornwall, en draagt hem op haar groot
te brengen en te laten trouwen met de knapste, sterkste en beste man in Engeland. Terzelfder tijd sterft aan de andere kant van de
Noordzee de koning van Denemarken, Birkabein; ook deze vertrouwt op zijn sterfbed
de zorg voor zijn kinderen, zijn zoon Havelok en twee dochters, toe aan een graaf, Godard. Onmiddellijk na het overlijden van
Birkabein doodt Godard in het bijzijn van
Havelok de beide meisjes. Havelok wordt
overgedragen aan een arme visser, Grim, die
Havelok op zee moet verdrinken. Maar in de
nacht ziet Grim uit Haveloks mond de koninklijke vlam komen. Naast het koningsteken op zijn schouder, klaarblijkelijk een
blinkend gouden kruis, is dit een teken waardoor hij hem als de toekomstige koning van
Denemarken herkent.
Met het kind en zijn eigen gezin vlucht
Grim uit Denemarken. Hij belandt in Engeland, waar hij aan de monding van de Humber de stad Grimsby sticht. Havelok groeit
op, wordt de knecht van de kok in de huishouding van graaf Godrich en krijgt een grote reputatie wegens zijn lichaamskracht en uiterlijk, door zijn werk voor de kok en door
zijn prestaties in het steenwerpen tijdens de
spelen van Lincoln. Godrich hoort hiervan,
verklaart dat Havelok aan de eisen van de
stervende koning voldoet en dwingt Goldeboru tot een huwelijk met Havelok, waarmee hij de prinses hoopt te vernederen en
heel Engeland voor zichzelf to krijgen.
Het j onge paar gaat naar Grimsby; Grim is
gestorven, maar diens kinderen behandelen
Havelok als een beer. Goldeboru is echter
niet bepaald verzoend met haar nieuwe le-
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ven, maar ziet gelukkig de wonderlijke vlam
uit de mond van de slapende Havelok wanneer ze op een nacht wakker ligt en treurt
over haar onaangename levensomstandigheden. Ook ziet ze op zijn schouder een schitterend kruis van rood goud. Een engel verschijnt en bevestigt haar in haar hoop door
haar te vertellen dat Havelok van koninklijken bloede is, en voorspelt dat zij samen
over Denemarken en Engeland zullen regeren. Zij gaan nu, met de drie zonen van Grim
als trouwe volgelingen, naar Denemarken,
waar ze onder de bescherming komen van de
machtige graaf Ubbe. Ook aan Ubbe worden de tekenen van Haveloks koninklijke afkomst geopenbaard, waarop hij Havelok als
koning erkent. Samen nemen zij de usurpator
Godard gevangen, die tot de strop veroordeeld wordt, waarna Havelok tot koning gekroond wordt. Dan keert hij met het Deense
leger terug naar Engeland en gaat bij Grimsby aan land. Godrich wordt verslagen en gevangen genomen. Goldeboru verschijnt dan
op het strijdtoneel om aanspraak te maken op
de Engelse troon, en de Engelse adel erkent
haar als de nieuwe koningin. Na de terechtstelling van Godrich volgt het kroningsfeest
van Goldeboru en Havelok.
Het bovenstaande berust op de genoemde
Middelengelse versie uit het begin van de 14e
eeuw. De oudst bekende versie van het verhaal is te vinden in de Histoire des Engleis, een
kroniek van de Anglo-Franse schrijver Geffrey Gaimar (ca. i I So); een andere AngloFranse versie van het Havelokverhaal is het
anonieme Lai d'Haveloc, ook uit het midden
van de I2e eeuw. Tussen dit Lai en de Middelengelse versie bestaan opmerkelijke verschillen, waarover zo dadelijk meer.
De Middelengelse dichter heeft een duidelijke structuur in het verhaal aangebracht.
Deze structuur wordt mede bepaald door de
parallelle ontwikkelingen in Engeland en Denemarken aan het begin en de daaropvolgende wisselingen van de plaats van handeling.
De dichter heeft ervoor gezorgd dat deze

wisselingen voor zijn gehoor herkenbaar waren: telkens als er een wisseling van de plaats
van handeling van Engeland naar Denemarken en andersom is, mengt hij zich met een
persoonlijk woord in het verhaal, meestal
met de roep om een glas bier. Deze pauzes op
natuurlijke momenten in het verhaal maken
het aannemelijk dat het verhaal niet in een
ononderbroken zitting werd verteld.
De oproep van de dichter om een glas bier
te drinken duidt op een ander belangrijk aspect van het gedicht: het gaat hier niet om
een hoofs gedicht of om een gedicht dat bedoeld was voor een hoofs publiek, maar veeleer om een gedicht dat werd voorgedragen in
een herberg, wellicht door een rondtrekkende minstreel, voor een publiek dat uit gewone mensen bestond. Argumenten voor het
niet-hoofse karakter van Havelok zijn onder
meer het feit dat Grim in Havelok een eenvoudige visser is, terwijl hij in het AngloFranse Lai d'Haveloc (een hoofse roman) een
baron is, en het feit dat tijdens het door Godrich in Lincoln bijeengeroepen parlement
geen riddertoernooi wordt gehouden, maar
spelen voor het gewone yolk worden georganiseerd.
De eerste twee episoden in Havelok gaan
over op elkaar gelijkende gebeurtenissen in
Engeland en Denemarken: dat hier tweemaal
melding wordt gemaakt van ellende en ongeluk, benadrukt de tegenstelling tussen de
hulpeloosheid van de jongeren (Goldeboru,
Havelok) en de macht van de volwassenen
(Godrich, Godard) . Deze tegenstelling is een
directe verwijzing naar twee belangrijke elementen van de plot: de ontwikkeling van een
verlies naar het herwinnen van het verlorene
en de ontwikkeling van onvolwassenheid
naar volwassenheid. Door aan het begin van
het verhaal snel achter elkaar jongeren te
koppelen aan een verlies geeft de dichter niet
alleen het thema van het verhaal aan, maar
ook hoe het zich verder zal ontwikkelen. De
ontwikkeling van een verlies naar het herwinnen van het verlorene wordt in het verhaal afgebakend door twee versregels die bij-

HAVELOK 163

Grim, geflankeerd door
Havelok en Goldeboru. Zegel
van de Engelse plaats Grimsby,
midden 13e eeuw.

na eensluidend zijn. Als de slechte graaf
Godard Haveloks beide zusjes heeft omgebracht en op het punt staat ook Havelok te
doden, valt de jongen op zijn knieen en
smeekt Godard om genade met de woorden,
`Neer, mijn trouw betoon ik u.' Hierbij gaat
het om de trouw die in het feodale stelsel de
leenman zijn leenheer verschuldigd is. Door
Godard als zijn heer te erkennen doet Havelok afstand van zijn positie als opperheer en
verliest daarmee zijn sociale identiteit als erfgenaam van het Deense koningschap, wat
leidt tot het verlies van zijn persoonlijke identiteit door zijn vertrek uit Denemarken om
als visserszoon in Engeland op te groeien. Deze versregel is derhalve het dieptepunt in het
verhaal. Later komt deze regel nog een keer
voor, wanneer de Deense graaf Ubbe, een
trouwe vriend van Haveloks vader, koning
Birkabein, deze woorden tot Havelok richt,
nadat hij op grond van de tekenen van Haveloks koninklijke afkomst (de vlam en het
gouden kruis) concludeert dat Havelok de
zoon van Birkabein is en derhalve de rechtmatige erfgenaam is. Daarop vallen Ubbe en
zijn mannen op hun knieen en betonen Havelok hun trouw, wat aldus het moment van
het herwinnen van het verlorene symboliseert. Wat opvalt is dat het terugwinnen van
wat verloren was, in precies de omgekeerde
volgorde van het verliezen geschiedt: eerst
herwint Havelok zijn persoonlijke identiteit,
dan zijn sociale identiteit en tenslotte zijn positie als opperheer. Met de herhaling van de
aangehaalde versregel en met de omgekeerde
volgorde van de stadia in het verlies en in het
herwinnen van het verlorene laat de dichter
zien dat hij een groot verteller is die weet hoe
hij zijn plot in een verhaalstructuur moet inpassen. Dat resulteerde, hoewel niet bedoeld
voor het hof maar voor het gewone yolk, in
een literair meesterwerk.
HENK AERTSEN
EDITIE: Aertsen 1988.
STUDIES: Creek 1915; Hanning 1967; Mehl 1968;

Staines 1976.
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HECTOR , zoon van Priamus en Hecuba,

echtgenoot van Andromache en vader van
Astyanax/Scamandrius en Laodamas, voert —
zoals in Homerus' Ilias beschreven — de Troj anen aan in de strijd tegen de Grieken die
Troje belegeren om Helena terug te winnen;
zijn dood, in een tweegevecht met Achilles,
luidt de ondergang van Troje in. Zijn door
Homerus gevestigde faam als edele held is
ook in de Middeleeuwen groot. Zij berust
echter vooral op laat-antieke overleveringen
die afwijken van de klassieke traditie en het
imago van Achilles en Aeneas (»Eneas) beschadigen. Hector vertegenwoordigt de mythische helden van de Oudheid onder de fine
fleur der ridderschap, de Neuf Preux. Zijn
reputatie is bepaald door christelijke interpretaties en door de overlevering volgens welke
de Trojanen die na de verwoesting van de
stad uitweken, de stamvaders van vele volkeren in het Westen werden, en door drastische
medievalisering van de verhaalstof. Tekenend is bijvoorbeeld dat Hector in de middeleeuwse Trojeromans niet het onderspit delft
in een op edele wijze gevoerd tweegevecht
met Achilles, maar dat de Griek, om Hector
uit te kunnen schakelen, gebruik moet maken
van een onbewaakt moment van de kant van
de Trojaan. Achilles toont zich hier laf; en
later in het verhaal toont hij zich onbeheerst,
verlamd als hij wordt door zijn liefde voor de
Trojaanse Polyxena; een liefdesverhouding
die ertoe leidt dat hij uiteindelijk op betrekkelijk smadelijke wijze sterft door een pijlschot van Paris.
Vanaf ca. Soo zijn Ilias en Odyssee in het Westen bij gebrek aan kennis van het Grieks zo'n
duizend jaar niet in het origineel gelezen.
Men was aangewezen op een sterk bekorte
Latijnse bewerking van de Ilias in hexameters, de Ilias latina (le eeuw n.C.) en op de
verwerking van de klassieke traditie bij auteurs als Vergilius (Aeneis) en Ovidius (de

Metamorphosen en de Heroides: brieven van
beroemde vrouwen aan hun geliefden). Deze
dichters en ook de vroeg-christelijke auteurs
schreven voor een publiek dat vertrouwd
was met de verhalen over Troje en dat aan
een half woord of een toespeling voldoende
had. Voor hun middeleeuwse lezers ging dat
niet meer op. Zij zochten opheldering bij
commentatoren (Servius, 4e eeuw) en mythografen (Hyginus, 2e eeuw, en Fulgentius,
Se eeuw). Of ze namen hun toevlucht tot het
als hulpmiddel bij de studie van de oudste
Romeinse geschiedenis bedoelde Excidium
Troiae (6e eeuw), dat een chronologisch
overzicht geeft van de Trojaanse oorlog tot
de stichting van Rome (inclusief de jeugd
van Paris en Achilles). Het bevat informatie
die niet in andere in de Middeleeuwen beschikbare bronnen te vinden is. Zo wordt
Hectors lijk hier niet door Priamus vrijgekocht tijdens het door Homerus beschreven
bezoek aan Achilles in het Griekse kamp. Als
de Grieken het achter een strij dwagen voortslepen, gaat Achilles in op het aanbod van
Priamus, die met Hecuba en zijn jongste
dochter Polyxena vanaf de muur toeziet, om
het voor zijn gewicht in goud vrij te kopen.
Er wordt een weegschaal van de muur neergelaten en als alle bijeengebrachte goud net
met voldoende is, werpt Polyxena haar sieraden erbij . Achilles, getroffen door haar
schoonheid, heeft Hectors lijk en al het goud
ervoor over om haar te verwerven. Dat gebeurt. Maar na hun huwelijk ontpopt Polyxena zich als een tweede Delila: zij ontfutselt
Achilles het geheim van zijn hiel, zodat Paris
weet waar hij hem moet treffen.
In de Middeleeuwen is men vooral te rade
gegaan bij twee laat-antieke bronnen in proza, de Ephemeris Belli Troiani, een journaal
toegedicht aan Dictys de Kretenzer, metgezel
van koning Idomeneus (grotendeels verloren
gegaan Grieks origineel uit de i e of 2e eeuw
n.C., Latijnse bewerking uit de 4e), en het
verslag De excidio Troiae historia, op naam
van Dares de Phrygier, deelnemer aan Trojaanse kant (de Latijnse versie dateert uit de Se
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of 6e eeuw en berust mogelijk eveneens op
een Grieks origineel). Beide pseudepigrapha
gaan vergezeld van brieven waarin wordt
uitgelegd, hoe het gekomen is dat ze zo lang
onbekend zijn gebleven. In werkelijkheid
spelen ze handig in op de in de Oudheid levende twijfel aan de geloofwaardigheid van
Homerus: er circuleren immers ook andere
verhalen over Troje, hij heeft eeuwen na de
gebeurtenissen geschreven, in dichtvorm en
dus onder verdenking van het opdissen van
verzinsels (zoals blijkt uit de rol die de goden
bij hem spelen); Dictys is bovendien niet vrij
van anti-Romeinse gevoelens. De `waarheid
over Troje' (zie ook >>Eneas en >>Troilus) ziet
er heel anders uit dan de klassieke traditie wil,
en het `Homerus liegt' zal in de Middeleeuwen niet van de lucht zijn. Dictys, de betere
stilist, beschrijft de gebeurtenissen van de
schaking van Helena tot en met de thuiskomst der Grieken (over de avonturen tij dens
de terugreis beweert hij ingelicht te zijn door
helden die Kreta hadden aangedaan, onder
wie Ulixes [Odysseus] en Menelaos met Helena) . Hij combineert slim de verschillende
tradities (ook de Homerische) tot een nieuw
geheel. Dares begint bij de tocht der Argonauten en besluit met het vertrek der Troj anen die elders hun heil gaan zoeken. Zijn geloofwaardigheid moet blijken uit een simpele
journaalstijl, gericht op vermelding van feiten (aantallen schepen en gesneuvelden, duur
van wapenstilstanden, portretten van de
hoofdrolspelers). Beiden zijn tot in de 17e
eeuw op hun woord geloofd. Dictys heeft het
Byzantijnse beeld van Troje tot in de Ile
eeuw beinvloed en is in het Westen naast de
klassieke auteurs gebruikt als aanvulling op
Dares. Dares heeft in het Griekse Oosten
geen enkele invloed gehad, maar heeft sterker
dan enige andere bron zijn stempel op de
westerse visie op Troje gedrukt. Dit heeft te
maken met de pro-Trojaanse stemming in
het Westen.
De kerkvader Hieronymus heeft rond 400
het fundament gelegd voor de vermelding
van de val van Troje als historisch feit in de

wereldkronieken; hij nam deze op in zijn bewerking van Eusebius' Kroniek. Augustinus,
Orosius en Fulgentius hebben de toon gezet
voor de middeleeuwse les uit deze geschiedenis: wie op de heidense goden vertrouwt
bouwt op zand; wereldse macht is vergankelijk (vanitas- motief); rampspoed was er ook
in voor-christelijke tijden te over; lust (al bij
Fulgentius verpersoonlijkt in Achilles), overspel (Maerlant spreekt over 'hoerdom' van
Paris en Helena), eerzucht (Palamedes),
arglist (Hecuba) enz. worden gestraft.
Troje kreeg er een functie bij doordat vanaf de 7e eeuw, te beginnen met de Franken,
steeds meer volkeren, steden en adellijke geslachten in West- en Noord-Europa hun oorsprong op Trojanen terugvoerden, naar Romeins voorbeeld (>>Eneas) en met hetzelfde
doel: prestige en legitimatie van macht en
pretenties. Als stamvaders gelden Trojanen
die na de val van Troje zouden zijn uitgeweken (Eneas en Antenor, maar ook minder bekende figuren als Phorcys, de stichter van
Pforzheim) of hun aan de fantasie ontsproten
afstammelingen, wier namen aan Troje herinneren (Priamus, Paris, Anchises) dan wel
met het oog op hun veronderstelde nageslacht gekozen zijn (Francio/Francus voor de
Franken, »Brut/Brutus voor de Britten, Torquotus/Turcus voor de Turken, Colonius als
stichter van Keulen) . Vanaf de 12e eeuw tot
ver in de vroeg-moderne tijd is het Westen
een nova Troia. De politieke en mentaliteitshistorische consequenties van dit afstammingsgeloof zijn groot geweest en het in de
I S e eeuw begonnen afscheid van de afstammingssagen heeft tijd en moeite gekost. Frans
I (I S 1 5 47) weet zich Hectors nazaat in het
64e geslacht, en nog in 1656 rekent Abraham
Kemp knorrig of met de Troj aanse afstamming van de heren van Arkel: `Troia als een
seuge heeft veel biggen geworpen.' Troje is
in de Middeleeuwen vaderlandse of dynastiegeschiedenis en het Westen koestert ook om
Troje ressentiment tegen Byzantium. Veroveringen van Constantinopel (1204, 1453)
zijn in het Westen als late wraak beleefd.
-
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De dood van Hector. Illustratie
in een Frans manuscript van de
Roman de Troie van Benoit
de Sainte-Maure uit 1264.
's-Heerenberg, Huis Bergh.

In de i2e eeuw, als ook de Latijnse Trojepoezie een hoogtepunt bereikt met de anonieme Historia Troyana Daretis Frigii, Joseph
van Exeters Frigii Daretis Ylias en de vooral
op de klassieke traditie gebaseerde Ilias van
Simon Chevre d'Or, is Troje een belangrijk
thema voor vorsten en adel. De `matiere de
Troie' doet haar intrede in de volkstaalliteratuur. Troje wordt exemplarische voorafbeelding, bakermat en spiegel van de hoofse riddercultuur, geschiedenis van een stand en een
leefwijze. De trend is gezet door Benoit de
Sainte-Maure, dichter aan het Anglo-Normandische hof, met de Roman de Troie (rond
1165, ruim 30.000 verzen). Tot in de i4e
eeuw heeft dit werk dichters van ridderromans direct beinvloed, onder meer Herbort
van Fritzlar, Liet von Troie (1210-17), Segher
Diengotgaf (rond 1250), Jacob van Maerlant,
Historie van Troyen, waarin Seghers werk is
opgenomen (1261-66), en Konrad van Wurzburg, Trojanerkrieg (eind 13e eeuw, onvoltooid, later van een voortzetting op basis van
Dictys voorzien). Ook zijn er prozaversies
van gemaakt (de Roman de Troie en prose,
midden 13 e eeuw; voorts in het Italiaans,
Nieuwgrieks en Spaans). Vanaf het begin van
de 14e tot in de 17e eeuw heeft Benoit indirect en zonder dat men het besefte doorgewerkt via een Latijnse prozabewerking, de
Historia destructionis Troiae (1272-87) van
Guido de Columpnis uit Messina (waarschijnlijk niet dezelfde als de Siciliaanse dichter Guido delle Colonne), die Dares en Dictys
als bron noemt, maar in werkelijkheid de Roman de Troie bewerkt (dit is pas in de i e
eeuw ontdekt) .
Sinds Benoit begint het verhaal van Troje
dankzij Dares met Jasons tocht, die de aanleiding was tot Hercules' wraakexpeditie waarbij Troje voor het eerst werd verwoest, Priamus' wader Laomedon gedood en zijn zuster
Hesiona als buit door Telamon meegenomen. (Dares heeft dus de stichting, in 1430,
van de orde van het Gulden Vlies voorbereid.) Het eindigt met Ulixes' dood door de
hand van Telegonus, zijn zoon bij Circe; dat
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is bij Dictys, Benoits aanvullende bron, de
laatste episode in de verhalen over de terugkeer der Griekse helden na de tweede verwoesting van Troje. Daarnaast heeft Benoit
klassieke bronnen benut en om het verhaal zo
volledig mogelijk te vertellen gaan latere auteurs daarmee door. Maerlant en Konrad van
Wiirzburg voegen bijvoorbeeld dejeugd van
Achilles toe op basis van Statius' Achilleis.
Maerlant laat, mogelijk op het idee gebracht
door het Excidium Troiae, op Benoits verhaal
de lotgevallen van Eneas volgen op basis van
Vergilius' Aeneis. Tegenspraak in de bronnen
leidt tot spanningen of zelfs contradicties in
de Trojeromans en tot (intertekstuele) discussic.
Centrale thema's in de Trojeromans zijn
strijd en liefde. De kleding, bewapening,
strijdwijze en het gedrag bij andere bezigheden, de gedachten en gevoelens der helden
zijn die van de riddercultuur. De vrouwen
zijn edelvrouwen, die hun ridders bewonderen en hun wapenfeiten met elkaar bespreken, die de helden inspireren, om hun behoud bidden, ze na de strijd verwelkomen en
met zorg omringen, en hoofs met hen verkeren en hun liefde schenken als de wapens
rusten. De Trojanen zijn ook hier in het
voordeel, want in het Griekse kamp vindt
men vrouwen vrijwel uitsluitend als oorlogsbuit. De hoofse liefde speelt bij Benoit een
grotere rol dan in de Roman d'Alexandre en de
Roman de Thebes. Zij krijgt gestalte in traditionele paren, zoals Medea en Jason en Polyxena en Achilles, of pas in de Middeleeuwen
bijeengebrachte gelieven: sinds Benoit > Troilus en Briseida en bij Maerlant Penthesileia en
Polites. En in gesprekken van minne, zoals ze
tussen Helena en Polidamas, Polyxena en
Mennoen, en Andromache en Menfloers
worden gevoerd in Seghers Tprieel van
Troyen. Alles wordt uitvoerig en vaak met
vertoon van geleerdheid beschreven, met bijzondere aandacht voor kostbare kleding en
schitterende interieurs, voor bouwwerken en
grafmonumenten (zoals dat van Hector in de
tempel van Apollo), en vooral voor produk-
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ten van exotisch raffinement. Beraadslagingen, gesprekken, woordenwisselingen op het
slagveld, `regrets funebres' worden uitvoerig
weergegeven. Het verloop van de strijd
wordt, zoals in ridderromans gebruikelijk,
ook beinvloed door verraad, arglist en lafheid; Dares en Dictys hebben Antenor,
>>Eneas, Hecuba en Achilles als gegadigden
voor dergelijke rollen aangereikt.
In de Roman de Troie voert Hector de Trojanen aan, als toonbeeld van ridderlijke moed
en `corteisie'. Zijn sinds Dares' portrettering
overbekende schoonheidsfoutjes (hij lispelt
en loenst een beetje) verdwijnen in Benoits
beschrijving in de slagschaduw van zijn ridderdeugden. Zolang de grote Hector op zijn
strijdros Galathee en met de leeuw, symbool
van koninklijke moed, in zijn blazoen deelneemt aan de strijd, blijven de partijen op z'n
minst in evenwicht. Zijn wapenfeiten zijn legio. Op zijn graf zal men de namen kunnen
lezen van de zeventien vorsten (het mogen er
ook twee meer of minder zijn) die hij heeft
gedood, om van de meer dan 300 anderen
van de tweede garnituur maar te zwijgen.
Zijn bijdragen aan beraad getuigen van wij sheid. Zelden heeft hij een zwak moment; als
hij eens gewond is en zich even rust wil gunnen, ziet hij de dames de strijd vanaf de muur
volgen, en dan geeft de gedachte aan zijn eer
hem weer vleugels. Ridderlijk is Hectors
ontmoeting met zijn neef Ajax, de zoon van
Telamon en Hesiona, waarbij hij overigens
een strategische fout maakt door in te stemmen met beeindiging van de strijd van die
dag, hoewel de overwinning voor de Trojanen voor het grijpen lijkt. Die fout ontgaat
het deskundige publiek natuurlijk niet, en
men zal het hem eeuwenlang blijven inpeperen: toen heeft Hector — was het Avonture of
de wil van God? — de eindoverwinning uit
handen gegeven. Hoofs is zijn gesprek met
Helena, waarin hij Naar vertelt van het treffen
tussen Paris en Menelaos. Hector doet niet
onder voor zijn grote tegenstrever Achilles.
Het middeleeuwse beeld van Hectors tegenstrever, Achilles, is daarentegen minder
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gunstig dan het klassieke. Hij is nog steeds de
grote strijder wiens handelen door hartstocht
wordt beheerst, maar zijn moed en woede,
snel gewekt en doorwerkend in wrok, hebben gezelschap gekregen van seksuele drift.
Zijn grootste wapenfeit verliest zijn glans
door onridderlijk gedrag en zijn onwaardige
dood is een direct gevolg van zijn liefde voor
Polyxena. In het Troje-gezinde Westen daalt
de ster van Achilles, terwijl die van Hector
stijgt.
Achilles beantwoordt als voorvechter van
de Griekse zaak aanvankelijk aan de verwachtingen. Hij leidt een succesvolle expeditie in Mysie, waarvan hij nog op tijd terugkeert om in het eerste grote gevecht de
krijgskans in het voordeel van de Grieken te
doen keren. De volgende dag velt Hector Patroclus. Natuurlijk is Achilles diep bedroefd
en zint hij op wraak. Die is hem niet meteen
gegund, zoals bij Homerus, maar pas veel later. Menig treffen tussen Hector en Achilles
blijft onbeslist. Bij een ontmoeting tijdens
een wapenstilstand besluiten ze tot een tweekamp, maar die wordt door hun omgeving
verhinderd: de Grieken hebben Hector leren
vrezen en in Troje is alleen Priamus zeker van
de overwinning van zijn zoon.
Het einde van Hector is van een volstrekt
andere dramatiek dan bij Homerus. Andromache heeft een onheilspellende droom en
wil haar man ver van het slagveld houden.
Hector vindt het niet eervol om aandacht te
schenken aan een hersenspinsel van een
vrouw, maar Priamus, Hecuba en zijn broers
weerhouden hem van deelneming aan de komende strijd. Hij legt wel zijn wapenrusting
aan maar blijft in de stad, zich verbijtend. Tot
het hem te veel wordt, als de Trojanen in het
nauw komen en weer een slachtoffer wordt
thuisgebracht. Hij werpt zich in het strijdgewoel. Achilles moet gewond voor hem
wijken, maar blijft op hem loeren. De manier
waarop hij Hector tenslotte uitschakelt, is
weinig ridderlijk: hij maakt laf gebruik van
een moment waarop Hector, met een andere
tegenstander bezig, zijn dekking verwaar-

loost. Volgens Maerlant valt hij Hector zelfs
in de rug aan, als een eervergeten ridder, een
`bose deghen': had hij Hector `int aenschyn
ghesien', de afloop zou anders zijn geweest.
Hectors dood is een smet op zijn blazoen, die
van >>Troilus een volgende.
De valse Achilles is een innovatie van Benoit, Achilles als minnaar niet. Uit antieke
bronnen heeft men in de Middeleeuwen weet
van Achilles en Deidamia, Briseis/Hippodamia, Polyxena, Iphigeneia, Penthesileia, en
Patroclus. In de Trojeroman is Polyxena
Achilles' grote liefde. Dares' verhaal is voldoende geweest om het imago van Achilles te
bepalen, omdat zijn liefde voor Polyxena
hem zo ingrijpend verandert op in de ridderlijke code wezenlijke punten. De liefde inspireert hem niet tot edele daden. Zij verlamt
hem als strijder: vanaf het moment waarop
hij Polyxena tijdens een wapenstilstand voor
het eerst ziet (volgens Dares tijdens de herdenking van de verjaardag van Hectors dood
bij diens graf) en haar ouders te verstaan hebben gegeven dat er over niets te praten valt
zolang er geen vrede is, bepleit hij aftocht der
Grieken. Hij verzaakt aan eer en trouw door
zich niet meer op het slagveld te vertonen,
ook als hem wordt gemeld dat de Grieken in
het nauw worden gebracht. Zware delegaties, Ulixes, Nestor en Diomedes, en tenslotte
Agamemnon zelf, brengen hem niet tot andere gedachten (volgens Benoit speelt hij
schaak). Pas als Troilus een slachting onder
zijn Myrmidonen aanricht, wint de gram het
van de liefde. Hij trekt ten strijde en doodt
Troilus. Terstond daarna loopt hij blind van
liefde in de val die Hecuba hem zet: ze lokt
hem naar de Apollotempel voor overleg over
Polyxena. Daar doodt Paris hem, een ondanks moedig verweer roemloos einde. Auteurs en publiek van Trojeromans hebben
zich in Achilles' dilemma tussen amor en militia en in Polyxena's reactie daarop verdiept,
zowel schuld als verontschuldiging zoekend.
Benoit vergelijkt Achilles met Simson, David
en Salomo; de auteur van de Roman de Troie
en prose voegt Adam, Holofernes, >>Merlijn en
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Vergilius toe. Rond 1300 gaat Achilles bij
Guido de geschiedenis in als de man die tegen
eer en roem voor het leven kiest, de door de
liefde en moreel ook door Hector verslagen
overwinnaar. Dante (Inferno) plaatst Achilles
in de tweede hellekring, onder de zondaars
tegen het vlees die de drift volgden tegen de
ratio in. Polyxena vindt sympathie: reeds Benolt beschrijft hoe bezorgd ze is om Achilles
als die weer ten strijde trekt, hoe ze Hecuba
overlaadt met verwijten over de hinderlaag
en hoe haar beeld als treurendeAchilles' graf
siert. Herborts Polyxena schrijft Achilles een
brief waarin ze begrip toont voor het felt dat
hij de wapens weer opneemt. Het classicistisch drama zal onder invloed van Euripides
en Seneca vooral Polyxena's dood als een
door de schim van Achilles geeist offer behandelen. Maar als Goethe zijn Achilleis had
voltooid, zou de middeleeuwse Polyxena
herleefd zijn: hij leende in 1797 een editie van
Dares en Dictys.
Ook de bewerkingen van de Roman de
Troie laten zien, hoezeer het beeld van Hector
samenhangt met dat van Achilles. Herbort
van Fritzlar werkt de tegenstelling tussen karakter en plichtsbesef uit: Achilles volgt zijn
temperament, Hector gaan de ridderlijke
idealen boven alles. Dit contrast geeft hun
conflict een diepere achtergrond. De confrontaties, bij Benoit een reeks incidenten die
nauwelijks spanning opbouwt, lopen als een
rode draad door het verhaal. Maerlants beeld
van Achilles is negatiever dan dat van Benoit.
De hoofsheid van Hector en zijn gelijkwaardig zijn aan Achilles krijgen door toevoeging
van details in de Historie van Troyen wat meer
nadruk dan in de Roman de Troie. Ajax en
Hector wisselen geschenken uit die een tragische rol zullen spelen: Ajax krijgt het zwaard
waarin hij zich later zal storten, Hector de
gordel waaraan zijn lijk zal worden voortgesleept. In het gesprek over de tweekamp
komt Achilles' wrok jegens Hector scherper
naar voren en worden de lafheid en moorddadigheid van de Griek beklemtoond. Konrad van Wurzburg is, hoewel zijn onvoltooi-
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de Trojanerkrieg ruim 40.000 verzen telt, niet
aan het laatste treffen tussen Hector en Achilles toegekomen. Hector is het vlees geworden heil van Troje, de redder, helper en
trooster der Trojanen. Hij lijkt een Christusallegoric. In een beschouwing naar aanleiding
van het afbreken van de strijd op het moment
waarop een eindzege der Trojanen binnen
bereik lijkt, concludeert Konrad dat Achilles'
zege `gotes wille' is.
Met Guido de Columpnis keert de Trojestof terug naar het domein der historic. Guido presenteert in de Historia destructionis
Troiae `het verleden als ware men er zelf bij',
in een meestal wat gehaaste stijl (waarin sterk
retorische passages verraden dat de auteur
meer kan) . Hij meet de betrouwbaarheid van
Dares breed uit en haalt krachtig uit naar de
dichters (vooral Homerus en Ovidius moeten
het ontgelden, Vergilius wordt ontzien). Benoits dichtwerk wordt weer gereduceerd tot
een kroniek van feiten die van moraliserend
commentaar of naief-rationaliserende toelichting worden voorzien.
Voor het beeld van Hector als ridderlijke
held heeft dit geen ingrijpende gevolgen.
Wel voor de verdere verbreiding van dit
beeld. De Historia heeft de Roman de Troie
verdrongen, maar de Troje-sage voor een
breed publiek ontsloten. Zij is, vaak op verzoek van vorsten en edelen, vertaald en bewerkt in onder meer het Italiaans (Filippo
Ceffi, 1324), Duits (Hans Mairs Buch von Troja, 1391), voor 1600 gevolgd door een tiental
andere vertalingen), Engels (tussen ca. 1400
en 1426 achtereenvolgens Gest Hystoriale of
the Destruction of Troy, Laud Troy Book en
John Lydgate's Troy Book), Spaans (Pedro de
Chencilla, '443), Frans (Raoul Lefevre, Recueil des histoires de Troie, 1464, in 1 45 0 5 2
voorafgegaan door het drama Istoire de la destruction de Troye la Grant van Jacques Milet)
en Nederlands (Historie van Troyen als si bescreven is bi den rechter Guidonem vander Columnen, 1479, gedrukt door Gheraert Leeu in
Gouda, met toevoeging van een prozaversie
van Maerlants bewerking van de Aeneis) . Als
-
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volksboek hebben twee bewerkingen van
Guido's Historia groot succes gehad. In 1 474
drukte Joh. Bamler in Augsburg een compilatie van Mair en een 14e-eeuws Buch von
Troja (een combinatie van een prozabewerking van Konrad van Wurzburg met als
voortzetting daarvan een vertaling van Guido) . Lefevres Recueil werd in 1475 door Wil-

Liam Caxton in Brugge gedrukt. Diens verAchilles ziet Polyxena bij de
rouwdienst voor Hector.
taling van Lefevre (The Recuyell of the
Illustratie van de hand van
Historyes of Troye, 1468 -71, nog in 1609 beJean Mielot in een manuscript
werkt door de dichter Thomas Heywood)
uit 1461 van de Epistre d'Othea
was het eerste gedrukte bock in het Engels
door Christine de Pisan.
(Brugge z
In z 8 verscheen bij J ac. Bellaert in Haarlem de Vergaderinge der historien
van Troyen door Roelof die Smit (= Raoul
Lefevre) .
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Bij Dante (Inferno) en zijn tijdgenoten is
Hector de volmaakte held, die jammer genoeg niet gedoopt is. Zijn status als allen
overtreffende uit het milieu dat als oorsprong
van alle ridderschap geldt (translatio militiae) is
bezegeld door zijn opneming onder de Neuf
Preux (de Negen Besten, Nine Worthies,
Neun Gute Helden), telkens drie uit het heidendom (Hector, >>Alexander de Grote en Julius Caesar), het jodendom (jozua, David en
Judas Makkabeus) en het christendom (> Karel
de Grote, >>Artur en >>Godfried van Bouillon) .
Zij belichamen van de 14e tot in de 16e eeuw
het aristocratische ridderideaal. Voor het
eerst komen ze voor in een Alexanderroman
(Les Voeux du Paon van de Lotharinger Jacques de Longuyon, 13 12- 14, genoemd naar
de eden die de helden afleggen op een bij een
feestmaal opgediste pauw). In korte tijd zijn
ze buitengewoon populair geworden in de
Westeuropese ridderliteratuur en -cultuur,
aan de hoven en in de steden. Zij belichamen
aanvankelijk vooral de prouesse, de ridderlijke
strijdbaarheid, en tevens, op afbeeldingen in
raads- en gerechtszalen, de wijsheid en het
recht, en mettertijd ook burgerlijke deugdzaamheid. Verder illustreren ze de vanitas, de
vergankelijkheid van het aardse. Er ontstaat
een Neuf-Preux-literatuur. Ze krijgen gezelschap van Neuf Preuses. Hun wapentekenen
worden behandeld in de wapenboeken (Hectors wapendier is meestal de leeuw, een of
twee, zoals al bij Benoit). Ze worden afgebeeld in sculptuur (bijvoorbeeld in de Hansasaal van het raadhuis te Keulen, ca. 1325), op
wandkleden, in kostbare handschriften vooral in de I Se eeuw, op wandschilderingen
(Preux en Preuses van Jacques d'Yverni in
kasteel La Manta bij Saluzzo, ca. 1420), vensters (de Gerichtslaube van het raadhuis te
Luneburg, ca. 1420), op gebruiksvoorwerpen
(Franse speelkaarten, 1450 -I Soo, en faiencekachels, onder meer uit Salzburg 1548),
houtsneden (Jacob Cornelisz. van Oostsanen,
16e eeuw) en etsen (Virgil Solis, 1525-So).
Op hoffeesten dost men zich uit als een der
Negen, bij officiele gelegenheden (kronin-

gen, huwelijken, intochten) worden de Preux
uitgebeeld op erebogen en in tableaux vivants.
Menig regerend vorst is vereerd met de titel
`de tiende beste'. Al vroeg dringen de Neuf
Preux door in de didactisch getinte literatuur,
in de Middelnederlandse bijvoorbeeld in Der
leken spieghel (1325-30) van Jan van Boendale,
Van neghen besten (midden 14e eeuw) en in
Een exempel van heren van Willem van Hildegaersberch.
Hectors plaats onder de Negen is nooit betwist (wel die van Caesar, door Boendale).
Als oudste lijkt hij ook de primus inter pares.
Op representerende afbeeldingen der Neuf
Preux maakt hij soms een gebaar alsof hij hun
woordvoerder is. Een wandschildering in de
Augsburgse Weberstube (1457) toont keizer
Frederik iii en de zeven keurvorsten samen
met Hector; het getal 9 en de aanwezigheid
van de held van Troje brengen de boodschap
over. Christine de Pisan beroept zich op Hector als toonbeeld van `la droicte chevalerie de
la vie humaine' in de voor haar oudste zoon,
Jean de Castel (1383-1426), bedoelde brief
van Othea, de godin der wijsheid, met honderd levenslessen aan de vijftienjarige Hector
(Epistre Othea, ca. 1400) . Het kostbaar uitgevoerde werk (de tekst dient ter begeleiding
van honderd miniaturen) heeft aan de Franstalige hoven en (blijkens drie vertalingen) in
Engeland veel succes gehad. Bewaard zijn
onder meer het voor Jean duc de Berry bestemde exemplaar en een verluchte kopie van
de versie van Jean Mielot (1461).
In de loop van de 16e eeuw raken de Neuf
Preux op volksfeesten verzeild en worden ze
in de literatuur bier en daar al voorwerp van
scherts (Shakespeare, Love's labour's lost,
1596). In de grote literatuur en kunst heeft de
middelceuwse visie op Troje en Hector dan al
grotendeels het veld geruimd voor de humanistische receptie van de klassieke traditie (zie
Moormann & Uitterhoeve 1987).
Hector heeft vorsten en aristocratic gefascineerd. Vanaf het midden van de 13e eeuw
vindt men hem onafhankelijk van de Neuf
Preux vaak afgebeeld in rijk geillustreerde
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handschriften van onder meer de Roman de
Troie, de Histoire ancienne jusqu'a Cesar en de
Historia destructionis Troiae. Van de vele in documentaire bronnen vermelde wandkleden
met afbeeldingen van Hector zijn er slechts
enkele, uit de I Se eeuw, bewaard gebleven.
L.J. ENGELS
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STUDIES

HEINRIC & MARGRIETE VAN LIMB O R C H , de kinderen van hertog Otto van

Limborch, zijn de hoofdpersonen van de Roman van Heinric en Margriete van Limborch, een
oorspronkelijk Middelnederlandse roman.
De omvangrijke tekst (ruim 20.000 verzen) is
verdeeld over twaalf boeken, elk met een eigen proloog. Zowel de hoofdpersoon of
-personen als de locatie en de actie wisselen
per boek. In het volgende relaas zijn de belangrijkste wederwaardigheden van de meest
prominente personages losgemaakt uit dit gecompliceerde geheel.
In het eerste boek staat Margriete centraal.
Zij verdwaalt op een jachtpartij, doorstaat allerlei gevaren, wordt meermalen ontvoerd en
komt tenslotte in Athene terecht, waar ze
zich uitgeeft voor een koopmansdochter.
Echites, de zoon van de graaf van Athene,
wordt op haar verliefd. Hij weet op het nippertje te voorkomen dat ze door een intrige

van zijn moeder op de brandstapel eindigt.
Daarna komt ze aan het hof van de keizer in
Constantinopel. De verdere lotgevallen van
Margriete, en die van Echites, worden met
grote onderbrekingen door de rest van de roman vervlochten. Na een periode van razernij en een ernstig onderhoud met Margriete
besluit Echites een voortreffelijk ridder te
worden, in de hoop dat hij zo haar wederliefde zal verwerven. Bij zijn omzwervingen
ontdekt hij haar ware afkomst. Van een oom
erft hij de kroon van Armenie. Tenslotte
trouwen hij en Margriete.
Heinric komt vooral naar voren in de boeken 2 en 3. Tijdens zijn zoektocht naar zijn
zuster helpt hij de belegerde stad Trier. Hij
treedt op als kampioen voor Europa, erfdochter van Milaan, en voor de valselijk beschuldigde koningin van Calabrie. In een
woud ontmoet hij de godin Venus, die hem
in haar paleis laat blijven tot Echites hem op
haar bevel komt halen. Beiden begeven zich
dan naar Constantinopel, dat belegerd wordt
door de Saracenen. De sultan wil namelijk de
keizersdochter Eusebia als vrouw voor zijn
zoon. Vanwege zijn heldendaden wordt
Heinric na de dood van de keizer tot `mombaar' (voogd) van het rijk benoemd. Als de
Saracenen zijn verslagen, neemt dejonge keizerin Eusebia hem tot echtgenoot.
In de boeken S en 6 is Evax, de zoogbroeder van Echites, de centrale figuur. Na een
aantal ridderlijke prestaties, deels als metgezel
van Echites, belandt hij aan het hof van Aragon. Hij heipt het land verdedigen tegen de
Saracenen. Na lange aarzeling beantwoordt
koningin Sibille zijn liefde. Door een list weten zij er zonder opspraak te verwekken samen vandoor te gaan. Na vele omzwervingen en een scheiding verwerft Evax de kroon
van Aragon, waarna hij de koningin terugvindt en huwt.
Later in de roman is er een sympathieke rol
weggelegd voor de dappere heiden Demophon, broer van de sultan. Zijn hoffelijke gedrag tegenover de christenen wordt niet weinig gestimuleerd door zijn liefde voor
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Esioene, de dochter van de koning van Salencen. Tijdens een wapenstilstand te Constantinopel helpt hij, met Heinric, Echites met de
herovering van Armenie. Daar overwint hij
in een tweegevecht de cycloop Polifemus.
Later words Demophon bij Constantinopel
krijgsgevangen gemaakt na de dood van de
sultan. Hij sluit vrede met de christenen, laat
zich dopen en krijgt Esioene tot vrouw.
In het tiende boek treedt als hoofdpersoon
Jonas op, de vroegere schildknaap van Evax.
Op weg van Constantinopel naar Aragon,
waar hij Evax' hulp tegen de belegeraars gaat
inroepen, komt hij in een woest gebied. Daar
is de burcht van Avonture, waar hij onderdak
vraagt. 's Nachts ziet hij een aantal allegorische taferelen, waaruit hij leren kan hoe verderfelijk ondeugden zijn en hoe deugden tot
geluk en voorspoed leiden. Tenslotte geeft
Vrouwe Wijsheid zelf hem instructies hoe
een vorst zich dient te gedragen. De volgende
dag verwerft hij een koningsdochter en een
kroon door een mensenetende draak te verslaan.
De datering van de roman is problematisch;
in een van de handschriften worden begin- en
einddatum in een epiloogje op cryptische
wijze omschreven, en deze passage is mogelijk gecorrumpeerd. De meeste onderzoekers
komen uit op de jaren 1289-1319; enkelen
opteren voor een veel later ontstaan: tussen
1350 en 1358. De dichter, die zich `Heinriic'
noemt, schreef het dichtwerk waarschijnlijk
voor het Brabantse hof, nadat de hertog van
Brabant de hertogtitel van Limburg had weten te veroveren. Er zijn twee complete afschriften: een Brabants uit het midden van de
14e eeuw, en een uit ca. 1425 in een oostelijk
dialect (Noordwestripuarisch), dat afkomstig
kan zijn uit het gebied tussen Roer en Maas.
Bovendien zijn er fragmenten van minstens
negen andere handschriften van deze tekst
bewaard gebleven. De meeste dateren uit de
1 4e en 15e eeuw.
De geografische achtergrond van de roman beslaat een groot deel van de toen be-

kende wereld: het verhaal speelt afwisselend
in Limburg, Athene, Constantinopel, Aragon, Armenie, Venetie, Frankrijk, en op vele
plaatsen op de verbindingsroutes tussen deze
locaties.
Inhoudelijk biedt de tekst elementen en
motieven uit ridderepiek, (hoofse) liefdesroman, kruistochtroman en verschillende typen
didactische literatuur (allegorie en vorstenspiegel in boek To, een 'cour d'amour' in
boek r i; boek 8 bevat een beschrijving van
allerlei exotische volkeren). De blijkbaar zeer
belezen dichter heeft zich door velerlei teksten laten inspireren. Hij noemt zelf de smid
Wiland (> Wieland), het zwaard Mimminc en
koning Wedege (Wittich), »Roelant en Olivier, een boek over Heinrics zoon Olivier
van Spanje, en Amadas. Tot nog toe is verder
nog gewezen op onder meer Vergilius' Aeneis, Hendrik van Veldekes Eneide, de Roman
der »Lorreinen, Amadas et Ydoine, de Rose,
>>Parthenopeus, Willem van Oringen (» Guillaume d'Orange), #Lancelot-, »Alexander-,
#Tristan- en Trojeromans, het verhaal van
>>Berte met de brede voeten, de >> Torec, de
Ridder metier mouwen, de >>Ferguut en >>Floris
ende Blancefloer. Nader onderzoek van de
Limborch levert wellicht een soort staalkaart
op van wat er in Brabant rond 1300 op literair gebied te beleven viel.
De Limborch -stof bleef lang geliefd, zij het
in wisselende gedaanten. In 1480 droeg Johannes van Soest zijn (mogelijk reeds tienjaar
eerder vervaardigde) Middelhoogduitse vertaling, Die Kinder von Limburg, op aan de Heidelbergse paltsgraaf en keurvorst Philipp der
Aufrichtige. Johannes streefde naar een tekstgetrouwe weergave, maar voegt frequent
morele beschouwingen toe. Instructie aan
vorsten en heren wordt uitgebreid en exemplarisch hoofs en ridderlijk gedrag krijgt positief commentaar. In liefdesaangelegenheden
is Johannes streng: minneverdwazing, echtbreuk en buitenechtelijke relaties keurt hij ten
zeerste af, onder krachtdadige aanbeveling
van de officiele kerkelijke seksuele moraal.
Wellicht is dit de reden dat Johannes' ver-
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taling als `verburgerlijkt' te bock heeft gestaan.
De oudste ons bekende druk van de prozabewerking van de Limborch werd in I 16 gedrukt door Willem Vorsterman. Deze prozaroman had kennelijk succes: hij werd
herhaaldelijk herdrukt en werd nog in de i 8e
eeuw minstens driemaal uitgegeven. De prozatekst vertoont grote verschillen met de
rijmtekst. Margrietes belevenissen krijgen relatief veel meer aandacht, terwijl de rol van
sommige andere personages tot een minimum is gereduceerd. Ook de verhaalstructuur is ingrijpend gewijzigd. Zo wordt er
veel vaker van locatie gewisseld. Opvallend
zijn het overheersen van de directe rede in de
eerste twintig kapittels en de invoeging van
vier passages in rederijkersverzen. Een verklaring voor deze en andere verschillen zou
kunnen zijn, dat een deel van het volksboek
niet teruggaat op de rijmtekst, maar op een
latere toneelbewerking. Dit hypothetische
stuk zou dan Margriete van Limborch als
hoofdpersoon hebben gehad.
In 1770 drukte Barent Koene te Amsterdam een rijmtekst van 53 zesregelige strofen
met de titel Een Schoone historie van Margrietje
van Limborg
Om te zingen en te Lezen'
op de melodic van `Van 't Schildertjen'. Dit
lied verhaalt de lotgevallen van Margriete tot
en met haar redding van de brandstapel, gevolgd door de bondige mededeling dat de
gravin kort hierna stierf en dat Etzytes toen
Margrietje trouwde. Inhoudelijk komt dit
lied overeen met de versie die Pierre Kemp in
1925 als `Margreetj e van Limburg' opnam in
zijn Limburgs Sagenboek. `De sage van Margreetje van Limburg', die Marie Koenen in
1947 publiceerde, geeft een sprookjesachtige
en sentimentele versie van dezelfde episode.
Een verkorte parafrase van de roman in
modern proza danken we aan Albert Verwey
(1937). In het voetspoor van de 19e-eeuwse
literatuurhistorici rekent hij de roman tot de
`vervaltijd van het ridderwezen'. Toch prijst
hij de bekoorlijkheid, de helderheid en de
evenwichtige compositie van het gedicht.

Het lied van den sluier (1940)
van Jac.
Schreurs, zes jaar later opnieuw uitgegeven
als Odyssee van het kind Margreet, is een uitvoerig episch-lyrisch gedicht, dat geinspireerd is op de legende zoals Schreurs die als
kind van zijn moeder had gehoord. Het gedicht is overladen met bijbelse en godsdienstige motieven; een passage is ontleend aan
Mariken van Nieumeghen. Slechts sporadisch
herinnert dit werk nog aan de geschiedenis
van Margriete, zoals die in de rijmtekst en de
prozaroman is beschreven. Wel blijkt uit deze latere versies dat Margrietes belevenissen,
van oorsprong onderdeel van een veel groter
geheel, in de overlevering een eigen leven
zijn gaan leiden.
ANNELIES VAN GIJSEN

Van den Bergh 1846-47; Meesters 1952;
Schellart 1952; Klett 1975.
STUDIES: Hellinga 1953; Bonath/Bruner z j.
['9731; Vijfvinkel 1974; Janssens 1976 en 1 977;
Birkhan 1979; Van Uytven 1983; Iwema 1984;
Beckers 1987; Kienhorst 1988; Tervooren/Beckers
1989; Heinzle/Staub 199o; Van Gijsen 1991.
E D I T I E S:
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is de titelheld uit een
Middelhoogduits episch dichtwerk dat is ontstaan tussen 1250 en 1280. Helmbrecht, de
zoon van een welgestelde hereboer, een
`meier', is met van plan zijn leven lang de
zware boerenarbeid op het land te verrichten.
Veel liever geeft hij zich over aan de geneugten van de wereld. Fatterig gaat hij, geheel in
strijd met de middeleeuwse voorschriften,
gekleed in de bonte rijkeluiskledij van de ridderschap. Een prachtige muts met fraai borduurwerk, waarop allerlei bekende figuren
uit de middeleeuwse literatuur staan afgebeeld, behoort tot zijn meest geliefde kledingstukken. Het lot van deze figuren geeft
overigens te denken! Op de muts is onder
HELMBRECHT
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meer te zien hoe de ongehoorzame zonen van
koning Attila (»Etzel; »Dietrich) op wrede
wijze aan hun einde komen!
Fraai opgepoetst, met prachtig blond lang
golvend haar, maakt onze charmeur goede
sier bij de boerendochters die zich rond hem
verdringen. De vader tracht zijn zoon te
overreden binnen de boerenstand een bestaan
op te bouwen. Hij raadt hem aan de dochter
van hereboer Ruobreht te trouwen. Maar
Helmbrecht wijst het voorstel krachtig van
de hand. Met een toespeling op de Arturridder »Erec, die zijn ridderlijke plichten vergat
en het liefst bij zijn knappe echtgenote in bed
lag, antwoordt hij dat hij niet omwille van
een vrouw zijn tijd in bed wenst door te
brengen. Integendeel, de boerenzoon heeft
een ambitieus plan, hij wil de standsbarrieres
doorbreken en zelf ridder worden. De onheilspellende dromen van zijn vader, die de
ondergang van Helmbrecht reeds aankondigen, kunnen hem niet van zijn plan afbrengen.
Helmbrecht verlaat de ouderlijke hoeve en
sluit zich aan bij een groep roofridders die het
land en de boerenbevolking teisteren. Plunderend trekt hij rond totdat hij na verloop
van een jaar naar huis terugverlangt. De
`bereisde' zoon, beladen met (geroofde) geschenken, wordt met veel eerbetoon ingehaald. Hij laat zich de verwelkoming welgevallen en antwoordt in allerlei vreemde
talen op de verbaasde vragen van de thuisblijvers. De opschepperige kwast spreekt zijn
zuster in een soort Vlaams aan, tot zijn vader
richt hij zich in het Oudfrans, zijn moeder
groet hij in het Tsjechisch. Bewondering
alom voor dit talenwonder.
Lang houdt Helmbrecht het thuis echter
niet uit, zeker niet als zijn vader hem verwijt
dat hij alleen leugenverhalen weet te vertellen. Andermaal slaat hij de raadgevingen van
zijn vader in de wind en hij vertrekt opnieuw, thans in gezelschap van zijn zuster
Gotelinde die hij zo mede in het verderf stort.
Hij wil haar met een van zijn kameraden, die
de bijnaam `Lemberslinde' (`lammerenver-
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slinder') draagt, laten trouwen. Er vindt een
groot huwelijksfeest plaats, dat echter plotseling wordt - onderbroken. De schout verschijnt met zijn manschappen en rolt de hele
roversbende op. Negen bendeleden worden
zonder pardon opgehangen, maar Helmbrecht — bij toeval de tiende — krijgt volgens
middeleeuws gebruik genade. Hij wordt bij
wijze van straf 'slechts' verminkt: de ogen
worden hem uitgestoken. Ook zijn zuster
ondergaat een bitter lot: ze wordt, als we de
toespeling van de dichter juist begrijpen,
door de soldaten verkracht.
De blinde Helmbrecht begeeft zich andermaal naar huis. En hoewel hij bezweert de
zoon des huizes te zijn, wil men hier niets van
hem weten. Zijn vader stuurt hem honend
weg. De gehandicapte schavuit, nu totaal aan
zijn lot overgelaten, valt al spoedig in de handen van zijn vroegere slachtoffers, de boeren
die hij tijdens zijn roofridderschap zo wreed
heeft behandeld. Dezen kunnen zich zijn
wandaden maar al te goed herinneren. Nadat
ze de misdadiger een lekebiecht hebben afgenomen door hem wat garde in de mond te
leggen, wordt Helmbrecht aan een hoge
boom opgeknoopt. Zijn 'statussymbool', de
prachtige muts, ligt vertrapt op de grond. In
een epiloog vat de dichter de wijze les samen
die in het verhaal is verborgen: mochten er
elders eigengereide kinderen zijn die hun levenslot zelf bepalen en zich niets wensen aan
te trekken van het vierde gebod, dan worden
dezen door dit exempel gewaarschuwd.
Het gedicht is geschreven door een zekere
Wernher der Gartenaere, vermoedelijk in het
uiterste zuiden van het Duitse taalgebied,
mogelijk in het `Innviertel' in Oostenrijk.
Over de persoon van de dichter is weinig
bekend. Men heeft zijn opvallende achternaam wel uitgelegd als een geografische toespeling op een eventuele Zuidtiroolse afstamming: de `Gartenaere' zou zoveel betekenen
als `de man uit Garda'. Maar waarschijnlijker
is dat de toevoeging als een typische bijnaam
van een rondtrekkende beroepsdichter be-
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schouwd moet worden: `Wernher de Tuinman' dus.
Het werk is in twee handschriften overgeleverd, o.a. in het beroemde, in opdracht
van keizer Maximiliaan i vervaardigde verzamelhandschrift (nit kasteel Ambras), waarin ook de Arturroman >>Erec en het heldenepos >>Kudrun staan opgetekend. In dit
handschrift luidt de titel, verwijzend naar
Helmbrechts vader: Das puech 1st von dem
Mayr Helmprechte (Het boek gaat over Meier
Helmbrecht). Vroeger werd het werk dan
ook wel Meier Helmbrecht genoemd.
Het verhaal over de rebellerende boerenzoon Helmbrecht dient begrepen te worden
tegen de achtergrond van de ontstaanstijd
(tweede helft 13 e eeuw) van het werk. De
sociale ordening van de feodale tijd, met zijn
strakke indeling in drie Standen (ridderschap,
geestelijkheid en boerenstand), raakt in verval. Deze `door God gewilde' ordo wordt niet
langer zonder meer geaccepteerd, boeren komen (aanvankelijk tevergeefs) in opstand tegen de hen onderdrukkende adel.
Helmbrecht is een exponent van dit verzet.
Hij wenst de grenzen van zijn stand te doorbreken en doet dit openlijk door zich een ridderlijke habitus, zij het alleen in uiterlijk vertoon, aan te meten. Hierdoor geraakt hij in
conflict met zijn wader, de vertegenwoordiger van de oude, hierarchische verhoudingen.
Door de typische verstrengeling van religieuze en wereldlijke bepalingen — God zelf heeft
immers de geboden uitgevaardigd — verzaakt
Helmbrecht in zijn verzet tegen de sociale
orde ook de goddelijke wet zijn ouders te
eren. Het is tegen deze achtergrond bezien
niet verwonderlijk dat onderzoekers in de
Helmbrecht ook invloed van de bijbelse gelijkenis van de Verloren Zoon — zij het met
negatieve uitkomst — meenden te kunnen
ontdekken.
De Helmbrecht vertoont een opmerkelijke
opbouw ('tweefasenstructuur') die ook voor
de Arturroman zo kenmerkend is. Tweemaal
verlaat Helmbrecht de ouderlijke hoeve,
tweemaal keert hij er terug. Maar de Artur-

roman pleegt te eindigen in de triomf van de
avonturen zoekende ridder, in geluk en harmonie, terwijl de Helmbrecht daarentegen in
een duidelijke anticlimax eindigt: de boerenzoon leeft, nadat hem als straf de ogen zijn
uitgestoken, een desolaat bestaan en eindigt
aan de galg. Men heeft het werk treffend een
`contrafact' van de Arturroman genoemd.
Ook de verkapte toespelingen op de Arturstof wijzen in deze richting. De ontreddering
van de parvenu illustreert in alle duidelijkheid de tendens van het verhaal: met een boerenzoon die ten koste van zijn standgenoten
carriere wenst te maken, loopt het slecht af.
De belangstelling voor de stof leeft voort
tot in de Zoe eeuw. Vooral in het begin van
deze eeuw ontstaan er toneelstukken die de
iniddeleeuwse Helmbrecht bewerken. Vermeldenswaardig is de eenakter van K. Felner
(1905)
die inzet met de terugkeer van Helmbrecht. Aan het eind van het stuk wordt de
nietsnut — als straf voor zijn zonden — door de
bliksem getroffen. Een positieve beschrijving
van de boerenzoon treffen we aan in de opera
Der junge Helmbrecht van E.A. Reinhardt en
J. Zaiczek-Blankenau die rond 1906 ontstond. Helmbrechts sociale verval is hier te
wijten aan zijn liefde voor een meisje nit een
dubieus milieu. In de toneelbewerking van F.
Feldigl (in 1925 geschreven) wordt de schuld
van Helmbrechts ondergang de eerzuchtige
vader in de Schoenen geschoven. Ook E. Ortner poogt in zijn gedramatiseerde vormgeving van de stof de figuur van Helmbrecht op
te waarderen door hem voor te stellen als een
gebroken idealist. Tenslotte verschijnt er in
1936 nog een roman van de hand van H.
Rieder die vooral oog heeft voor de sociale
wantoestanden die de achtergrond vormt van
de Helmbrecht. Een zeer leesbare vertaling in
modern Duits leverden H. Brackert, W. Frey
en D. Seitz (1972) .
J.H. WINKELMAN
E D I T I E S: Ninck 1962; Panzer/Ruh 1968; Brackert/Frey/Seitz 1972.
S T U D I E: Grosse/Rautenberg 1989.
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Brut. Tenslotte is het verhaal van Hengest en
Horsa ook in de Spiegel historiael van Jacob
zijn twee broers die de
Saksische invasie in Engeland omstreeks het
midden van de Se eeuw zouden hebben geleid. Hun geschiedenis wordt uitvoerig verhaald door Galfredus van Monmouth in zijn
Historia regum Brittanniae (Geschiedenis van
de koningen van B rittannie, ca. I 136).
Volgens Galfredus waren Hengest en Horsa de aanvoerders van een groep mannen die
in drie grote schepen in Kent zijn geland ten
tijde van de regering van koning Vortigern.
Zij verklaren dat zij door het lot zijn aangewezen om hun vaderland Saksen te verlaten
wegens dreigende overbevolking en zij bieden de koning hun diensten aan. Bij de verdediging van het land tegen de Picten maken
zij zich verdienstelijk. Als beloning vraagt
Hengest om een stuk land, zo groot als door
een stierehuid kan worden begrensd. De koning staat dit toe, waarop Hengest nit een
huid een zo dunne reep snijdt dat hij daarmee
een aanzienlijk terrein weet of to bakenen. Hij
bouwt daarop een kasteel, laat zijn familie
overkomen en nodigt de koning nit voor een
bezoek. Deze raakt onder de indruk van de
schoonheid van Hengests dochter Ronwen
en vraagt haar ten huwelijk. Hengest krijgt in
ruil daarvoor het hertogdom Kent.
Wanneer echter steeds meer Saksen naar
Engeland oversteken, ontstaan er spanningen
en komt het tot vier veldslagen. Tijdens de
tweede veldslag doden Horsa en Catigern,
een zoon nit een eerder huwelijk van Vortigern, elkaar. Dan grijpt een andere zoon van
Vortigern de macht, waarop de Saksen het
land moeten verlaten. Ronwen vergiftigt deze opstandige zoon echter en Hengest kan
terugkeren.
HENGEST & H O R S A

Galfredus van Monmouth is de bron voor
latere dichters, zoals Wace, die dit verhaal
opneemt in zijn in ii S S voltooide Roman de
))Brut, evenals Layamon in zijn omstreeks
1200 geschreven Middelengelse rij mkroniek

van Maerlant terechtgekomen. Dezelfde geschiedenis is al enkele eeuwen voor Galfredus
verteld door Beda Venerabilis ( 6 73 - 73 5) in
zijn Historia ecclesiastica geniis Anglorum (Kerkelijke geschiedenis van het Engelse volk), al
is zijn verslag veel korter en zijn oordeel over
de heidense Saksen veel negatiever. Beda dateert de aankomst van Hengest en Horsa in
het j aar 449.
In The Fight at Finnsburg, een Oudengels
heldenlied waarvan slechts een fragment bewaard is gebleven, wordt een strijd beschreven waarbij ook Hengest betrokken is, bier
als Deense krijger die vecht tegen de Friezen
onder hun leider Finn. Uit deze scene wordt
evenwel niet duidelijk waar het eigenlijk om
gaat. Dat is wel het geval in een passage in het
Oudengelse epos »Beowulf, waar verteld
wordt dat tijdens een feestelijke bijeenkomst
een zanger een lied voordraagt over de strijd
tussen Denen en Friezen. Hieruit blijkt het
volgende: de Friezen onder Finn en de Juten
zijn bondgenoten, de Fries Finn is getrouwd
met een Deense prinses, maar Juten en Denen
zijn vijanden. In de burcht van Finn wordt nu
zonder dat Finn erbij betrokken is de Deense
aanvoerder Hnaef door de Juten vermoord.
Hengest wordt zijn opvolger en wreekt zijn
voorganger door Finn te doden, die weliswaar niets had gedaan, maar als gastheer verantwoordelijk was voor de veiligheid van
zijn gasten.
Hoewel de namen Hengest en Horsa al
sinds de 7e eeuw met de Saksische invasie van
Engeland worden verbonden, is het niet zeker dat zij werkelijk leiders zijn geweest van
de Germaanse stammen die omstreeks 450
naar Engeland zijn overgestoken. Die invasie
schijnt namelijk al veel eerder op gang te zijn
gekomen. Ook is het niet zeker dat het om
Saksen gaat, tenzij deze benaming ook voor
andere stammen werd gebruikt. In Kent hebben zich in die periode met zekerheid Juten
gevestigd, die overigens in de beide epische
bronnen als bondgenoten van de Friezen ge-
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noemd worden. Hengest geldt daar'echter als
een Deense aanvoerder. Tenslotte heeft men
ook verondersteld dat het hier gaat om een
mythisch broederpaar, tot welke interpretatie uiteraard de namen Hengest en Horsa,
Hengst en Paard, aanleiding hebben gegeven.
In de historische roman Het zwaard, de zee
en het valse hart, een sage (1966) van Theun de
Vries, waarin Hengest en Horsa als Friese
hertogen optreden, words de vestiging van
Germaanse stammen in Engeland vanuit het
perspectief van een van de mannen van Hengest beschreven.
N.TH.J. VOORWINDEN
E D I T I E: Thorpe 1 966.

een ridder uit
Bordeaux, is een van de drie hoofdpersonen
uit een chanson de geste uit de 13 e eeuw, Huon
de Bordeaux, naast Huons leenheer »Karel de
Grote en de elfenkoning Auberon, Huons beschermer. Hoewel dit chanson de geste in de
tijd van Karel de Grote speelt, ontbreekt een
historische kern. Huon de Bordeaux is een fictioneel verhaal, samengesteld uit motieven
van diverse herkomst, waarin het avontuurlijke en wonderbaarlijke een groot aandeel
heeft. De tekst, waarschijnlijk in Picardie
door een anonieme dichter geschreven, is populair geweest in Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Engeland.
Het verhaal verloopt als volgt. Karel de
Grote doet tijdens de hofdagen in Parijs afstand van de troon ten gunste van zijn zoon
Karlot. Bij deze gelegenheid beschuldigt een
verrader, Amauri de Vies Mes, Huon de Bordeaux en diens broer Gerart van plichtsverzuim, omdat zij afwezig zijn op de hofdagen.
De broers reizen op bevel van de koning naar
Parijs, maar lopen in een hinderlaag van
Amauri en Karlot. Amauri had Karlot name-
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lijk opgestookt om samen met hem wraak te
nemen op de broers, omdat zij hem, Amauri,
benadeeld zouden hebben. Karlot verwondt
Gerart. Huon doodt op zijn beurt de koningszoon, die hij echter niet had herkend
omdat deze zijn wapenschild had bedekt.
Met zijn gewonde broer vervolgt Huon
zijn refs. In Parijs belooft Karel Huon dat,
mocht degene die Gerart zo heeft verwond
worden gevonden, hij deze zeker zal straffen.
Als even later het lijk van Karlot door Amauri wordt binnengedragen, vergeet Karel deze
belofte en wordt Huon van moord beschuldigd. Huons familieleden nemen het voor
hem op, maar Karel is niet voor rede vatbaar.
Huon moet in een gerechtelijke tweekamp
tegen Amauri zijn onschuld bewijzen. Hoewel Huon de strijd in zijn voordeel beslist,
blijft Karel een verzoening met zijn vazal
weigeren. Hij wil Huon verbannen, omdat
Amauri voor zijn dood geen publieke schuldbekentenis heeft afgelegd. Karel komt op zijn
veroordeling terug als de pairs uit protest het
hof verlaten, maar hij stelt wel een voorwaarde aan de verzoening: Huon moet naar de
emir Gaudisse in Babylonia reizen, de eerste
man die hij aan de tafel van de emir aantreft
het hoofd afslaan, vervolgens Gaudisses
dochter Esclarmonde driemaal kussen en tot
slot de baard en de vier hoektanden van de
emir opeisen.
Samen met elf ridders vertrekt Huon. Onderweg sluiten zich nog twee personen bij het
gezelschap aan: Garin de Saint-Omer en Geriaume. Beiden hebben Huons vader goed
gekend. Tijdens zijn avontuurlijke refs krijgt
de held hulp van de wonderlijke koning Auberon, die hij ontmoet in een woud dat gelegen is tussen Jeruzalem en de Rode Zee. Auberon schenkt hem twee voorwerpen: een
beker die onbeperkt wijn verschaft aan degene die zonder zonden is, en een ivoren hoorn
waarmee Huon Auberons leger te hulp kan
roepen wanneer hij in nood verkeert. De koning drukt Huon op het hart oprecht te zijn
en zijn regels niet te overtreden. Zodra Huon
liegt of een zonde begaat, zal hij Auberons
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bescherming verliezen. Na enige tijd komen
de ridders in de stad Tormont, waar zij in
conflict komen met Oede, de heer van de
stad, die christenen haat en een oom van
Huon blijkt te zijn. De strijd wordt met behulp van Auberon en diens leger in Huons
voordeel beslist. Hierna komen de ridders bij
het kasteel Dunostre, dat bewoond wordt
door de reus Orgueilleux. Huon weet het
kasteel binnen te dringen en de reus te doden.
Hij komt zo in het bezit van een harnas dat de
drager tegen elke verwonding beschermt en
bevrijdt de jonkvrouw die daar gevangen
werd gehouden. Huon laat de ridders bij de
jonkvrouw achter en vertrekt alleen naar Babylonie om zijn opdracht uit te voeren. Een
bode van Auberon, Malebron, draagt hem
over de Rode Zee naar Babylonia.
In een reeks avonturen slaagt Huon erin
zijn opdracht te volbrengen en verwerft hij
bovendien de liefde van Esclarmonde. Zijn
ridders, die ongerust zijn geworden, arriveren intussen ook in Babylonia, zodat ze gezamenlijk de terugreis kunnen aanvaarden.
Voordat het gezelschap vertrekt, verbiedt
Auberon Huon iedere omgang met Esclarmonde voordat zij in Rome gehuwd zijn.
Nauwelijks is het schip uitgevaren of Huon
overtreedt dit verbod. Een geweldig noodweer breekt los, waardoor het schip vergaat
en het gezelschap uiteengeslagen wordt. Na
vele verwikkelingen vinden alien elkaar in de
stad Aufalerne terug.
Op een Frankisch schip verlaten Huon, Esclarmonde en de ridders de stad. Via Brindisi
reist het gezelschap naar Rome, waar Esclarmonde wordt gedoopt en met Huon in het
huwelijk treedt. Terug in Frankrijk wordt
Huon opnieuw slachtoffer van een complot.
Zijn broer Gerart is tijdens Huons afwezigheid met de dochter van een verrader getrouwd en vreest dat hij, nu Huon terug is,
zijn verworven macht zal moeten afstaan. Samen met zijn verraderlijke schoonvader Gibouart lokt hij Huons gezelschap in een hinderlaag. De ridders worden gedood en Huon,
Esclarmonde en Geriaume worden gevanke-
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lijk naar Bordeaux gebracht. Hierna rijden de
verraders naar Parijs om Karel te melden dat
Huon in Bordeaux verblijft. De koning ontsteekt in woede, omdat hij Huon verboden
had Bordeaux te betreden alvorens in Parijs
te zijn geweest om te bewijzen dat hij de opdracht had uitgevoerd. Met zijn baronnen
reist hij naar Bordeaux om Huon te berechten. De situatie ziet er slecht uit voor de held,
want de baronnen zien geen mogelijkheid
om Huon van de doodstraf te redden. Zij
vermoeden verraad maar kunnen niets bewijzen. Slechts een persoon is hiertoe in staat:
Auberon. Onverwacht verschijnt de elfenkoning in de zaal. Hij bewijst Huons onschuld
en laat Gerart en Gibouart ophangen. Karel
verzoent zich nu met Huon, die in al zijn
rechten wordt hersteld. Auberon benoemt
Huon tot zijn opvolger. Over drie jaar zal hij
gekroond worden en zal Auberon sterven.
Na deze woorden vertrekt Auberon naar zijn
feeenrijk en keert Karel naar Parijs terug.
Dit avontuurlijke chanson de geste, geschreven in tienlettergrepige verzen, is overgeleverd in drie bijna volledig en twee fragmentarisch bewaard gebleven handschriften. Al
deze handschriften, behalve een van de fragmentarische, gaan op dezelfde voorbeeldtekst
terug. De datering is omstreden: in de meeste
handboeken wordt het gedicht rond 1225 gedateerd, maar ook een latere datering, ca.
1260, words verdedigd. Hoewel de avonturenreis van Huon een groot deal van het verhaal beslaat, mag het toch een echt chanson
de geste worden genoemd. De refs staat namelijk in dienst van het juridische conflict
tussen de autoritaire Karel en zijn vazal. De
jeugdige Huon is in het begin zeker niet van
nalatigheden en overmoed vrij te pleiten,
maar naarmate het verhaal vordert, words hij
een steeds betere ridder.
In het oudste handschrift, uit het midden
van de 13 e eeuw, treffen we alleen het verhaal
over Huons verbanning aan. In de jongere
handschriften zijn behalve de Huon de Bordeaux nog andere avonturen van deze held
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opgenomen. In de tweede helft van de 13 e
eeuw werden er namelijk nieuwe gedichten
gemaakt, waarin de verdere avonturen van
Huon en Esclarmonde en die van hun nageslacht centraal staan, en groeide het gedicht
uit tot een omvangrijke cyclus. Het verhaal
over de jeugd van de elfenkoning Auberon
(Le Roman d'Auberon) fungeerde als een probog op de cyclus, die in zijn meest complete
vorm (ruim 32.000 verzen) in een handschrift
uit 13 I I is overgeleverd.
Huon de Bordeaux heeft in deze redactie een
lange nawerking gehad, tot ver in de i 9e
eeuw. In de I Se eeuw werd een prozabewerking gemaakt van een gedeelte van de cyclus.
Van deze prozabewerking (daterend uit 1 454
volgens het colofon van de oudste druk) is
geen manuscript bewaard gebleven, maar we
weten dat Filips de Goede een exemplaar in
zijn bibliotheek had. In de 16e eeuw werd de
prozabewerking gedrukt en tot ver in de i 9e
eeuw bleven er nieuwe drukken en herdrukken verschijnen (ten minste 32). In de i 8e
eeuw bewerkte graaf Tressan, redacteur van
de Bibliotheque Universelle des Romans, de prozatekst voor de genoemde reeks. Hij bracht
in zijn bewerking hier en daar andere accenten aan, waardoor het liefdesverhaal meer op
de voorgrond kwam te staan.
Dit is ook het geval in een Ise-eeuwse bewerking in alexandrijnen. Het verhaal bleef
in wezen hetzelfde, maar de tekst bevat vele
kleine varianten ten opzichte van de tienlettergrepige redacties en is bovendien ingekort.
Daarnaast voegde de bewerker twee omvangrijke interpolaties in de Huon -tekst in
(Huon et Callisse en Combat contre lesgeants) en
verbond hij de Huon -tekst harmonisch met
enkele continuaties uit de cyclus. In een ander
Ise-eeuws handschrift daarentegen staan de
continuaties inhoudelijk en grafisch los van
Huon de Bordeaux.

De enige middeleeuwse rijmbewerking
van het Oudfranse chanson de geste buiten
Frankrijk moeten we in het Nederlandse taalgebied zoeken, en wel in Vlaanderen. Van dit
gedicht, Huge van Bordeeus genoemd, zijn

slechts fragmenten over (ca. I Soo verzen), die
uit vier verschillende codices afkomstig zijn.
Deze fragmenten dateren uit de i4e eeuw en
vertegenwoordigen een en dezelfde versie
van het verhaal, die echter sterk afwijkt van
de Franse traditie. In deze versie wordt de
vorst uit Babylonia (hier sultan genoemd)
niet gedood, maar gevangengenomen en
naar Frankrijk gebracht. Daarnaast treffen we
verschillende personen en gebeurtenissen aan
die in de Franse teksten ontbreken. De veranderingen ten opzichte van het Oudfranse
chanson de geste zijn wellicht het gevolg van
de verwerking van elementen uit enkele continuaties en andere Middelnederlandse verhalen door de dichter. Het Middelnederlandse gedicht maakt de indruk nog langer te zijn
geweest dan het chanson de geste, dat toch
ook al zo'n Io.soo verzen telt. Naast de rijmversie bestaat er een prozaroman, waarvan
twee I6e- en twee Ile-eeuwse drukken bewaard zijn gebleven. De oudste overgeleverde druk is ca. 1540 bij Willem Vorsterman te
Antwerpen verschenen. De prozatekst staat,
in tegenstelling tot de rijmtekst, dicht bij de
Franse traditie. De Nederlandse prozaroman
is echter veel korter dan de Franse vers- en
prozateksten. Zo ontbreekt dejuridische problematiek bijna volledig. Bovendien zijn de
Oudfranse continuaties niet in Nederlands
proza bewerkt; alleen een Huyge van Bourdeus
verscheen in druk.
In Engeland werd Huon de Bordeaux bekend door de vertaling van John Berners
(Lord Bouchier) uit ca. 1525. Omstreeks 1 534
verscheen deze vertaling in druk. De Engelse
tekst is een getrouwe vertaling van de Franse
prozaroman uit het begin van de 16e eeuw.
Door de vertaling van Berners werd Oberon
in de Engelse literatuur geintroduceerd. We
komen de elfenkoning tegen in het werk van
Edmund Spenser (Faerie Queene, 1590-1596),
waar hij geidentificeerd kan worden met
Hendrik viii, voorts in Robert Greene's toneelstuk James iv (ca. 1591), in Ben Jonsons
Oberon, the Fairy Prince (I 6 i o) en in Shakespeares A Midsummer Night's Dream (tussen
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'594 en 1596). In dit laatste toneelstuk heeft
de elfenkoning, samen met zijn echtgenote
Titania, de meeste furore gemaakt.
Er zijn verschillende aanwijzingen waaruit
blijkt dat het chanson de geste zelf ook als
toneelstuk is opgevoerd. Zo lezen we in het
dagboek van een zekere Philip Henslowe, iemand die veel contacten in de theaterwereld
had, dat in 1593-94 in Londen door de compagnie van de Earl of Sussex een toneelstuk
met de titel Huon of Burdeux werd opgevoerd. Dit stuk is echter niet overgeleverd.
Ook in Frankrijk zou het chanson de geste als
toneelstuk op de planken zijn gebracht. Op
14 december 1557 zou een verzoek tot het
parlement zijn gericht om het stuk, dat blijkbaar verboden was geweest, te mogen opvoeren. Het gezelschap van Moliere zou het
Jeu de Huon de Bordeaux in 166o driemaal hebben opgevoerd. Helaas is ook dit toneelstuk
niet overgeleverd. Het mag opmerkelijk
worden genoemd dat we aanwijzingen hebben voor toneelbewerkingen van Huon de
Bordeaux, omdat het Franse theater niet of
nauwelijks gebruik heeft gemaakt van
middeleeuwse epische stoffen. Huon de Bordeaux wordt nog altijd gespeeld in de poppentheaters in Luik, die in de 19e eeuw ontstaan zijn. In deze theaters is de epische

Illustratie op een tekstboekje bij
een aantal middeleeuwse
marionettenspelen voor
kinderen, waaronder Huon de
Bordeaux, van het theater van
het Musee de la Vie Wallonne
te Luik.

traditie wel in stand gebleven. De spelers baseren zich op teksten die verschenen zijn in de
`Bibliotheque bleue'. Opmerkelijk is de opera Holger Danske van F.L.A. Kunzen, die in
1789 te Kopenhagen in premiere ging, op
tekst van I. Baggesen naar Christoph Martin
Wielands Oberon. De librettist verving echter
Huon door Holger Danske als pair van Karel
de Grote; verder hanteerde hij de gebruikelijke Oberon-Titania-stof.
Het verhaal van Oberon bleek in de 19e
eeuw een inspiratiebron voor romantische
componisten. Het bekendste muziekstuk is de
opera van Weber, die op 12 april 1826 in
Covent Garden in Londen in premiere ging.
Librettist Planche baseerde zich voor de tekst
op Wielands Oberon. Wieland gebruikte voor
zijn versvertelling uit 1780 in veertien zangen
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(later ingekort tot twaal f de ingekorte bewerking van Tressan en bracht enkele wijzigingen in het verhaal aan. Huon moet de
hoektanden en de baard op de kalief van Bagdad veroveren en diens dochter Rezia driemaal kussen. Net als in het chanson de geste
wordt hij geholpen door Oberon, die hier
echter een meningsverschil met Titania heeft
omdat zij een overspelige vrouw in bescherming had genomen. Hij kan zich pas met
haar verzoenen als een mensenpaar de idee
van de zuivere en standvastige liefde heeft
vervuld. Huon en Rezia moeten deze opgave
volbrengen. De Oberon-Titania-handeling
heeft Wieland aan Shakespeare ontleend en
met het Oudfranse gedicht verbonden. Hij
stelt Huons opdracht hierdoor in een ander
licht. De Zwitserse schilder en tekenaar Fussli
liet zich inspireren door Wielands Oberon. In
1804 en 18o5 schilderde hij `Huon bevrijdt
Angela met de toverring' (prive-collectie Zurich) en `Huon en Rezia, zich in zee stortend
resp. verenigd' (prive-collectie Wadenswill) .
Tenslotte komen we het echtpaar uit
Shakespeares toneelstuk ook nog tegen in Arthur van Schendels roman Meneer Oberon en
Mevrouw ( 1940), waar het echtpaar zich in de
stad Haarlem ophoudt. Ook dit echtpaar
heeft een meningsverschil: Oberon vindt de
wereld onbegrijpelijk geworden en de mensen zondig. Hij wil niets meer met hen te
maken hebben. Titania gelooft wel dat er
nog goede mensen zijn. Zij haalt Oberon
over om een mensenpaar onder hun hoede te
nemen en het te leiden naar het geluk. Deze
Hollandse Oberon staat ver af van zijn `epische' voorganger: het is een burgerlijke heer
geworden aan wie nauwelijks te merken is
dat hij van de goden afstamt.
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de hoofdfiguur van het Ingeldlied.
Dit gedicht is uitsluitend overgeleverd in de
in het Latijn geschreven Gesta Danorum van
de Deense geschiedschrijver Saxo Grammaticus (ca. 1200) . ` Ingellus' is daarin de zoon van
koning Frodi van Denemarken. Frodi wordt
tijdens een feest aan het hof van koning Sverting van Saksen gedood. In plaats van zijn
vader te wreken sluit Ingeld vriendschap met
de zoons van Sverting en trouwt zelfs met
hun zuster. Tijdens een feest slingert de held
Starkad de koning verwijten naar het hoofd
over diens leventje in luxe en nietsdoen, terwijl zijn vader nog ongewroken is. Ingellus
doodt daarop zijn Saksische zwagers en verstoot zijn vrouw.
Deze stof was ook in Engeland bekend. In
797 wordt Ingeld zelfs door de Engelse geleerde Alcuin als waarschuwend voorbeeld
genoemd: `Quid Hinieldus cum Christo?'
(Wat heeft Ingeld met Christus te maken?) .
Blijkbaar luisterden de monniken liever naar
dit soort heroische poezie dan naar de kerkvaders. In het Oudengelse epos #Beowulf
wordt vermeld dat de Denen strijd geleverd
hebben met de Headubarden, waarbij de koning van de Headubarden, Froda, is gesneuveld. De Deense koning Hrothgar vreest dat
Froda's zoon Ingeld met een nieuwe generatie krijgers ooit de dood van zijn vader zal
willen wreken. Om dat te voorkomen wil hij
zijn dochter Freawaru aan Ingeld uithuwelijken. Dat lukt, maar als Freawaru aan het hof
der Headubarden verschijnt, dragen de Denen de wapens van Froda en andere gesneuvelden en maakt een oude krijger Ingeld verwijten. Deze verbreekt dan de vrede. Hier
breekt het verhaal af, maar uit opmerkingen
in de Beowulf en de >> Widsith kan men opmaken, dat de Deense koningsburcht Heorot
tijdens de veldtocht van Ingeld wordt verwoest. Deze komt hierbij om.
I N G E L D is
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Het verhaal bij Saxo wijkt dus sterk of van de
versie in de Beowulf, al blijft het motief van de
wraak van de dood van de vader hetzelfde.
Vermoedelijk heeft Saxo het een en ander
gewijzigd. Het is zelfs mogelijk, dat de woorden die Starkad in de mond worden gelegd,
voor het grootste deel uit de pen van Saxo
zijn gevloeid. De verwijten over het opulente
leven aan het Deense hof herinneren sterk aan
Latijnse satirische gedichten en ook het feit
dat de handeling naar Saksen is verplaatst,
werd misschien door de historische situatie
rond 1200 veroorzaakt.
A. QUAK
EDITIE:

Olrik/Raeder I93I.

D
is een van oorsprong bijbelse figuur, die vooral voorkomt
in Arturromans waarin de Graal een rol
speelt. In de vier evangelien blijft zijn optreden beperkt tot de begrafenis van Jezus na
de kruisiging, maar in het apocriefe evangelie
van Nicodemus, met name in het gedeelte
dat Gesta Pilati wordt genoemd, speelt hij een
belangrijke rol in de verhalen rondom de
dood en opstanding van Jezus. Joseph is bier
een aanzienlijk lid van dejoodse Hoge Raad.
Na Jezus' dood haalt hij met toestemming
van Pilatus en geholpen door Nicodemus Jezus' lichaam van het kruis, wikkelt het in
doeken en begraaft het in een nieuw graf. Als
de Joden vernemen dat Joseph bovendien samen met enkele anderen voor Jezus bij Pilatus heeft gepleit, zijn zij woedend. Joseph
wordt gevangengenomen en opgesloten in
een zwaar bewaakt en afgesloten gebouw.
Daags na de sabbat wordt de deur weer geopend, maar Joseph is verdwenen. Na enige
tijd wordt hij teruggevonden in Arimatea,
zijn geboorteplaats. Hij vertelt dat Jezus 's
nachts aan hem verscheen en hem bevrijdde.
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Hij beyond zich plotseling in Arimatea, zonder dat hij zelf wist hoe hij daar was gekomen.
De eerste die een geheel werk aan het leven
van Joseph van Arimatea wijdde, was Robert
de Boron. Deze Bourgondische dichter vervaardigde zijn versroman Joseph d'Arimathie,
ook wel Le Roman de l'Estoire dou Graal genoemd, waarschijnlijk kort voor 1200. Zijn
werk is van groot belang, omdat hij hierin als
eerste verband legde tussen de schotel die gebruikt werd bij het Laatste Avondmaal en de
mysterieuze Graal uit Chretiens >>Perceval,
dus tussen de gewijde geschiedenis en de Arturwereld. De invloed van de Joseph d'Arimathie was zeer groot, vooral doordat er kort na
het ontstaan van deze versroman een prozaversie werd vervaardigd. De Prose Joseph d'Arimathie is in vele talen vertaald en vormt bovendien de basis voor L'Estoire del Saint
Graal, de roman die als voorgeschiedenis
dient bij de Oudfranse prozacyclus Lancelot en
prose — Queste del Saint Graal — Mort le roi Artu
(>>Lancelot) . Jacob van Maerlant voltooide
rond 1260 een Middelnederlandse versvertaling van de Prose Joseph onder de titel Die
historie vanden Grale.
Na een proloog waarin de heilsgeschiedenis tot het lijden van Jezus kort wordt samengevat, beschrijft de auteur van de prozaroman de gebeurtenissen rondom Jezus' dood.
Joseph, een soldaat van Pilatus en in het geheim een leerling van Jezus, ontvangt van Pilatus de schotel die Jezus gebruikte bij het
Laatste Avondmaal. Pilatus wil namelijk niets
bezitten dat van Jezus is geweest, uit angst te
worden aangezien voor een van zijn volgelingen. Wanneer Jezus is gestorven, krijgt
Joseph van Pilatus toestemming om het lichaam te begraven. Bij de kruisafname beginnen Jezus' wonden weer te bloeden. Joseph vangt het bloed op in de schotel. Na de
graflegging wordt Joseph gevangengenomen
door de Joden en hij raakt de schotel kwijt.
De Joden besluiten hem te laten verhongeren
in een afgelegen gevangenis, maar de herrezen Christus bezoekt hem en overhandigt
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hem de schotel weer. Hij onthult hem de geheimen ervan, maar niet de naam. De jaren
verstrijken en Joseph wordt volledig vergeten. Ruim veertig jaar later komt Vespasianus, de zoon van de Romeinse keizer, naar
Jeruzalem om wraak te nemen op de Joden.
Vespasianus leed namelijk aan lepra en ontdekte dat de profeet die hem had kunnen genezen, door de Joden was gedood. Tenslotte
werd hij toch genezen door de zweetdoek
waarmee Veronica Jezus' gezicht afveegde. In
Jeruzalem hoort Vespasianus over Joseph en
hij gaat kijken op de plek waar hij gevangen
heeft gezeten. Tot ieders verbazing treft hij
Joseph levend en gezond aan. Hij is op wonderbaarlijke wijze in leven gehouden door de
Graal en denkt dat er maar drie dagen voorbij
zijn gegaan.
Joseph, zijn zuster Enygeus en haar man
Hebron (of Bron) verlaten Judea en gaan met
enkele volgelingen naar een ver land. Wanneer tegenslag op tegenslag volgt en het gezelschap honger lijdt, vervaardigt Joseph,
geinspireerd door de Heilige Geest, een tafel
om de dienst van de Graal te vieren, als herinnering aan het Laatste Avondmaal. Aan deze tafel blijft een stoel leeg vanwege het verraad van Judas. Eens zal die stoel bezet
worden door een nakomeling van Bron. De
Graal wordt op de tafel gezet en aan Bron
wordt gevraagd een vis te vangen, die vlak
naast de Graal op tafel komt te liggen. Wanneer alles klaar is, mogen de volgelingen aan
tafel plaatsnemen. Alleen degenen die niet
door zonden zijn besmet, kunnen gaan zitten.
Hun harten worden vervuld met een ongekende vreugde. Hier wordt de naam `Graal'
voor het eerst genoemd: Graal zou afgeleid
zijn van het Oudfranse werkwoord 'agreer',
vreugde ondervinden. Moyses, een van de
zondaars, probeert ondanks de waarschuwing van Joseph toch plaats te nemen aan de
tafel. Wanneer hij op de lege stoel gaat zitten,
wordt hij onmiddellijk door de aarde verzwolgen.
Enygeus en Bron krijgen twaalf zonen,
van wie de twaalfde, Alain genaamd, een aan

`Joseph of Arimathea among the
rocks of Albion'. Gravure van
William Blake, 1773, gebaseerd
op een tekening van Salviati
naar Michelangelo.
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God gewijd leven leidt. Hij is voorbestemd
om zijn broers naar het Westen te leiden en
het evangelie daar te brengen. Een afstammeling van deze Alain zal later de derde en laatste eigenaar van de Graal zijn (namelijk Perceval) . Tot die tijd zal de Graal bewaard
worden door Bron, die sinds zijn visvangst `le
Riche Pescheor' words genoemd. Ook hij
reist met de anderen naar het Westen. Joseph
keert aan het eind van zijn leven terug naar
Arimatea en sterft daar.
In Engeland was het verhaal over Joseph van
Arimatea en de Graal zeer populair. Dat
hangt samen met een legende die zegt dat
Joseph de stichter van de abdij van Glastonbury zou zijn. Josephs aanwezigheid in Engeland wordt voor het eerst beschreven in een
handschrift van De Antiquitate Glastoniensis
van Willem van Malmesbury. Dit manuscript werd rond 1250 afgeschreven in de abdij van Glastonbury zelf. Het verhaal over
Joseph als stichter werd aan Willems tekst
toegevoegd om pelgrims te trekken. Joseph
zou in 63 n.C. door de apostel Filippus met
twaalf volgelingen vanuit Frankrijk naar Engeland zijn gezonden. Van een heidense koning ontving hij ter hoogte van het huidige
Glastonbury een stuk land om to wonen. De
`zendelingen' bouwden er een kerk ter ere
van Maria. Joseph werd na zijn dood begraven bij Glastonbury.
Volgens een latere legende stak Joseph samen met Lazarus en zijn zusters Martha en
Maria in een schip de Middellandse Zee over
en landde in Marseille. Van daaruit werden
Frankrijk, Spanje en tenslotte Engeland gekerstend. Ook na de Reformatie ontstonden
er nog nieuwe legenden, met name rondom
Glastonbury. Toen Joseph in Glastonbury
zijn staf in de grond stak, veranderde deze in
een meidoorn, die bloeide met Kerstmis.
Nog steeds bloeien de nakomelingen van die
boom in december. Een andere legende portretteert hem als oom van Maria, die Jezus in
diens jeugd eens meegenomen heeft naar
Groot-Brittannie.
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De populariteit van Joseph in Engeland
leidde tot twee Middelengelse vertalingen/
bewerkingen van de Estoire del Saint Graal: de
Joseph of Arimathie (ca. 1375) en The History of
the Holy Grail (ca. 1450) van Henry Lovelich.
In 15 8 S werd Joseph officieel heilig verklaard. Ook buiten het terrein van de legendevorming was de doorwerking van de figuur van Joseph van Arimatea groot, met
name in de schilder- en beeldhouwkunst,
maar ook op andere gebieden. De 19e-eeuwse dichter Tennyson legt verband tussen Joseph als Graaldrager en Joseph als stichter van
Glastonbury in zijn Idylls of the King. In de
beeldende kunst wordt Joseph vaak afgebeeld
terwijl hij Jezus van het kruis afneemt of hem
in het graf legt, al dan niet samen met Nicodemus. Joseph is steeds herkenbaar aan zijn
witte haar en baard en vaak draagt hij de
doornenkroon, of heeft hij in zijn hand de
spijkers waarmee Jezus aan het kruis was genageld, een tang, de lijkwade of een potje
balsemolie. Ook ziet men hem regelmatig
met de Graal, bij v. op het 17e-eeuwse altaar
van het klooster van Gottweig en in de Heilig-Kreuz-Kirche te Landau. Michelangelo
heeft zichzelf geportretteerd in de rol van Joseph van Arimatea, bij een kruisafname-scene
die bestemd was voor zijn eigen graf.
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(Frans: Charlemagne;
Latijn: Carolus Magnus) is de centrale figuur
in de epische wereld van de Karelromans.
Vanaf de Ile eeuw zijn in handschriften verhalen overgeleverd die gesitueerd zijn in het
rijk waarvan Karel de vorst is. Het oudst zijn
de Franse chansons de geste (letterlijk: liederen
over heldendaden), maar het genre verspreidt
zich al gauw over de omringende taalgebieden. In een volgend stadium ontstaan cycli
doordat de bestaande teksten worden uitgebreid met voorgeschiedenissen en vervolgen
of gegroepeerd worden tot min of meer samenhangende complexen. Bekend is de
Oudnoorse Karlamagnus saga, een omvangrijke prozacyclus van Karelverhalen uit het
eind van de i3e eeuw. Er zijn nog duidelijk
tien delen (branches) te onderscheiden, maar
het geheel wordt gepresenteerd als een levensbeschrijving van de grote keizer: het begint met de geschiedenis van zijn eerste regeringsjaren en eindigt met zijn dood. Een
samenvatting van deze saga geeft een goede
indruk van de inhoud van de Karelepiek.
De eerste branche berust op verschillende
bronnen en handelt over de begintijd van Karels regering. Het openingsverhaal is verwant
met de Nederlandse Karel ende Elegast. Na de
dood van koning Pepijn van Frankrijk wordt
zijn zoon en troonopvolger Karel door God
gewaarschuwd voor een samenzwering. Hij
krijgt de opdracht met de dief Basin te gaan
stelen. Karel gebruikt op deze nachtelijke
tocht de schuilnaam `Magnus', die later zijn
vaste bijnaam wordt. Dankzij Gods hulp
worden de samenzweerders ontmaskerd en
kan Karel door de paus tot koning worden
gekroond. Terug in Aken verwekt de jonge
vorst bij zijn zuster een kind. Hij biecht zijn
zonde op en krijgt van God de opdracht de
aanstaande moeder ten huwelijk te geven aan
Milo. Zeven maanden later wordt >>Roelant
geboren. De jongen verricht zijn eerste heldendaden in de strijd tegen de ontrouwe vaKARELDEGR0TE

zal >>Girart de Vienne. In een tweegevecht
komt hij tegenover Olivier te staan. Het gevecht eindigt onbeslist en vanaf dat moment
is Olivier zijn trouwe wapenbroeder; Roelant belooft met Oliviers zuster, de schone
Aude, te zullen trouwen.
Dan verneemt Karel dat de Saksen onder
koning >>Widukind in opstand zijn gekomen.
Hij spoedt zich erheen, maar wordt tegengehouden bij de Rijn. Men begint een brug
te bouwen, maar het werk vordert traag totdat Roelant en Olivier arriveren; zij voltooien de brug snel. De Saksen worden verslagen
en hun koning wordt gedood. Op een dag
ziet Karel op de Rijn een boot getrokken
door een zwaan. In de boot bevindt zich een
ridder die niet kan spreken. De >>Zwaanridder
wordt opgenomen aan het hof en krijgt 's
konings zuster tot vrouw.
Na de geboorte van zijn zoon >>Lodewijk
besluit Karel een pelgrimstocht naar Jeruzalem te maken. Op de terugweg helpt hij in
Constantinopel de koning in diens strijd tegen de heidenen. Als beloning ontvangt hij
relieken die hij mee terug neemt naar het
Westen. Dan boodschapt de engel Gabriel
aan Karel dat hij ten strijde moet trekken tegen de heidenen in Spanje. Tijdens de eerste
krijgsverrichtingen wordt Roelant teruggestuurd naar Frankrijk om een aantal zaken
voor Karel te regelen. Bij deze gelegenheid
slaagt de echtgenote van Karels vazal Ganelon erin Roelant te verleiden, wat de oorzaak
wordt van de haat tussen Roelant en Ganelon
— een haat die zich duidelijk manifesteert in
het Chanson de Roland (waarin Ganelon overigens Rolands stiefvader is). Wanneer Roelant is teruggekeerd in het leger, worden de
voorbereidingen getroffen voor het vervolg
van de strijd tegen de heidenen. Karel slaat
>>Ogier tot ridder en hij begiftigt Ogier, Turpin (>>Turpijn) en Roelant met paarden en
wapens. Daarna kiest hij twaalf ridders als
aanvoerders.
De tweede branche draagt de titel Olif en
Landres en gaat terug op een Middelengels
verhaal dat door de Noorse edelman Bjarni
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Erlingsson in 1287 uit Schotland is meegebracht naar Noorwegen. Het gaat over Olif,
een dochter van de Frankische koning Pepijn,
en haar zoon Landres. Olif is gehuwd met

koning Hugon, maar zij wordt door de verraderlijke hoveling Milon met behulp van list
en toverkracht in diskrediet gebracht en in
een kerker met slangen en padden ingemetseld. Na zevenjaar ontdekt Landres zijn moeder en bevrijdt haar. Olifs broer Karel, die
inmiddels zijn vader is opgevolgd, bezorgt
haar eerherstel en de verrader sterft in dezelfde kerker waarin de valselijk beschuldigde
koningin zo lang op wonderbaarlijke wijze in
leven was gebleven. Olif treedt in een klooster, Hugon sterft en Landres volgt hem op.
De derde branche is nauw verwant met het
eerste deel (de 'Enfances') van het bekende
Oudfranse chanson de geste La Chevalerie
d'Ogier de Danemarche (ca. 1200). Ogier is de
zoon van de koning van Denemarken en bevindt zich als gijzelaar aan het hof van Karel
de Grote. Als het leger naar Italie trekt om de
Saracenen te bestrijden, gaat Ogier mee en
verricht zijn eerste heldendaden. Door zijn
toedoen worden de heidenen overwonnen.
Tijdens de oorlog sluit Ogier vriendschap
met de edele Saracenen Karvel en Gloriande.
De vierde branche wordt naar de vijandelijke koning Agulandus genoemd en berust op
twee bronnen: de Latijnse Historia Karoli
Magni et Rotholandi of 'Kroniek van pseudoTurpin' (zie hierna) en het 12e-eeuwse Chanson d'Aspremont. Koning Agulandus is een
Afrikaanse vorst die Spanje is binnengevallen. Karel voert langdurig oorlog tegen hem.
Bekend geworden zijn de theologische
discussies die Karel met Agulandus en Roelant met de reus Ferrakut aangaan tijdens
rustpauzes in de gevechten. Jamund, de zoon
van Agulandus, is de belangrijkste strijder
van de Saracenen. Hij weet zelfs Karel de
Grote op het slagveld in het nauw te brengen,
maarjuist op tijd schiet Roelant te hulp. Hij
doodt Jamund en krijgt diens zwaard Dyrumdali en hoorn Olifant als beloning. Als
Agulandus hoort dat zijn zoon is gesneuveld,

volgt een laatste heftige strijd, waarin de heidenen definitief worden verslagen en Agulandus wordt gedood.
De vijfde branche, Guitalin, is nauw verwant met het Chanson des Saisnes van Jehan
Bodel (ca. 1 200) . Het verhaal handelt over
Karels strijd tegen de Saksische koning Guitalin (>>Widukind) . Deze heeft Keulen veroverd, terwijl Karel met de Franken de stad
Nobilis in Spanje belegerde. Karel laat Roelant achter om het beleg voort te zetten en
trekt naar Keulen. Door onvoorzichtigheid
raakt Karel in het Saksische gebied ingesloten
door Guitalin. Hij roept Roelant te hulp, die
eerst Nobilis verovert en dan Karel bevrijdt.
Een langdurige oorlog volgt. Om de Saksen
te kunnen verslaan moet met veel moeite en
tegenslagen een brug over de Rijn worden
gebouwd. Pas als deze brug voltooid is, winnen de Franken de oorlog. Guitalin wordt
berecht en sterft kort daarop in gevangenschap.
De zesde branche beet naar de hoofdpersoon Otuel en is nauw verwant met het chanson de geste Otinel. De heidense koning Garsia heeft Rome veroverd en zendt zijn zoon
Otuel naar Parijs om van Karel te eisen dat hij
zich overgeeft. Er wordt besloten tot een
tweegevecht tussen Roelant en Otuel, dat
echter onbeslist eindigt doordat plotseling de
Heilige Geest in de vorm van een duff verschijnt en Otuel beveelt zich over te geven.
Door dit wonder bekeert Otuel zich tot het
christendom; uit dankbaarheid belooft Karel
hem zijn dochter Belesent. Dan vertrekt het
leger naar Rome, waar de heidenen worden
verslagen dankzij de hulp van hun eigen, tot
het christendom bekeerde aanvoerder. Otuel
trouwt met Belesent en krijgt het bestuur
over Lombardije.
De zevende branche komt sterk overeen
met de Oudfranse Voyage de Charlemagne a
Jerusalem et a' Constantinople. Toen Karel eens
met zijn raad onder een olijfboom vergaderde, vroeg hij onverwacht aan de koningin of
zij een andere koning kende die de kroon zo
goed stond als hem. Als zij dan de keizer van
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Miklagard (Constantinopel) noemt, wordt
Karel boos en besluit hij zelf to gaan kijken of
het waar is. Eerst komt hij in Jeruzalem, waar
hij met zijn pairs plaatsneemt in de zetels
waarin Jezus en Zijn leerlingen het Laatste
Avondmaal hebben gebruikt. Een toevallige
voorbijganger meent dat Karel de Grote God
is en waarschuwt de patriarch, die Karel begiftigt met een spijker van het kruis, een gedeelte van de doornenkroon en veel andere
relieken. Dan reist het gezelschap naar Miklagard, waar ze ontvangen worden door Hugon (in deze tekst een keizer). Ze zijn diep
onder de indruk van de rijkdommen in het
paleis, maar eenmaal onder elkaar op de
slaapkamer scheppen zij op over de heldendaden die zij zouden kunnen verrichten. Roelant bluft dat hij met een stoot op zijn hoorn
alle deuren van het paleis zou kunnen openen
en de keizer van zijn baard en kleren zou
kunnen ontdoen. Olivier pocht dat hij wel
honderd keer de liefde zou kunnen bedrijven
met de dochter van de keizer en zo hebben ze
ieder een dronkemansverhaal. De keizer verneemt alles van een dienaar en eist de volgende dag dat zij waar maken wat ze hebben
gezegd. Uit deze benarde positie worden de
Franken met Gods hulp en een leugentje van
de schone keizersdochter gered. Tijdens een
plechtige bijeenkomst ziet iedereen dat Karel
zijn kroon veel hoger draagt dan Hugon. Beladen met relieken keren de Franken terug
naar huis. De koningin wordt haar onvoorzichtige opmerking vergeven.
De achtste branche is een versie van het
Chanson de Roland (» Roelant) over de nederlaag van de Frankische achterhoede in de
strijd tegen de Saracenen in Spanje. In het
begin komt de tekst sterk overeen met de
`Version d'Oxford' van dit chanson de geste,
verderop in het verhaal worden de verschillen groter. In de saga ontbreekt de derde episode van het Chanson de Roland, de Baligantepisode, geheel.
De negende branche, Vilhjalm Korneis, is
verwant met de Oudfranse Moniage Guillaume, die handelt over de laatste fase van het

Leven van > Guillaume d'Orange (Willem van
Oringen). Toen Roelant was omgekomen in
de slag bij Roncevaux, werd Guillaume de
grootste kampioen van de Franken. Karel
schonk hem een stad die ze net hadden ingenomen, en ook de weduwe van de verslagen
heerser. Als de vrouw op een dag een grijze
haar ontdekt op het hoofd van haar nieuwe
echtgenoot en hem daarmee plaagt, verlaat
Willem haar op staande voet en neemt hij zijn
intrek in een klooster. Hij hangt zijn wapens
in de kloosterkerk en verricht nauwgezet zijn
geestelijke plichten; op de wereldse neigingen
van de andere monniken heeft hij kritiek. Als
hij op een gevaarlijke tocht buiten het klooster door rovers wordt overvallen, weet hij
zich te redden, maar de monniken weigeren
hem het klooster in te laten. Guillaume forceert de toegang, wreekt zich op monniken
en abt en verlaat het klooster. Niet lang daarna worden de Franken in hun strijd tegen de
heiden Madul bijgestaan door een onbekende
ridder, die zelfs de vijandelijke aanvoerder
het hoofd afslaat. Jaren later wordt door een
wonder het dode lichaam van de onbekende
ontdekt in een geur van heiligheid. Het blijkt
Guillaume te zijn, die zijn laatste jaren als
kluizenaar in een grot heeft doorgebracht.
Het lichaam wordt met veel eerbetoon begraven en Karel laat op die plaats een kerk
bouwen.
De tiende branche bevat verhaalstof die afkomstig is nit verschillende historiografische
teksten, waaronder de 'Kroniek van pseudoTurpin'. De branche handelt over de relieken
die Karel uit het Oosten had meegebracht en
over de wonderen en tekenen in verband met
zijn dood. De grote keizer is in Aken gestorven, waar hij met groot ceremonieel is
begraven. De tekst sluit of met een zegenbede
voor de schrijver, de opdrachtgever, de voorlezer van dit verhaal en voor hen die ernaar
geluisterd hebben.
Deze Karlamagnus saga heeft het beeld van
Karel de Grote in de Scandinavische landen
lange tijd bepaald. De tekstgeschiedenis ervan
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De veldtocht van Karel in
Spanje: bij zijn belegering van
Pamplona storten door een
wonder de stadsmuren in.
Metalen relief aan de reliekschrijn van Karel de Grote,
begin 13 e eeuw, in de Dom
to Aken.
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is zeer complex; de overgeleverde handschriften dateren uit een periode die zich uitstrekt van de 13 e tot in de 17e eeuw. De cyclus lijkt bedoeld als een levensbeschrijving,
maar vormt — zoals uit de samenvatting blijkt
— allerminst een nauw samenhangend geheel.
Tal van details zijn met elkaar in tegenspraak.
Zo wordt over Roelants beroemde zwaard
Durendal in de eerste branche verteld dat het
is gemaakt door de mythische smid > Wieland. Roelant krijgt het ten geschenke van
Karel, die het op zijn beurt heeft gekregen
van een dankbare inwoner van Vienne. In de
vierde branche wordt echter beschreven hoe
Roelant zijn zwaard verovert op de heidense
aanvoerder Jamund. Ook de sfeer in de branches varieert: enerzijds is er het stoere epos
over de slag bij Roncevaux, maar er is ook de
sprookjesachtige setting in de tweede branche
over de ten onrechte beschuldigde koningin
Olif. De moderne lezer krijgt daardoor een
goede indruk van de diversiteit van de Karelromans.
Het verbindend element in de saga, evenals
trouwens in het hele genre van de chansons
de geste, bestaat uit de persoon van Karel de
Grote, die in de Europese geschiedenis de belangrijkste vorst van de vroege Middeleeuwen is geweest. De historische Karel de Grote
werd in 742 geboren als de zoon van Pepijn
111, de Korte, en Bertrada. In 768 volgde hij
zijn vader op, eerst samen met zijn broer Karloman, maar toen deze in 771 stierf was Karel
de enige koning der Franken. Met Kerstmis
van hetjaar Boo werd hij in Rome tot keizer
gekroond door paus Leo iii. Hij is gestorven
op 28 januari 814 en ligt begraven in de door
hemzelf gebouwde kapel (thans deel van de
dom) te Aken.
De voornaamste bron voor onze kennis
van de historische Karel de Grote en zijn regering is de Vita Karoli Magni Imperatoris van
Einhart, die als hoveling de keizer persoonlijk
heeft gekend. Hij schildert hem als de vorst
van orde en recht, verdediger van de Kerk en
beschermer van wetenschap en cultuur. Uitvoerig beschrijft hij hoe Karel bijna onafge-

broken oorlog voerde tegen de Longobarden, de Saksen, de Avaren en vele andere
vijanden om zijn rijk uit te breiden en te consolideren. Tenslotte reikte het van de Pyreneeen en Midden-Italie tot de Noordzee en
van de Atlantische Oceaan tot de Elbe. Karel
had een zeer goede relatie met de paus, die hij
herhaaldelijk in bescherming nam, en onderhield vriendschappelijke betrekkingen met
het Oostromeinse rijk en met de islamitische
kalief Haroen-al-Rasjid, van wie hij een olifant ten geschenke kreeg. De regering van
Karel de Grote is ook in cultured l opzicht een
periode van bloei geweest. Onderwijs en wetenschap werden door de keizer van groot
belang geacht en hij verzamelde geleerden uit
alle windstreken om zich heen. Einhart vertelt dat hij zich tijdens de maaltijden liet
voorlezen uit heroische verhalen en opdracht
gaf de heldendaden van koningen uit het verleden op te tekenen. Een andere vroege biografie is de meer anekdotische Gesta Karoli
Magni van een monnik uit Sankt Gallen,
Notker Balbulus (ca. 884).
De door Einhart en Notker beschreven
machtige legeraanvoerder en wereldheerser,
of in een enkel geval een van zijn voorgangers of opvolgers, is de koning in de epische
wereld waarin de handeling van de Karelromans zich afspeelt. Het genre is ontstaan in
Frankrijk als orale vertelkunst. Hoe die verhalen in een mondelinge voordracht precies
hebben geklonken en hoe zij zich hebben
ontwikkeld uit de historische gebeurtenissen
waarover zij handelen, is niet meer na te
gaan, ook al is het onderzoek naar de chansons de geste, en vooral van het Chanson de
Roland, lange tijd op de beantwoording van
die vraag gericht geweest. Tegenwoordig
gaan de meeste onderzoekers ervan uit dat de
eerste teksten omstreeks i ioo zijn opgeschreven, nadat zij al een mondelinge voorgeschiedenis hadden gekend. Er zijn ongeveer tachtig chansons de geste in het Frans bewaard
gebleven. Zij zijn soms onderverdeeld in laisses (strofen) van ongelijke lengte, die zijn opgebouwd uit verzen van tien lettergrepen
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met assonerend rijm of, in de latere teksten,
uit verzen met twaalf lettergrepen en volrijm. Het is heel waarschijnlijk dat deze verhalen oorspronkelijk door zangers werden
voorgedragen onder begeleiding van een
eenvoudig muziekinstrument.
In navolging van Bertrand de Bar-sur-Aube in de proloog van zijn Girart de Vienne (ca.
I I8o) wordt de Karelepiek door moderne literatuurhistorici in drie groepen (gestes of cyclussen) verdeeld, al naar gelang de hoofdpersoon de koning zelf is of behoort tot de
familie van Garin de Monglane of de familie
van Doon de Maience. De eerste groep (de
`Cycle du roi') bestaat uit verhalen waarin
Karel of zijn familieleden zelf een belangrijke
rol spelen. Berte aus grans pies van Adenet le
Roi bijvoorbeeld gaat over Karels moeder
>>Berte, dochter van >>Floris en Blanchefleur,
die door toedoen van een gemene dienares
jarenlang in ballingschap moet leven tot zij
door toeval door haar echtgenoot Pepijn
wordt teruggevonden; spoedig daarna wordt
hun zoon Karel geboren. De Mainet handelt
over Karels jeugd in Toledo aan het hof van
de Saraceense vorst Galafre, waar hij zijn eerste heldendaden verricht en zijn eerste liefdesgeschiedenis beleeft. Ook de Middelnederlandse Karel ende Elegast, waarvan geen
Oudfrans origineel is overgeleverd, behoort
tot deze groep. Het is een korte, episodische
roman over Karel, die in opdracht van God
samen met de in ongenade gevallen hertog
Elegast gaat stelen en dan tot zijn verbazing
ontdekt dat zijn zwager Eggeric hem van de
troon wil stoten. Andere verhalen uit deze
koningscyclus zijn de Voyage de Charlemagne,
het Chanson des Saisnes van Jean Bodel, het
Chanson d'Aspremont, het Chanson de Roland
en het Chanson de la Reine Sebile (» Sibilla).
De tweede groep (de `Cycle de Garin' of
`Cycle de Guillaume') gaat over de familie
waarvan Garin de Monglane de stamvader is.
De voornaamste held uit dit geslacht is echter
>>Guillaume d'Orange (Willem van Oringen) . Tot deze cyclus behoren onder andere

Girart de Vienne, Le couronnement de Louis, Le

charroi de Nimes, La Prise d'Orange en de Moniage Guillaume. Deze groep is van de drie de
meest samenhangende; reeds in de 14e eeuw
werden de chansons de geste over de familie
van Garin in de volgorde van het verhaal in
zogeheten manuscrits cycliques (cyclische
handschriften) bijeengebracht.
In de `Cycle de Doon de Maience' zijn de
chansons de geste verenigd over vazallen die
tegen de koning in opstand komen. In deze
verhalen is meestal een loyaliteitsconflict gethematiseerd. Zo wordt >Ogier gedwongen
tot een vete met Karel, wanneer zijn zoon
door Karels zoon wordt gedood, omdat hij
van hem heeft gewonnen bij het schaken.
Trouw aan de familie, die Ogier verplicht
zijn zoon to wreken, leidt in zo'n situatie onvermijdelijk tot ontrouw jegens de leenheer,
maar de sympathie van de verteller ligt gewoonlijk toch bij de opstandige vazal. Tot
deze cyclus horen behalve de Chevalerie

d'Ogier de Danemarche, >>Gormont et Isembart,
> Raoul de Cambrai en Renaut de Montauban
(»Renout) .
De epische vorst Karel de Grote wordt niet
in alle verhalen op dezelfde manier voorgesteld. In de grote verscheidenheid van Karelbeelden die de teksten bieden, kan globaal
een verdeling worden gemaakt tussen positieve en negatieve. Het positieve beeld, waarvoor Einhart al de grondslagen heeft gelegd,
overheerst in de vroege verhalen uit de `Cycle du roi'. Karel is er de vrome strijder voor
God die zonodig, als een nieuwe David, persoonlijk tegen de heidenen strijdt, bijvoorbeeld in zijn tweegevecht tegen Baligant, dat
aangrijpend wordt beschreven in zijn Chanson de Roland. Hij vestigt en handhaaft met
Gods hulp orde en recht op aarde. In de
werkelijkheid van omstreeks i ioo zijn de
Franse koningenjuist zwak en daarom wordt
aangenomen dat de vroege chansons de geste,
in het bijzonder het Chanson de Roland, een
ideaal beschrijven: de koning zou, zoals Karel
de Grote, een krachtige vorst moeten zijn die
als kruisvaarder de heidenen bestrijdt. Dit hogc ideaal wordt mild geironiseerd in de Voy-
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Karel de Grote, een meer dan
levensgroot standbeeld van
Egid Quinn Asam, 173 I, in
de abdijkerk van St. Emmeran
to Regensburg.
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age de Charlemagne Jerusalem et Constantinople, waarin Karel en zijn pairs plaats

nemen in de zetels van Jezus en diens leerlingen en waarin hun heldendaden zijn verworden tot snoeverij.
Een negatief Karelbeeld komt vooral voor
in de chansons de geste over de opstandige
vazallen, die dateren uit het eind van de I Ze
eeuw. Karel is daarin een koning die zich laat
beinvloeden door slechte raadgevers en die
stoere leenmannen, zoals Ogier en Renout,
juist van zich vervreemdt door hen onrechtvaardig te behandelen. Deze verhalen weerspiegelen mogelijk de visie van de grote leenmannen in Frankrijk in de laatste decennia
van de Ile eeuw. Zij voelen zich in hun buitengewesten te kort gedaan door de steeds
groter wordende macht van de koning en
zijn hof. Vanuit dit gezichtspunt is immers de
paradox te verklaren van figuren zoals Renout en Ogier, die in onmin leven met de
koning, maar voor het overige een onberispelijk gedrag vertonen en door de verteller
ook sympathiek worden voorgesteld.
De Karelepiek is waarschijnlijk al in de
orale fase vanuit Frankrijk naar andere taalgebieden overgewaaid. In ieder geval zijn er
schriftelijke versies in andere talen overgele-

Middeleeuwen. Ze ligt ten grondslag aan de
Vita Sancti Karoli, die in 1 165 werd samengesteld naar aanleiding van de heiligverklaring
van de grote keizer. Als gevolg van die heiligverklaring werd ook een hoofdstuk over
Karel opgenomen in Jacobus de Voragines
Legenda aurea (ca. 1270), een werk dat in de
Middeleeuwen buitengewoon veel invloed
heeft gehad.
Een andere interessante ontwikkeling in de
stofgeschiedenis is het proces van cyclusvorming. De hierboven besproken Oudnoorse
Karlamagnus saga is een van de resultaten van
dat proces. Andere cyclussen waarin Karelstof is gecompileerd, zijn de Chronique rimee
van Philippe Mousket (midden 13 e eeuw), de
Roman de Charlemagne van Girard d'Amiens
(ca. 1300), de Myreur des histors van de Luikse
schrij ver Jean d'Outremeuse (eind 14e eeuw)
en de Croniques et conquestes de Charlemaine,
een prozacyclus in opdracht van de Bourgondische hertog Filips de Goede in 1458 samengesteld door David Aubert. Uit de 13 e eeuw
dateert een Welshe compilatie met de titel
Campeu Charlyamen en uit de 14e eeuw de
Duitse Karlmeinet. Zeer invloedrijk is de
eind-14e-eeuwse Italiaanse cyclus I Reali di
Francia van Andrea da Barberino geweest.

verd die nog uit de I Ze eeuw dateren, bij-

In de I Se eeuw zijn de versromans overal

voorbeeld het Duitse Ruolandes liet van Pfaffe
Konrad (ca. II70) en de Middelnederlandse
»Aiol uit het eind van de Ile eeuw. In het
Nederlands zijn verder resten bewaard van
onder meer het Roelantslied, Willem van Orin-

in Europa bewerkt tot prozaromans, die
spoedig in gedrukte vorm een steeds groter
publiek bereikten. Opmerkelijk is dat Karel
ende Elegast aan het eind van de Middeleeuwen niet in proza werd omgezet; vanaf de I Se
tot in de tweede helft van de 16e eeuw werd
de tekst gedrukt, maar daarbij werd telkens
vastgehouden aan de oorspronkelijke versvorm. Bijna al deze drukken zijn vervaardigd
in Brabant. Dat houdt mogelijk verband met
de grote belangstelling die de Brabantse vorsten voor Karel de Grote hadden. Reeds de
Brabantse en Bourgondische hertogen legden er de nadruk op dat zij afstamden van
Karel en zij maakten op grond daarvan aanspraak op de erfenis van Karels kleinzoon Lotharius, het Middenrijk Lotharingen. Ook de
Habsburger Karel v beschouwde zich als de

gen, Renout van Montalbaen, Ogier van Denemarken, de Roman der »Lorreinen en de Floovent. Karel ende Elegast is misschien een

oorspronkelijk Nederlandse Kareltekst.
De epische traditie heeft ook de historiografie over Karel diepgaand beinvloed. Al in
de eerste helft van de i 2e eeuw ontstond in
Frankrijk de Historia Karoli Magni et Rotholandi of `Kroniek van pseudo-Turpin', die een
verslag van Karels veldtochten naar Spanje
bevat dat bijna geheel berust op epische stof.
Deze kroniek is heel belangrijk voor onze
beeldvorming van Karel de Grote in de
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opvolger van zijn grote middeleeuwse naamgenoot.
De herinnering aan de grote keizer werd
gedurende de Middeleeuwen niet alleen door
verhalen, maar ook door afbeeldingen en andere materiele voorwerpen levend gehouden. Van de laatste categorie is de paltskapel
in Aken het belangrijkst. Zij is tijdens Karels
leven naar het model van de Byzantijnse kerk
San Vitale in Ravenna gebouwd als onderdeel van zijn paleis. De kapel maakt nu deel
uit van de grote, aan Maria gewijde dom van
Aken.
Een natuurgetrouwe, contemporaine afbeelding van Karel kan niet met zekerheid
worden aangewezen. Einhart schrijft over het
uiterlijk van de keizer dat hij breed en krachtig was gebouwd en een rijzige gestalte had,
een rond en vriendelijk gezicht en levendige
ogen. Hoewel natuurlijk ook niet zeker is in
hoeverre deze beschrijving met de werkelijkheid overeenkwam, is het toch opvallend dat
het gegeven van zijn `rijzige gestalte' wordt
bevestigd door Karels bewaard gebleven gebeente, waaruit blijkt dat hij ongeveer 1,92
meter lang moet zijn geweest. En ook afbeeldingen op munten en een beroemd ruiterstandbeeldje uit de 9e eeuw (afkomstig uit
de kathedraal te Metz, thans in het Louvre te
Parijs; het is niet geheel zeker dat het beeldj e
Karel voorstelt) tonen een keizer die met
Einharts informatie correspondeert.
De volgende selectie geeft een indruk van
de rijke iconografische traditie die gedurende
de Middeleeuwen rond de figuur van Karel
de Grote is gegroeid. Allereerst dient de reliekenkist te worden vermeld waarin Karels gebeente in Aken rust. De kist is vervaardigd in
het begin van de 13 e eeuw als gevolg van de
heiligverklaring op aandrang van keizer Frederik I Barbarossa en is versierd met reliefs
waarop scenes uit de `Kroniek van pseudoTurpin' staan afgebeeld. In dezelfde tij d werd
in Frankrijk een glas-in-loodraam gemaakt
voor de kathedraal van Chartres om de verwantschap van de Franse koningen met Karel
de Grote aan te geven. Het raam stelt scenes

uit de slag bij Roncevaux voor, die zijn geinspireerd op een tekst die nauw verwant is aan
dezelfde `Kroniek van pseudo-Turpin'. Uit
het midden van de 14e eeuw dateert een reliekhouder in de dom te Aken in de vorm van
een borstbeeld van Karel. Hij is gemaakt in
opdracht van Karels naamgenoot keizer Karel iv uit bewondering voor de grote voorganger.
Van de zeer talrijke illustraties bij Karelteksten in handschriften en oude drukken
wordt hier volstaan met enkele voorbeelden.
Veel handschriften van de Grandes chroniques
de France, een geschiedenis van de Franse koningen in de volkstaal uit de 13 e eeuw maar
sindsdien herhaaldelijk aangevuld, zijn fraai
verlucht met miniaturen. Dat heeft ook verscheidene afbeeldingen bij de geschiedenis
van Karel de Grote opgeleverd. In 1493 is de
tekst gedrukt door Antoine Verard in Parijs.
Het boek was geillustreerd met houtsneden,
maar in de twee exemplaren die bestemd waren voor koning Karel viii waren de houtsneden vervangen door miniaturen (Bibliotheque Nationale, Parijs). In een handschrift
van de Chronique de Hainaut door Jean Wauquelin (midden 15 e eeuw) bevindt zich een
zeer fraaie afbeelding van de hand van de
Utrechtse miniaturist Willem Vrelant. De
miniatuur verbeeldt de passage uit de `Kroniek van pseudo-Turpin' waarin de verrader
Ganelon met rijke schatten en schone vrouwen terugkeert van zijn bezoek aan Marsile
(Koninklijke Bibliotheek, Brussel).
Karel de Grote is een van de Neuf Preux,
Negen Besten, de groep voorbeeldige koningen en aanvoerders uit de antieke, de Joodse
en de christelijke geschiedenis, en in dit verband is hij, vooral in de late Middeleeuwen,
vaak afgebeeld, bijvoorbeeld op een fragmentarisch overgeleverd wandtapij t uit de j aren 1470-1490 (Historisches Museum, Bazel) .
Een tapijt dat waarschijnlijk is gelnspireerd
op de Pseudo-Turpijn en dat ca. 1470 is vervaardigd, bevindt zich in het Musee des
Beaux-Arts te Dijon. Tenslotte verdienen
twee werken van Albrecht Durer een ver-
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melding. Het eerste is een pentekening van
15 JO en stelt de keizer voor in vol ornaat
(Osterreichische Nationalbibliothek, Wenen); het tweede is een olieverfschilderij van
I 5 I 2 met dezelfde voorstelling (Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg)
Ook na de Middeleeuwen is Karel de Grote tot de verbeelding van velen blijven spreken en leefde de Karelstof voort. Een eerste
voorbeeld daarvan is het fresco in het Vaticaan, Le couronnement de Charlemagne van Rafael (begin 16e eeuw) Het klassieke Spaanse
toneel telt ongeveer dertig stukken waarin de
Karelstof centraal staat. Alleen Lope de Vega
al schreef er elf (bijvoorbeeld Los Palacios de
Galiana, over de stof van de Mainet) De andere stukken zijn afkomstig van onder anderen Calderon, Cervantes, Baltasar Diaz,
Moreto en Mira de Amescua. De Spaanse auteurs gingen vrij om met de stof die zij bewerkten; Karels ridders zijn bij hen galante
avonturiers, Karel zelf is een zwakke,
lachwekkende vorst.
Verscheidene auteurs hebben zich laten inspireren door een verhaal over Karels liefde
voor een dode vrouw, dat al voorkomt in de
Duitse Karlmeinet. Een bisschop haalde uit de
mond van deze vrouw een toversteen en
wierp deze in een bron bij Aken. Vanaf dat
moment was dit Karels lievelingsplaats. Deze
episode, die ook al te vinden is bij Petrarca
(1333), werd tot een romance bewerkt door
R. Southey (1797). Door N. Vogt werd ze
opgenomen in de Rheinische Geschichten and
Sagen (1817) en in verband gebracht met Karels vrouw Fastrada. Aan hetzelfde thema
werden in de 19e eeuw balladen gewijd door
Friedrich Schlegel, W. Muller, Karl Simrock
en H. Lingg. Ook in G. Hauptmanns drama
Kaiser Karls Geisel (1908) vinden we het terug. In zijn Karolingisches Heldenbuch (1847)
bracht Simrock balladen en romances van
tijdgenoten bijeen. Vermeldenswaard zijn de
balladen van Uhland en Rheinsage (1836) van
Geibel.
Bekend is de belangstelling van Napoleon
voor Karel; hij beschouwde zich als diens op.

.

.

Karel de Grote in vol ornaat met
kroon, zwaard en rijksappel,
schilderij van Albrecht Durer,
1512. Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum.
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volger en liet zich in 1802 door de paus in de
Notre-Dame te Parijs zalven, waarna hij
zichzelf de keizerskroon op het hoofd zette.
Napoleon had grote bewondering voor de
tragedie Charlemagne van Nepomucene Lemercier; maar omdat de schrijver niet bereid
was zijn tekst te wijzigen, opdat Napoleons
idealen beter in de geschiedenis van Karel
zouden worden uitgedrukt, kon het stuk pas
in 1816 in Parijs worden opgevoerd. Een
opera, voortgesproten uit het Franse nationale zelfbewustzijn, is Charlemagne empereur
d'Occident van H. Montol de Serigny (i8o8).
Bekend is de reeks fresco's die Alfred Rethel ontwierp voor de Kaisersaal van het stadhuis van Aken (1839-S3). Na vier taferelen
werd het project voortgezet door Joseph
Kehren. In de jaren 1943-44 zwaar beschadigd werden ze gerestaureerd door Franz
Stiewi. Uit de i9e eeuw dateren ook de schildering Charlemagne traversant les Alpes in het
Musee de Versailles door Paul Delaroche
(1847) en het trotse ruiterstandbeeld van
Charlemagne door M. de Rochet (1867) . Zij
getuigen van de sterke nationale gevoelens
die in Frankrijk door de figuur van de grote
keizer werden opgeroepen. Dezelfde gevoelens zijn verantwoordelijk voor een groot
deel van de wetenschappelijke belangstelling
die in deze tijd voor de chansons de geste en
voor Karel de Grote ontstond. De inleiding
van de kostbare editie van het Chanson de Roland door L. Gautier (Tours, 1872) draagt het
opschrift 'Histoire d'un poeme national'. Tegelijkertijd werd de herinnering aan de grote
keizer gebruikt om de Duitse eenheid historisch te legitimeren.
Tot diep in de 19e eeuw werd een aantal
prozaromans in de vorm van eenvoudige
volksboekjes ('blauwboekjes') herdrukt. Dat
was in de Nederlanden bijvoorbeeld het geval met de Historie van de vier Heemskinderen
en de Schoone historie van den ridder Malegijs.
Uit de 19e eeuw dateert ook de prozabewerking van Karel ende Elegast door J.A. Alberdingk Thijm (in zijn Karolingische verhalen).
Tevens werd de Karelstof in leven gehouden

door poppenspelers op Sicilie, maar ook in
marionettentheaters in bijvoorbeeld Antwerpen, Brussel en Luik. De Belgische marionettenspelen hebben een komisch accent, dat o.a.
bereikt wordt door de verhalen te verrijken
met tal van anachronistische elementen. Zo
liet men Karel in het Brusselse theater Toone
spreken met de stem van de Franse president
De Gaulle. Bijzonder is de opera El retabolo de
Maese Pedro (Het poppenspel van meester Pedro) van Manuel de Falla (1923). Het verhaal
van deze opera speelt in het 17e-eeuwse
Spanje; het libretto is gebaseerd op Cervantes' Don Quijote. Don Quijote en Sancho
Panza wonen in deze opera een poppenspel
bij waarin ridder Don Gaiferos er door Karel
de Grote op uit gestuurd wordt om een schone jonkvrouw uit de handen van de Moren te
bevrijden.
Tot op de dag van vandaag wordt de Karelstof bewerkt. Zo wordt Karel ende Elegast
in speciale voorstellingen voor de schooljeugd op de planken gebracht en wordt er
voor jonge kinderen een tekstbewerking van
het verhaal gemaakt. In politiek-cultureel opzicht is Karel in de Zoe eeuw meer en meer
het symbool geworden van een verenigd Europa, een visie die is bekroond met de indrukwekkende tentoonstelling Karel der
Grosse — Werk and Wirkung in 1965 te Aken
onder auspicien van de Raad van Europa.
H. VAN DIJK

Zuylichem 1955; Hieatt I975-80.
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Geith 1977; Spijker 1992a.
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K E Y E , de in de literatuur van de Lage Landen

gebruikelijke benaming van Keu, is de spotzieke hofmaarschalk van koning Artur. Dit
personage verschijnt in vrijwel iedere
middeleeuwse Arturroman ten tonele, al is er
nooit een hoofdrol voor hem weggelegd.
Het gegeven dat hij zo alomtegenwoordig is,
hangt samen met de functie die hij uitoefent:
Keu is de hofbeambte die belast is met het
bestuur van Arturs hofhouding. In die hoedanigheid bevindt hij zich veelal in de buurt van
de koning, om zorg te dragen voor een ordelijke gang van zaken (in het bijzonder bij
feestelijke maaltij den) .
De karaktertekening van Keu is in hoge
mate bepaald door de Oudfranse dichter

Chretien de Troyes, die in de tweede helft
van de i 2e eeuw de eerste Arturromans (in
paarsgewijs rijmende verzen) schreef. In diens
allereerste roman, »Erec et Enide (omstreeks
1165-7o), treedt Keu op in een scene die veelvuldig zal worden nagevolgd. Als hij Erec
ontmoet, gedraagt hij zich zo onbehouwen
dat een tweegevecht onvermijdelijk words;

een nar die de voorspelling van de j onkvrouwe bevestigt. Perceval neemt zich voor Keu's
optreden te vergelden, hetgeen later in de roman gebeurt: hij stoot Keu, die — onbehouwen als altijd — hem naar Arturs verblij fplaats
wil voeren, van het paard, waarbij de hofmaarschalk zijn rechterarm en zijn sleutelbeen breekt, zoals al door de nar voorspeld

was.
Hoewel Keu een onaangenaam persoon is,
blijkt koning Artur zeer op hem gesteld te
zijn. Niet alleen duldt hij hem steeds weer in
zijn omgeving, Artur kan zelfs niet zonder
hem. Dat blijkt duidelijk in Chretiens > Lancelot (ca. 1175), waar de koning de wanhoop
nabij is als Keu te kennen geeft het hof te
willen verlaten. Om hem te behouden is Artur tot alles bereid, hetgeen ertoe leidt dat hij
op advies van de koningin Keu's verzoek om
een ongespecificeerde gunst inwilligt. Dit
heeft verstrekkende gevolgen, want Keu, de
brekebeen, verzoekt om namens het hof in
zijn eentje de koningin te mogen begeleiden,
teneinde te voldoen aan een uitdaging van de
boosaardige Meleagant. Uiteraard wordt
Keu verslagen, waarna Meleagant de koningin met zich mee voert.

zijn boze opponent stoot hem vervolgens
moeiteloos van zijn paard. Keu blijkt een ge boren verliezer te zijn.
In Chretiens »Yvain (ca . I I8o) words voor
het eerst de aandacht gevestigd op de spotzieke acrd van Keu. De verteller typeert hem als
een hatelijk, slecht en scheldgraag personage
met een scherpe tong. In het begin van de
roman maakt Keu Calogrenant belachelijk
als deze ridder nit eerbied voor de koningin
sneller dan alle andere aanwezigen opstaat.
Keu's spotzucht bepaalt voor een deel het
handelingsverloop in Chretiens laatste, onvoltooid gebleven roman, de »Perceval (ca.
I 19o) . In het eerste gedeelte van het werk
bespot Keu de onnozele jongeling Perceval,
die naar het hof is gekomen om ridder te
worden. Als een jonkvrouwe verklaart dat
Perceval de beste ridder van de wereld zal
worden, slaat Keu Naar. Hetzelfde lot treft

Chretiens hofmaarschalk wijkt sterk of van

Keu's literaire voorganger Cei, die in de Keltische literatuur een machtige held is. Zo
treedt Cei in het Welshe verhaal »Culhwch ac
Olwen op als Arturs meest vertrouwde en
prominentste held. In dit verhaal, dat vermoedelijk omstreeks het midden van de i Ie
eeuw voor het eerst op schrift is gesteld, blijkt
Cei over buitengewone eigenschappen te beschikken: hij kan negen dagen en nachten onder water blijven, is in staat zichzelf groter te
maken dan de hoogste boom en straalt een
immense hitte nit. Als hij iemand met zijn
vreselijke zwaard verwondt, is genezing niet
mogelijk. Cei's magische eigenschappen
maakten hem vermoedelijk ongeschikt voor
een rol in de Ile-eeuwse Arturromans, waarin de ridderlijke en hoofse idealen van de
toenmalige cultuur worden verbeeld. Bij de
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overgang van de Keltische heldenwereld naar
de wereld van de roman veranderde Cei om
die reden van karakter; zijn band met Artur
bleef behouden in de vorm van zijn functie
als hofmaarschalk. Het is zeer waarschijnlijk
dat een aanzienlijk deel van deze gedaanteverandering op naam van Chretien moet
worden geschreven.
De portrettering van Keu in Chretiens romans vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het personage in de middeleeuwse literatuur. Zoals te verwachten valt,
hebben vele auteurs aansluiting gezocht bij
Chretien. Zo verschijnt Keu vaak spotziek
ten tonele. In vele romans vrezen ridders zijn
scherpe tong en is hij steevast de bespotter
van nieuwkomers aan Arturs hof. Ook het
gegeven dat hij eenvoudig te overwinnen is,
komt vaak terug. In de Lancelot en prose (ca.
1225), een Oudfranse roman in proza, wordt
op alleraardigste wijze gespeeld met dit beeld
van Keu als de eeuwige verliezer. Op zeker
moment trekt de uitmuntende ridder Lancelot rond in de wapenrusting van Keu. Hij
verslaat in die gedaante vele ridders, die ervan
overtuigd zijn dat zij de eenvoudig te overwinnen hofmaarschalk voor zich hebben,
maar bedrogen uitkomen.
In sommige werken wijkt Keu of van het
beeld dat we bij Chretien aantreffen. Zo is het
opvallend dat enkele auteurs Keu's optreden
gunstig herwaarderen. In de Lancelot en prose
bijvoorbeeld speelt Keu soms een uitgesproken positieve rol. De Duitse dichter Wolfram
van Eschenbach verzet zich in zijn Parzival
(ca. 1200-10) tegen het negatieve beeld: Keu
is bij hem een trouw en dapper man, die ridders eervol tegemoet treedt.
In andere werken heeft Keu een veel negatiever karakter dan bij Chretien. Terwijl
Chretiens Keu weliswaar spotziek is, maar
niet laf, portretteren de auteurs van de Oudfranse prozaroman Perlesvaus (begin 1 3e
eeuw) en de Oudfranse versroman Yder
(tweede kwart 13 e eeuw) hem als een bij uitstek boosaardig, verraderlijk, laf en wreed
personage. In de Perlesvaus doodt hij Loholt,

de zoon van Artur, nadat deze ridder een reus
heeft verslagen. Met het afgesneden hoofd
van de reus als bewijsmateriaal presenteert
Keu zich aan Arturs hof als de reuzendoder.
Wanneer zijn bedrog uitkomt, vlucht hij. In
de Yder steekt Keu in een gevecht de voortrefpelijke Yder uiterst lafhartig van opzij een
lans in het lichaam. Later in het verhaal biedt
hij Yder een vergiftigde drank aan, nadat deze held als gevolg van zijn gevecht tegen twee
reuzen dorst heeft gekregen. Keu's wandaden
roepen de woede op van de ridders aan Arturs hof, Artur zelf, die er in de Yder opvallend slecht afkomt, neemt zijn hofmaarschalk zo veel mogelijk in bescherming.
Voor het gegeven dat Artur opmerkelijk
veel geduld heeft met Keu, biedt de Oudfranse dichter Robert de Boron in zijn Merlin
(ca. 1200) een prachtige verklaring. Volgens
dit verhaal zorgt de tovenaar Merlin ervoor
dat Artur als ouderloze baby aan de zorgen
van Keu's ouders wordt toevertrouwd. Terwijl Keu's moeder, een hooggeboren vrouwe, Artur de borst geeft, krijgt haar eigen
zoon Keu voeding van een min van eenvoudige afkomst. Dit zou niet alleen Keu's slechte karaktertrekken verklaren, maar ook Arturs bonding tegenover zijn pleegbroer. Als
later in het verhaal Artur het koningschap
toevalt, verzoekt Keu's vader Antor hem namelijk om, als beloning voor Arturs verzorging, Keu tot hofmaarschalk te benoemen en
hem onder alle omstandigheden te handhaven. Artur, die schuldgevoelens tegenover
Keu koestert, willigt het verzoek in.
In de Middelnederlandse Arturroman
>> Walewein ende Keye nit de tweede helft van
de 13 e eeuw is voor Artur verrassenderwijs
de maat vol. In deze roman beschuldigt Keye
Walewein van grootspraak: hij zou gezegd
hebben dat hij in een j aar meer avonturen zou
beleven dan alle andere ridders van de Tafelronde samen. Woedend verlaat Walewein
het hof en verricht de ene heldendaad na de
andere, waarmee hij duidelijk maakt dat,
zelfs als Keye's beschuldiging juist zou zijn, er
geen grootspraak in het spel was. Hoewel Ar-
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tur zich het lot van Keye aantrekt (zo verzoekt hij zijn ridders om zijn hofmaarschalk
niet te hard aan te pakken), verstoot hij aan
het einde van de roman Keye, nadat deze zijn
wangedrag heeft toegegeven, van het hof.
De biografie van Keu wordt in onder meer
de Oudfranse prozaroman Mort le roi Artu
(ca. 1230) afgerond met zijn dood door de
hand van de Romeinse keizer in een grote
slag tegen de Romeinen. Artur wreekt Keu's
dood direct door de keizer met een vreselijke
slag van het leven te beroven. De laatste lacune in Keu's biografie, die betrekking heeft op
zijn jeugdjaren, werd pas gedicht in de twintigste eeuw door de Engelse auteur Terence
H. White. Deze is de schrijver van het onnavolgbare The Once and Future King (1958),
dat in het Nederlands is vertaald onder de
titel Arthur, koning voor eens en altijd (1967).
Het eerste, in 193 8 verschenen deel van het
boek, The Sword in the Stone, bevat een mooie
beschrijving van de j eugdj aren van Artur en
Keu, die als volgt wordt getypeerd: `Hij was
eigenlijk helemaal geen vervelende jongen,
maar knap, opvliegend, trots, hartstochtelijk
en ambitieus. Hij was een van die mensen die
volgeling noch leider zouden zijn, maar
slechts een eerzuchtig hart, vol ongeduld verblijvend in het zwakke lichaam waarin het
gevangen zat.'
BART BESAMUSCA
E D I T I E: Jongen
STUDIE:

1992.
Gowans 1988.

(ook: Gudrun, Chutrun, Chautrun) is de titelheldin uit een Middelhoogduits, in strofenvorm geconcipieerd helden
epos dat in de eerste helft van de r e eeuw
(vermoedelijk omstreeks 1230-40) in het
Beiers-Oostenrijkse gebied ontstond. Men
heeft in dit verband wel aan de stad Regensburg gedacht. Zoals bij heldenepiek gebruikelijk, is het werk anoniem overgeleverd.
Het epos valt in drie delen uiteen waarin het
leven van drie opeenvolgende generaties uit
hetzelfde heldengeslacht centraal staat: het
eerste deel (een soort 'voorspel') beschrijft het
leven van Kudruns grootvader Hagen, het
tweede deel (het 'Hilde-gedeelte') is aan de
lotgevallen van haar moeder Hilde gewijd,
het derde en laatste deel (het `Kudrun-gedeelte') verhaalt de geschiedenis van Kudrun zelf.
Sigeband, koning van Ierland, verwerft
een prinses uit Noorwegen tot vrouw. Uit
deze verbintenis wordt een zoontje geboren
dat Hagen wordt genoemd. Tijdens een
feestelijk toernooi wordt het zevenjarige kind
door een griffioen geroofd en naar diens nest
op een veraf liggend eiland ontvoerd. Een
van de jonge griffioenen haalt hem uit het
nest en laat hem vallen. De kleine Hagen
loopt naar een rotshol waar hij door drie koningsdochters, afkomstig uit Indie, Portugal
en IJsland, wordt opgevoed. Het bloed van
een 'gabiloen' (een op een draak gelijkend
ondier), die door hem wordt gedood, geeft
hem bovenmenselijke krachten. Met behulp
van de wapenrusting van een dood aangespoelde kruisridder gelukt het hem de griffioen te doden. Een pelgrimsschip brengt Hagen met de drie prinsessen veilig naar Ierland
terug. Hagen trouwt met prinses Hilde uit
Indie, een van de drie j onkvrouwen die hem
opvoedden, en volgt zijn vader op als koning
van Ierland. Het paar krijgt een dochter die,
naar haar moeder, Hilde wordt genoemd.
Als de j onge Hilde twaalfjaar
aar is geworden,
dingen vele vreemde vorsten naar haar hand,
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maar Hagen laat de boden van de `vrijers'
ophangen, omdat hij zijn dochter niet wil laten trouwen met een man die minder sterk is
dan hijzelf. Hetel, koning van de Hegelingen,
heerst over een aan de kust gelegen rijk,
waartoe onder meer Ortland, Nifland en Tenemarke (Denemarken) behoren. Zijn raadgevers prijzen hem de schone Hilde als echtgenote aan. Hij stuurt de beroemde zanger
Horant en de wilde Wate naar Ierland om
Hilde als bruid voor zich te werven. Zij geven zich uit voor rijke kooplieden die van het
hof van Hetel zijn verjaagd terwijl, bij wijze
van krijgslist, gewapende ridders zich benedendeks bevinden. De zogenaamde vluchtelingen weten met kostbare geschenken de
gunst van koning en koningin te verwerven.
Ook de jonge Hilde wil de gasten graag zien,
haar vader Hagen nodigt hen derhalve uit om
aan zijn hof te verschijnen. De vreemdelingen maken diepe indruk. Wate wint van Hagen in een kampspel en Horant weet, als een
tweede Orpheus, met zijn verrukkelijke gezang Hilde heimelijk voor Hetel te winnen.
Met een list lokken ze vlak voor hun vertrek
Hilde aan boord en onder de ogen van haar
vader en moeder ontvoeren ze de jonge
schoonheid naar Hegelingenland. Briesend
van woede vaart Hagen de ontvoerders na. In
een onbeslist gevecht worden zowel Hagen
als Hetel gewond. Tenslotte gelukt het de
jonge Hilde met behulp van Hetel de nog
steeds vechtende Hagen en Wate te scheiden.
Hagen stemt in met het huwelijk van zijn
dochter met de koning der Hegelingen en
vaart naar Ierland terug.
Hetel en Hilde krijgen twee kinderen: een
zoon Ortwin en een dochter Kudrun. De
prinses groeit op tot een beeldschone jonge
vrouw; vele vrijers dingen naar haar hand,
maar ze worden allen afgewezen. Na allerlei
verwikkelingen verlooft ze zich met Herwig
van Seeland, maar ze zal nog een j aar bij haar
ouders blijven voordat ze met Herwig
trouwt. Jaloers geworden valt Siegfried van
Morland, een afgewezen minnaar, Seeland
binnen. Kudruns vader Hetel snelt zijn aan-

staande schoonzoon Herwig te hulp. Een
eveneens afgewezen minnaar, Hartmut van
Ormanie, maakt van Hetels afwezigheid gebruik om rovend en plunderend door Hegelingenland te trekken en de schone Kudrun,
samen met andere maagden, te ontvoeren.
Een wilde achtervolgingsj acht op de ontvoerders begint. Op het Wulpenzand vindt
een bloedig gevecht plaats waarbij Kudruns
vader Hetel sneuvelt. In de duisternis van de
nacht weet Hartmut met de gevangen vrouwen (behalve Kudrun nog zestig meisjes) te
ontkomen.
In Ormanie aangekomen probeert Hartmuts moeder, de wrede, eerzuchtige Gerlind
(ze wordt in het epos 'duivelin' genoemd),
Kudrun over te halen haar zoon tot man te
nemen. Kudrun weigert echter en blijft haar
verloofde Herwig trouw. Gerlind is woedend en dwingt daarop de koninklij ke j onkvrouw tot werkzaamheden die ver beneden
haar stand zijn: ze moet het vuur stoken, garen spinnen, water dragen, enz. Daarna vernedert Gerlind haar nog meer door haar als
wasvrouw dienst te laten doen. Aan het
strand moet zij samen met haar trouwe dienaresjarenlang bij nacht en ontij de was doen.
Kudrun ondergaat dit alles met gelatenheid
en standvastigheid.
Dertien jaar na de ontvoering vaart een
uitgebreide vloot naar Ormanie om Kudrun
en haar maagden te bevrijden. Na allerlei tegenslagen tijdens de zeereis overwonnen te
hebben (magneetsteen, windstilte, nevel) komen ze in Hartmuts land aan. Haar verloofde
Herwig en haar broer Ortwin vinden Kudrun en een vriendin, Hildburg, op het besneeuwde strand als de jonge vrouwen daar
bibberend van de barre kou bezig zijn Gerlinds kleren te wassen. Hun situatie lijkt hopeloos, maar een engel in de gestalte van een
vogel had hun de vorige dag voorspeld dat zij
spoedig uit hun ellende zouden worden verlost. Een ontroerende herkenningsscene
volgt. De mannen beloven spoedig terug te
komen om Kudrun en haar gevolg uit hun
benarde positie te bevrijden. De vrouwen
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gooien de was in zee. Als de wrede Gerlind
bemerkt dat ze met lege handen terugkeren,
wil zij de vrouwen laten geselen. Kudrun
doet echter alsof zij bereid is om toch Hartmuts echtgenote to worden. Ze wordt gebaad en van prachtige kleren voorzien. In de
nacht rukt het leger van de bevrijders op naar
de burcht. Een woest gevecht volgt waarin
vooral de wilde Wate tekeergaat. Hij slaat
Gerlind het hoofd of en spaart zelfs de zuigelingen in de wieg niet. Met rijke buit beladen
vertrekken daarna de schepen, niet alleen Kudrun met haar gevolg, maar ook de oude vijanden, Hartmut met zijn zuster, in triomf
meevoerend.
In Ierland aangekomen ontvangt Hilde de
thuisvaarders. Een algehele verzoening tussen
de elkaar vroeger vijandig gezinde families
volgt, over en weer worden huwelijksbanden
gesmeed. Hoogtepunt van de feestelijkheden
is uiteraard de bruiloft van Kudrun met Herwig van Seeland waaraan niet minder dan
dertien jaar van scheiding en vernedering
voorafging. Maar ook bier geldt: eind goed
al goed.
Het epos over Kudrun en haar geslacht is een
werk vol raadsels. Het dichtwerk is slechts in
een laat handschrift overgeleverd, het zogeheten Ambraser handschrift, genoemd naar de
vroegere verblijfplaats, het slot Ambras. Dit
verzamelhandschrift werd in opdracht van
keizer Maximiliaan, die grote bewondering
had voor het hoofse ridderideaal, tussen i 502
en I5 I5 door de hofambtenaar Hans Ried in
Bozen (Bolzano) geschreven. Het handschrift
bevat naast de Kudrun vele Middelhoogduitse
werken, o.a. de Erec en Iwein van Hartmann
van Aue. Hans Ried paste de taal van het
13e-eeuwse origineel aan de taal van zijn eigen tijd en woonplaats aan: in plaats van `Kudrun' schreef hij bijvoorbeeld `Chautrun'.
Het onderzoek naar de voorgeschiedenis
van het verhaal heeft zich vooral geconcentreerd op het Hilde- en Kudrungedeelte.
Vooral met betrekking tot het Hildedeel
kunnen duidelijke lijnen naar het verleden

Een goddelijke boodschapper
kondigt de redding van Kudrun
en Hildburg aan. Tekening van
R.E. Kepler in de bewerking
van Emil Engelmann, Das
Gudrunlied fur das deutsche Haus.
Stuttgart 1886.
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worden getrokken omdat men in oude bronnen verwante stof heeft aangetroffen. Zowel
de Deense kroniekschrijver Saxo Grammaticus (ca. I I50- 1220), die in zijn Gesta Danorum
de geschiedenis van de Denen beschrijft, als
de IJslander Snorri Sturluson (I I79 -1241) in
zijn proza-Edda, bieden zoveel gegevens dat
we daaruit een vroege vorm van de Hildesage kunnen reconstrueren. De hoofdpunten
van het oude verhaal zijn: a. ontvoering van
Hilde door Hetel (in het Noorden Hedinn
genoemd), b. achtervolging door Hildes vader Hagen, c. gevecht op een eiland tussen de
ontvoerders en de achtervolgers. Het wordt
bij Snorri Sturluson een mythisch, eeuwigdurend gevecht, omdat Hilde iedere morgen
de krijgers die 's nachts gesneuveld zijn, tot
nieuw leven wekt. We herkennen in deze
ontwikkelingsfase van de Hildesage een oud
Vikingenlied over een bruidroof.
In de Oudnoorse Edda wordt dit type van
het Germaanse heldenlied gerepresenteerd
door de zogeheten Helgiliederen waarin niet
alleen wat inhoud maar ook wat de namen
betreft (Hedinn = Hetel, Hogni = Hagen)
duidelijke verwantschap aanwezig is. Ook in
het Angelsaksische gedicht >> Widsith, dat in de
8e eeuw ontstond, komen de namen Hagen,
Heoden en Wada (Hagen, Hetel en Wate)
voor. In Middelhoogduitse dichtwerken uit
de Ile eeuw wordt herhaaldelijk op de Hildesage gezinspeeld. Dit is o.a. het geval in het
Rolandslied (>> Roelant) en in >>Salman and Morolf. Opvallend is dat de plaats van de handeling in de loop der eeuwen van de Oostzee
naar de Noordzee is verhuisd. Het 'Wulpenzand' waar de grote veldslag plaatsvond,
wordt in de j ongere versie in de monding van
de Schelde gesitueerd.
In 1896 werd in een synagoge te Cairo een
incomplete tekst ontdekt, de zogeheten Dukus Horant, die opvallende overeenkomsten
met het Hildegedeelte uit de Kudrun vertoont. Het dichtwerk is vermoedelijk rond
1300 in het Duitse taalgebied (ergens aan de
Rijn) ontstaan. Het handschrift, waarin van
het Hebreeuwse schrift gebruik werd ge-

maakt, dateert uit 1382 en wordt in Cambridge bewaard. De relatie tussen beide
werken is nog niet geheel duidelijk. Heeft een
Joodse literaat op basis van hem bekende motieven uit het Middelhoogduitse werk de Dukus Horant samengesteld of mag men, uitgaande van de vastgestelde verschillen met de
Kudrun, veronderstellen dat de Dukus Horant
een zelfstandige, Jiddische traditie vertegenwoordigt?
De ontwikkeling van het Kudrungedeelte
van ons epos ligt minder duidelijk dan bij de
Hildesage. Men heeft op grond van overeen
komsten wel aangenomen dat het Kudrungedeelte uit het Hildedeel is afgeleid. Anderzijds
wordt thans weer op de verschillen tussen de
tekstgedeelten gewezen. Daaruit meent men
te mogen concluderen dat de Kudrunstof in
zijn diepste kern volkomen zelfstandig is ontstaan. Tot de basiselementen van het Kudrungedeelte rekent men: a. de bruidwerving, b. de ontvoering, c. de gevangenschap
en d. de bevrijding. Heel vaak worden deze
vertelelementen in de middeleeuwse literatuur gecombineerd. De vrouwelijke hoofdpersoon draagt in de verhalen vaak de naam
Hildburg en men spreekt dan ook wel over
de `Hildburg/ Kudrunsage'. In de Oudengelse >>Beowulf (8e eeuw) treffen we zo'n Hildburgsage aan. Vermoedelijk ligt hieraan een
Oudfries heldenlied ten grondslag. Dit voorstadium van de Kudrunsage is waarschij nlij k
in het kustgebied rond de Noordzee ontstaan.
Wat heeft nu de 13e-eeuwse dichter (of
zijn voorbeeld) met het overgeleverde materiaal gedaan? De overeenkomsten tussen het
Hilde- en het Kudrungedeelte maken duidelijk dat er een motiefuitwisseling heeft plaatsgevonden. Daarbij kunnen we vaststellen dat
de auteur de kunst van de varierende herhaling — een belangrijk kunstprincipe in de
Middeleeuwen — uitstekend beheerste. In alle
drie de delen gaat het hem om het verkrijgen
van de bruid, maar het tot stand komen van
het huwelijk wordt steeds moeilijker door
opgeworpen barrieres.
We moeten ons bier ook nog de vraag
-
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stellen: is de Kudrun een heldenepos zoals bijvoorbeeld het Nibelungenlied? Algemeen kan
men zeggen, dat het in een Middelhoogduits
heldenepos gaat om de 'zelfhandhaving van
de zedelijke persoonlijkheid in een noodlottig-onontkoombare situatie, waarbij de laatste consequentie, de inzet van het leven, niet
uit de weg wordt gegaan' (H. de Boor). In de
Kudrun ligt het heroische element daarin, dat
een vrouw bereid blijkt haar menselijke
waardigheid onder geen enkele voorwaarde
prijs te geven. Zij accepteert als koningin liever het nederigste werk dan door een oneervolle overgave materiele voordelen te verwerven. Bovendien geeft Kudrun er blijk
van dat zij in staat is haar vijanden te achten,
te vergeven en zich met hen te verzoenen.
Aldus belichaamt Kudrun de christelijke
idealen van vergeving en liefde voor de vijand. De wraakgedachte, terug te vinden in de
vroeg-Germaanse rechtspleging, die in het
Nibelungenlied (omstreeks 1200) door Kriemhild words belichaamd, is in de Wate-figuur
vertegenwoordigd, maar wordt toch duidelijk naar de achtergrond geschoven. Het
werk weerspiegelt het hoofse leefmilieu met
zijn vrouwendienst, zijn feesten en toernooien, zijn hofceremonieel. De idealen van de
hoofse tijd: matiging, zelfbeheersing, standvastigheid en trouw vinden we, gecombineerd met de christelijke naastenliefde, in de
Kudrunfiguur gerepresenteerd. Zo blijkt Kudrun, die het mechanisme van onrecht en
wraak wist te doorbreken, een van de markantste vrouwenfiguren uit de Middelhoogduitse heldenepiek.
Het Kudrun-epos heeft betrekkelijk weinig
sporen in de latere literatuur nagelaten. Men
kan hooguit wijzen op een zekere verwantschap met de zogeheten Sudeli- balladen (De
teruggevonden zuster) en de Meererin-balladen (De wasvrouw aan zee) die in de tweede
helft van de i 9e eeuw werden opgetekend in
Spanje, Scandinavia, Duitsland, Nederland
en Rusland en waarin opvallende details met
de Kudrun overeenstemmen. Ook de Ohmpia-episode uit een late uitgave van het Ita-

liaanse werk Orlando furioso van Ariosto
(1474-1533) vertoont invloed van het
Middelhoogduitse Kudrun-epos, terwijl het
tweede gedeelte, het Hildedeel, in sprookjes
en balladen voortleeft. In dit verband kan op
De trouwe Johannes uit de sprookjes van de
gebroeders Grimm worden gewezen, waarin
de listige ontvoering van een koningsdochter
op een koopmansschip wordt geschilderd zoals dit ook met Hilde gebeurde. De afhankelijkheidsrelatie met de Kudrun is echter niet
geheel duidelijk. Het drama Gudrun van de
Vlaamse dichter G. Rodenbach (1855-98)
verbindt de standvastige Kudrun met historische motieven in Vlaams-nationale zin. Ook
minder bekende, Duitstalige kunstenaars bewerkten de stof. C.L.A. Mangold schreef in
de vorige eeuw een terecht weinig bekend
geworden Kudrun-opera (1849). E. Hardt
('9' I) en G. Schumann (I 949) werkten de
stof tot een drama om. W. Jansen schreef in
1922 een in zijn tijd vrij populair geworden
bewerking onder de titel Das Buch der Liebe:

Gudrun-Roman.
F. VAN DER RHEE
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E D I T I E S:

11 .

LANCELOT is de minnaar van Guenievre,
de vrouw van koning »Artur. Hij is de zoon
van koning Ban van Benoyc en draagt de
doopnaam Galaad, zo vermeldt het begin van
de Lancelot en prose, een Oudfranse Arturroman, geschreven tussen 1215 en 1235. Wanneer Ban wordt belegerd door koning Claudas vlucht hij met zijn echtgenote en jonge
zoon. Een laatste blik op zijn in brand gestoken burcht doet Ban sterven. Terwijl men
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zich om de dode schaart, ontvoert een fee het
kind. Zij neemt hem mee naar het magische
meer waarin zij als `Dame du Lac' met haar
getrouwen leeft. In dit toverrijk wordt de
jongeling opgevoed door de fee, te zamen
met zijn jongere neven Bohort en Lionel.
Hoewel hij 'koningszoon' wordt genoemd,
blijft Bans zoon in het ongewisse over zijn
naam en afkomst.
Op achttienjarige leeftijd words hij naar
het hof van koning Artur gebracht door de
Dame du Lac, die hem zeer uitgebreide richtlijnen voor ridderlijk gedrag meegeeft. Aan
de vooravond van zijn ridderslag ontmoet de
schone jongeling koningin Guenievre. Op
slag verliefd is hij in haar aanwezigheid met
stomheid geslagen, maar de volgende dag
vindt hij bij zijn vertrek van het hof de woorden om haar mee te delen dat hij zich voortaan als haar ridder zal beschouwen. De verbinding tussen zijn ridderschap en zijn liefde
voor de koningin wordt nog versterkt door
het feit dat zij hem een zwaard schenkt, aldus
zijn ridderslag completerend. De jonge ridder vestigt in tal van avonturen zijn reputatie,
terwijl men aan het hof via diverse zoektochten van o.a. Gauvain (>>Walewein) probeert
achter zijn identiteit te komen. De raadsels
daaromtrent worden heel geleidelijk opgelost, onder meer doordat de ridder zelf bij het
avontuur van de 'Doloreuse Garde' (de
Smartelijke Wacht) onder het deksel van een
tombe leest dat hij Lancelot du Lac is, de zoon
van Ban van Benoyc.
Lancelot stuurt de tegenstanders die hij bij
zijn avonturen verslaat, steevast naar Guenievre. Wanneer zij hem in een onthullend gesprek confronteert met zijn wapenfeiten, bekent hij haar zijn liefde. Na afloop van dit
gesprek weet Lancelots hartsvriend Galehot
te bewerkstelligen dat de koningin Lancelot
kust als bewijs van haar liefde. Evenals Galehot stimuleert de Dame du Lac het opbloeien
van de liefdesrelatie. Zij zendt Guenievre een
schild waarop een ridder en een dame staan
afgebeeld, gescheiden door een spleet in het
schild, die de onvervuldheid van haar relatie

met Lancelot symboliseert. Wanneer Artur
wordt verleid door de Schotse tovenares Camille en de nacht met haar doorbrengt, slaapt
Lancelot met Guenievre en sluit de spleet in
het schild zich. Camille neemt Artur gevangen en kort daarop ook Gauvain, Galehot en
Lancelot. Als Lancelot in de kerker waanzinnig wordt, laat men hem vrij . Met behulp
van het schild weten de Dame du Lac en Guenievre hem te genezen. Lancelot bevrijdt vervolgens de koning en de anderen.
Tegenover de hulp van Galehot en de Dame du Lac staan diverse figuren die de geliefden te gronde willen richten. De belangrijkste daarvan is de aartsintrigante Morgaine,
Arturs halfzuster. Zij slaagt er bijvoorbeeld in
Lancelot een ring te ontfutselen die hij van
Guenievre kreeg en confronteert de koningin
later aan het hof met dit compromitterende
voorwerp. Guenievre weet dit gevaar op diplomatieke wijze te keren door te zeggen dat
zij als koningin de beste ridder ter wereld op
hoofse wijze wel lief moet hebben.
Het allesoverheersende karakter van Lancelots liefdesgevoelens doet Galehot beseffen
dat dit uiteindelijk ten koste zal gaan van hun
vriendschap. Hoewel Lancelot, Guenievre en
Galehot nog als broers en zuster samen kunnen Leven wanneer Artur zijn vrouw tijdelijk
heeft verstoten ten faveure van de 'onechte
Guenievre', zal Lancelots hart tenslotte voor
zijn vrouwe kiezen. De wegen van de vrienden scheiden zich. Lancelot zoekt en bevrijdt
de ontvoerde Gauvain, terwijl Galehot achterblijft, geplaagd door dromen over zijn ondergang. Een wijs man die Galehots dromen
uitlegt, vertelt ook dat Lancelot zijn doopnaam Galaad verloor ten teken dat zijn liefde
voor Guenievre hem zal beletten de avonturen van de Graal tot een goed einde te brengen. Wanneer Galehot het (onjuiste) bericht
van Lancelots dood verneemt, sterft hij.
De hypothetische 'niet-cyclische' versie
van de Lancelot en prose eindigt met Galehots
dood. In de cyclische versie gaat het verhaal
verder met de episode die de 'Charrette' genoemd wordt. Deze episode draait om het
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aloude thema van de (vrijwillige) ontvoering
van de koningin (ook wel als aithed aangeduid) en is een licht gewij zigde weergave in
proza van Le chevalier de la charrette (ca. i i 8o)
van Chretien de Troyes, de roman waarin
Lancelot voor het eerst als minnaar van Guenievre wordt gepresenteerd.
Volgens dit verhaal wordt koningin Guenievre te zamen met Keu (»Keye) door de
ridder Meleagant meegevoerd naar Gorre,
het land van zijn vader Baudemagu, waar
reeds een groot aantal van Arturs onderdanen
gevangen wordt gehouden. Gauvain gaat onmiddellijk de koningin zoeken en krijgt bij
zijn queeste gezelschap van een onbekende
ridder (Lancelot). Zij komen een kar tegen,
bestuurd door een monsterlijke dwerg die
hun informatie belooft indien zij bereid zijn
in de kar plaats te nemen. De schande die
inherent is aan het rijden in een kar, weerhoudt de onbekende ridder slechts even. Dan
klimt hij in de schandekar. De dwerg brengt
Gauvain en hem bij een burcht waar zij in de
verte de stoet van de koningin zien. Tijdens
de achtervolging worden de zoekers geconfronteerd met de keuze uit twee toegangswegen tot Gorre. Gauvain kiest de onderwaterbrug, Lancelot (die zich bij het afscheid
aan zijn gezel bekendmaakt) de zwaardbrug.
Onderweg naar deze brug komt Lancelot op
een kerkhof waar hij het deksel van een tombe tilt, hetgeen aangeeft dat hij de gevangenen uit Gorre zal verlossen. Lancelots falen
bij een tweede tombe betekent — zo deelt een
stem hem vanuit dat graf mee — dat hij de
Graalavonturen niet meer kan volbrengen als
gevolg van zijn liefde voor Guenievre. Ten
koste van aanzienlijke verwondingen weet
Lancelot kruipend over het scherpe lemmet
van een enorm zwaard het land Gorre te bereiken, waar Meleagant op hem wacht. Hun
eerste duel, waarin Lancelot door het zien
van Guenievre zo wordt afgeleid dat hij bijna
verliest, wordt door Baudemagu onderbroken wanneer Lancelot de overhand heeft herwonnen. Wanneer hij vervolgens naar de koningin wordt gebracht, reageert zij uiterst

koel, naar in een ophelderend gesprek blijkt
vooral vanwege de episode met de compromitterende ring.
De volgende nacht brengt Lancelot met
Guenievre door in de kamer die zij met de
gewonde Keu deelt. Bij het verwijderen van
de tralies voor haar raam is Lancelot gewond
geraakt. Zijn bloed bevlekt het bed. Meleagant ontdekt de bloedvlekken en beschuldigt
Guenievre van ontrouw met Keu. In een gerechtelijk tweegevecht weet Lancelot Guenievres onschuld te bewijzen door Meleagant
opnieuw bijna te verslaan. Baudemagu grijpt
in opdracht van de koningin echter wederom
in.
Men besluit op zoek te gaan naar Gauvain.
Onderweg wordt Lancelot gevangengenomen door Meleagants mannen en naar een
afgelegen toren gebracht. De anderen vinden
Gauvain, die nog steeds verwoede pogingen
doet de onderwaterbrug te passeren. Hij
wordt uit het water gehaald en keert later
met de koningin en de andere gevangenen
terug naar Arturs hof. Aldaar is inmiddels
Lancelots neef Bohort gearriveerd, gezeten in
de schandekar. Hij bewerkstelligt dat de koning en koningin, Gauvain en alle andere ridders op de kar plaatsnemen en heft zo het
stigma van Lancelots rit in de schandekar op.
Lancelot keert uiteindelijk ook terug aan het
hof. Hij wordt uit zijn langdurige gevangenschap bevrijd door de zuster van Meleagant.
Aan het hof strij dt hij voor de derde maal
tegen Guenievres ontvoerder. Ditmaal wordt
Meleagant gedood.
Bohort speelt een belangrijke rol in de
tekstgedeelten die volgen op de `Charrette'.
Hij wordt verleid tot de belofte de koningin
te ontvoeren en probeert dat incognito te
doen aan het begin van de `Preparation a la
Queste', het laatste deel van de Lancelot en
prose. Lancelot weet de ontvoering te voorkomen door Bohort te verslaan, maar hij
wordt — hoewel zwaargewond — prompt
door een oude vrouw weggevoerd van Guenievre en het hof. Men vreest voor zijn leven
en er wordt een grote zoektocht op touw
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gezet. In het kader van deze queeste aanschouwen Gauvain, Lancelot, Bohort, >>Perceval en Hector (Lancelots halfbroer) de heilige Graal. Uit zijn ontmoeting met de Graal
blijkt eens te meer dat Lancelot niet langer de
uitverkoren Graalheld kan zijn, in tegenstelling tot Bohort, die net als Perceval in de
Graalqueeste een van de drie Graalridders zal
zijn. Lancelots liefde voor Guenievre heeft
naast positieve ook duidelijk negatieve kanten, zo geeft dit tekstgedeelte aan, bij voorbeeld in de episode van Lancelots gevangenschap bij Morgaine. Zijn liefde inspireert
hem tot het maken van prachtige wandschilderingen, waarin hij de geschiedenis van zijn
relatie weergeeft, maar juist deze schilderingen zal Morgaine later gebruiken om Artur
in te lichten. Lancelots avonturen staan in het
teken van zijn trouw aan Guenievre. Er worden allerlei pogingen ondernomen hem tot
ontrouw te bewegen, maar tevergeefs. Toch
pleegt Lancelot ontrouw, zij het onbewust.
Bij zijn bezoek aan de Graalburcht wordt hij
in de waan gebracht dat Guenievre in een
nabijgelegen kasteel op hem wacht. Door een
bedwelmende drank in de war gebracht, verkeert hij in de veronderstelling met zijn geliefde naar bed te gaan, terwijl hij in feite
gemeenschap heeft met de dochter van de
Graalkoning Pelles. Bij Naar verwekt hij >>Galaad, de toekomstige Graalheld, die door zijn
maagdelijkheid de naam Galaad kan dragen
die Lancelot verloor. Tegen het einde van de
tekst wordt Lancelot aan het Arturhof nogmaals in het bed van Pelles' dochter gelokt.
Ditmaal wordt hij echter betrapt door Guenievre. Haar reprimande en zijn schuld doen
Lancelot ten prooi vallen aan een hernieuwde
liefdeswaanzin, die slechts door de Graal genezen blijkt te kunnen worden. De inspirerende liefde, die Lancelot tot de beste ridder
ter wereld maakte, blijkt ook een desastreuze
uitwerking te kunnen hebben. Gepaard aan
de opkomst van Bohort en Perceval, die zich
in ridderlijk opzicht Lancelots gelijken tonen,
geven de lotgevallen van Lancelot in de `Preparation a la Queste' aan, dat het wereldse

ridderschap overvleugeld zal worden door
het religieuze ridderschap in dienst van de
Graal.
De Queste del Saint Graal beschrijft hoe alle
ridders van de Ronde Tafel op zoek gaan
naar de Graal en hoe slechts drie ridders deze
zoektocht volbrengen. Uiteindelijk zal alleen
de uitverkoren Galaad een directe blik in de
Graalkelk ten deel vallen, onmiddellijk gevolgd door zijn tenhemelopneming. Perceval
zal daarna als kluizenaar sterven, terwijl Bohort als enige Graalheld zal terugkeren om
verslag uit te brengen van de wonderbaarlijke gebeurtenissen. Wereldse ridders als
Gauvain, Hector en Lionel worden in deze
tekst 'ontmaskerd' als verstokte zondaars en
moordenaars. Lancelot neemt als bekeerde
zondaar een tussenpositie in. Als vader van de
Graalheld is het hem vergund enige tijd samen met zijn zoon op te trekken, terwijl hij
bovendien nog tweemaal de Graalprocessie
aanschouwen mag. Daartoe opgeroepen
door een kluizenaar zweert Lancelot zijn liefde voor de koningin of en doet hij op streng
ascetische wijze boete voor zijn wellust (luxu-

re).
Lancelots afwijzing van Guenievre houdt
echter niet lang stand, want de Mort le roi
Artu, het slot van de Lancelottrilogie, beschrijft hoe de gelieven hun relatie een maand
na de beeindiging van de Graalqueste hervatten. De relatie bekoelt enige tijd, wanneer de
koningin Lancelot ten onrechte verdenkt van
een relatie met de jonkvrouwe van Escalot.
Nadat in een boot het lichaam van deze j onkvrouwe, gestorven uit onbeantwoorde liefde
voor Lancelot, naar het hof is gekomen,
wordt de zaak opgehelderd. De onvoorzichtigheid van de gelieven leidt tot ontdekking.
Artur, die via Lancelots muurschilderingen
ook al door Morgaine is ingelicht, wordt gedwongen tot handelen. Zijn betrapte echtgenote wordt tot de brandstapel veroordeeld,
maar op het laatste moment gered door Lancelot, die bij de betrapping wist te ontkomen.
Bij de bevrij ding van de koningin doodt Lancelot per ongeluk zijn vriend Gaheret, Gau-
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vains jongste broer. Gauvain wil koste wat
het kost de dood van Gaheret — en die van
zijn andere broers Agravain en Guerrehet —
wreken. Ook wanneer Guenievre door tussenkomst van de pans aan Arturs zijde is teruggekeerd, blijft Gauvain aandringen op een
oorlog tegen Lancelot, die zich op zijn landgoederen op het continent heeft teruggetrokken. Artur trekt ten strijde en laat zijn land
achter onder de hoede van zijn bastaardzoon
Mordred. De strijd bereikt een hoogtepunt in
een tweegevecht tussen Lancelot en Gauvain,
waarin Lancelot zijn vroegere vriend een

hoofdwond toebrengt die hem uiteindelijk
fataal zal worden, maar zijn leven spaart.
Na dit gevecht raken Arturs troepen verwikkeld in een oorlog tegen de Romeinen.
Bovendien bereikt de koning het bericht dat
Mordred de macht gegrepen heeft en nu
Guenievre, die hij tot de zijne wil maken,
belegert. Artur keert terug naar Brittannie,
maar ziet er — ondanks onheilspellende dromen en aandringen van de stervende en berouwvolle Gauvain — van of Lancelots hulp in
to roepen. Artur en Mordred verwonden elkaar dodelijk in de strijd en de stervende Artur wordt naar Avalon gebracht. Mordreds
zonen proberen vervolgens de macht in han-

Lancelot op de zwaardbrug en
Walewein in het gevaarlijke
bed. Middendeel achterzijde
van een 14e-eeuws ivoren kistje
uit Parijs. New York,
Metropolitan Museum.
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den te krijgen. Guenievre verneemt de afloop
van de slag err besluit in te treden in het klooster. Vlak voor de teruggekeerde Lancelot afrekent met Mordreds zonen, verneemt hij dat
zijn geliefde is gestorven. Hij brengt Arturs
kroon in goede handen onder en trekt zich
dan als kluizenaar terug met Bohort en Hector. Na vier jaar overlijdt Lancelot. Een van
zijn medebroeders ziet in een droom hoe hij
door engelen naar de hemel gebracht wordt.
Lancelot wordt naast Galehot begraven in de
tombe waarin hij lang geleden las wie hij was.
De Oudfranse Lancelottrilogie geeft de complete biografie van 's werelds beste ridder,
maar vormt met de eerste tekst waarin hij
optreedt. Naar alle waarschijnlijkheid bestond er in de tweede helft van de 12e eeuw
binnen de mondelinge traditie van verhalen
over koning Artur en zijn ridders een Lancelotlegende, waarin deze figuur als een
groot minnaar en ridder werd beschreven.
De Middelhoogduitse Lanzelet, omstreeks
1200 geschreven door Ulrich van Zatzikhoven, gaat terug op een niet overgeleverde
Anglo-Normandische tekst over Lancelot,
waarin elementen uit deze orale traditie zijn
verwerkt. De Lanzelet beschrijft een held die
door een waterfee wordt ontvoerd en opgevoed, pas als ridder zijn naam leert kennen
via een tombe en als een van Arturs ridders
betrokken is bij de redding van de ontvoerde
koningin Guenievre. Lanzelets amoureuze
belevenissen met diverse dames komen uitgebreid aan de orde, maar er is geen sprake
van een verhouding met de koningin. De
tekst besluit met een beschrijving van het
kinderrijke huwelijksleven van Lancelot en
Yblis.
De Anglo-Normandische bron van de
Lanzelet vormde naar alle waarschijnlijkheid
ook een belangrijke bron voor Chretien de
Troyes' Le chevalier de la charrette (ca. 118o).
De inhoud van deze versroman werd later
opgenomen in de Lancelot en prose en is als
zodanig hierboven samengevat. In Chretiens
roman is — mogelijk in opdracht van gravin

Marie van Champagne, voor wie dit werk
vervaardigd werd — Lancelot voor het eerst
beschreven als de minnaar van koningin Guenievre. Nu heeft Arturs echtgenote al in eerdere teksten buitenechtelijke aspiraties getoond: in het Lai de »Lanval, bijvoorbeeld,
poogt zij de titelheld te verleiden, terwijl in
de kronieken over Arturs ondergang wordt
gesuggereerd dat zij een verhouding met
Mordred had (> Artur) . De `ladies' man' Lancelot, zoals beschreven in de bron van Lanzelet, komt weliswaar in de kronikale teksten
over Artur niet voor, maar lijkt bij uitstek
geschikt te zijn geweest om de vacature van
Guenievres minnaar op te vullen. Dit heeft
bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat de verhouding tussen Mordred en Guenievre in latere teksten over Arturs dood, zoals de hierboven weergegeven Mort le roi Artu, grondig
werd omgewerkt. Eenmaal samengebracht
zijn de personages van Lancelot en Guenievre
even onafscheidelijk als #Tristan en Isoude.
Chretiens Charrette vestigt Lancelots naam
als minnaar, maar ook als voortreffelijk ridder. Als aangekondigde bevrijder van de gevangenen in Gorre wordt hem zelfs een Verlossersrol toegedicht. Het idee om Lancelot
als afspiegeling van de Messias de heilige
Graal te laten vinden, wordt echter al in de
prozaroman Perlesvaus (1200-1 o) verworpen.
In deze tekst heeft Lancelot vanwege zijn liefde voor Guenievre geen succes in de Graalqueeste. De Lancelot en prose-cyclus neemt deze gedachtengang over, maar schuift het
Messias-aspect door naar Lancelots zoon »Galaad, die heel nadrukkelijk als 'nieuwe Christus' wordt gepresenteerd in de Queste del
Saint Graal. In de hypothetische niet-cyclische proza-Lancelot, die waarschijnlijk ongeveer gelijktijdig met de Perlesvaus ontstond, gaat alle aandacht uit naar de
ontwikkeling van de hoofse, dapperheid stimulerende liefde tussen Lancelot en de koningin. De uitbreiding van deze tekst tot de
Lancelot-trilogie lijkt een zekere tegenspraak
op te leveren tussen de verheerlijking van de
wereldse liefde in het eerste deel en de ver-
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oordeling daarvan in met name de Graalqueeste. Deze tegenstelling, ook wel aangeduid als `double esprit', is echter slechts een
schijnbare tegenspraak, wanneer men het wereldse ridderschap beschouwt als een voorfase
van het hemelse ridderschap dat Galaad vertegenwoordigt. Niet voor niets is de grootste
wereldse ridder Lancelot de vader van Galaad, het summum van de 'chevalerie celestielle' . Het religieuze ridderschap in dienst
van de Graal is in deze optiek het hoogste
ideaal. Wanneer de inspirerende Graal weer
hemelwaarts is verdwenen, rest de Arturwereld in de Mort Artu slechts het ontmaskerde
oude ideaal van het wereldse ridderschap en
gaat zij ten onder aan de menselijke tekortkomingen van de koning, zijn vrouw en zijn
naasten.
Hoewel het personage Lancelot in de Lancelot en prose-cyclus zeker niet onfeilbaar is, als
minnaar noch als ridder, verliest het nooit
zijn glans en zijn boeiende tragiek. De cyclus
was buitengewoon populair: er zijn circa
honderd handschriften bewaard gebleven,
evenals enkele vroege drukken (o.a. een druk
uit Rouaan van 1488). Veelal vormt de cyclus
dan ook het verband waarin Lancelot zijn intrede doet in de andere volkstalige literaturen. Een uitzondering daarop vormen de
reeds besproken Lanzelet en de eveneens
Middelhoogduitse roman Diu Crone, die
Heinrich von dem Turlin omstreeks 1225
schreef. Deze tekst geeft een geidealiseerd
beeld van Gawein (>>Walewein) en laat deze
ridder zelfs met succes een Graalzoektocht
volbrengen, waarbij hij gunstig afsteekt bij
Lancelot, die bij het Graalavontuur zijn kansen verspeelt omdat hij in'slaap valt. Heinrich
beschrijft nog een verdere ontluistering van
Lancelot: in zijn queeste naar de ontvoerde
koningin zou Lancelot niet zozeer in de kar
zijn gestapt vanwege de beloofde informatie,
maar omdat hij moe was en er zoveel
doornen lagen in het bos. Omstreeks 1250
worden deze teksten gevolgd door een anonieme Duitse prozavertaling van de Lancelot
en prose, die rond 1467 door Ulrich Fuetrer
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wordt bekort tot zijn Prosaroman von Lanzelot, een boek dat hij later nogmaals omwerkte en uitbreidde met als resultaat het
tweede deel van zijn Buch der Abenteuer.
Via de Tristan en prose, een Oudfranse tekst
uit het midden van de 13 e eeuw waarin de
vriendschap van Lancelot en Tristan wordt
gebruikt als aanleiding voor een fusie van de
Tristanstof met de geschiedenis van Artur en
de Graal, dringt Lancelot ook tot de Italiaanse
literatuur door, o.a. in de Tristano Riccardiano
(eind 13e eeuw) en de Tavola Ritonda-cyclus
(tweede kwart i4e eeuw). Ook in de Spaanse
en Portugese literatuur deed Lancelot zijn intrede via vertalingen van de Lancelot en prose
en daaropvolgende Oudfranse teksten, zoals
de Tristan en prose en de zogenoemde PostVulgaat-cyclus. De laatstgenoemde tekst,
waarin overigens het personage Lancelot naar
de achtergrond wordt gedrongen ten faveure
van Artur, kan zelfs alleen via zijn Portugese
en Spaanse vertaling worden gereconstrueerd. Een late Catalaanse vertegenwoordiger
van de Vulgaat-teksten is de incunabel Tragedia de Lancalot, een fragmentarisch overgeleverde bewerking van de Mort Artu door de
dichter Mossen Gras.
In het Middelnederlands was het Lancelotverhaal zeer in trek, getuige ten minste drie
vertalingen van Lancelot en prose in het tijdsbestek van ruim een halve eeuw. De fragmentarisch overgeleverde bewerking in verzen Lantsloot van der Haghedochte (ca. 1260)
wordt waarschijnlijk al rond 1280 gevolgd
door een tweede versvertaling, de Lanceloet
Queeste vanden Grale—Arturs doet, die in tegenstelling tot Lantsloot het Oudfranse origineel
op de voet volgt. Daarna, waarschijnlijk in
het begin van de i e eeuw, volgt dan nog een
vertaling die de prozavorm van het origineel
overneemt en aldus een nog grotere `letterlijkheid' weet to bereiken. Van deze prozavertaling resten ons nog slechts twee kleine
fragmenten, terwijl wij de Lanceloet QueesteArturs doet- vertaling slechts kennen doordat
deze tekst de basis vormt voor de zogenoemde Lancelotcompilatie, een verzamelhand-
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schrift uit het begin van de i 4.e eeuw waarin
tussen de drie delen van de Lancelot-cyclus
zeven Arturromans zijn ingevoegd. De >>Moriaen, een van deze zeven romans, bevat een
opmerkelijke Lancelot-episode, terwijl bovendien een korte roman over Lancelot tot
de ingevoegde teksten behoort: Lanceloet en
het hert met de witte voet. De roman is een
oorspronkelijke creatie van een Middelnederlandse dichter, maar vertoont duidelijke

Lancelot leert boogschieten.
Verluchting in een handschrift
van ca. 1325. Oxford, Bodleian
Library.

invloed van de drakedoder-episode nit de
Tristanstof en van het Lai de Tyolet. Nadat
Keye (Keu) onverrichterzake is teruggekeerd
van een zoektocht naar het hert met de witte
voet, onderneemt Lanceloet deze queeste.
Een knappe prinses heeft besloten alleen te
trouwen met de man die haar de witte voet
brengt. Het hert wordt bewaakt door zeven
leeuwen, maar Lanceloet weet in een fel gevecht de witte voet te bemachtigen. Aangezien hij uitgeput en gewond is, vraagt hij een
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passerende ridder de voet naar het hof van de
prinses te brengen en hulp te halen. De ridder
toont zich echter een verrader: hij neemt de
voet aan en geeft vervolgens Lanceloet een
verschrikkelijke klap met zijn zwaard. Tot
grote ontzetting van de prinses arriveert hij —
een notoir verraderlijke en lelijke ridder — aan
haar hof met de bedoeling haar op te eisen.
Intussen heeft Walewein de gewonde Lanceloet gevonden en vernomen wat er is gebeurd. Hij brengt Lanceloet naar een arts en
weerhoudt de verrader door middel van een
gerechtelijk duel van zijn huwelijk met de
prinses. Als duidelijk wordt dat Lanceloet de
Witte voet veroverde, wil de prinses met hem
trouwen. Het huwelijk wordt echter op de
lange baan geschoven, omdat Lanceloet alleen van de koningin houdt. De schepping
van een nieuw Lancelotverhaal is uitzonderlijk en kan gezien worden als een aanwijzing
voor de populariteit van het personage in het
Middelnederlandse taalgebied.
In Engeland daarentegen lijkt Lancelot in
de Middeleeuwen nauwelijks voet aan de
grond te hebben gekregen. Terwijl er een
aantal romans over Gauvain/Gawain is geschreven, is er niet een Engelse roman over
Lancelot. De Lancelot en prose is zelfs niet vertaald voor Malory's bewerking van de cyclus
en voor het laat- 15 e-eeuwse Schotse fragment Sir Lancelot of the Laik. Lancelot speelt
vanzelfsprekend wel een belangrijke rol in
een Engelse tekst over Arturs ondergang, de
`stanzaic' (in strofen gedichte) Le morte Arthur
(ca. 13 50), waarin ten opzichte van het voorbeeld, de Oudfranse Mort le roi Artu, een episode is toegevoegd waarin Lancelot en Guinevere elkaar na Lancelots terugkeer nog een
laatste maal ontmoeten. Zij belijden hun gezamenlij ke schuld — de ontdekking van hun
relatie vormde het begin van Arturs ondergang — en beloven zich aan God te wijden om
boete te doen. Guinevere weigert Lancelot
zelfs een laatste kus. Deze dramatische scene
vindt men terug in het laatste boek van Sir
Thomas Malory's Morte d'Arthur (1485: eerste druk van een bewerking door William

Caxton), de tekst die wat betreft de middeleeuwse verwerking van de Arturstof dient als
sluitsteen en tegelijk het fundament vormt
voor het overgrote deel van het Nachleben
van die verhaalstof in de eeuwen die volgden.
Met de Lancelot- en Tristanromans als leidraad bracht Malory het disparate Arturmateriaal onder in een twintigtal boeken. Vanaf
boek vi is Launcelot een van de hoofdrolspelers in zijn verhaal.
De grote diversiteit en verbreiding van de
Lancelotteksten brengen met zich mee dat
ook de aandacht van het Lancelotonderzoek
zich over veel terreinen verspreidt. Het gegeven dat Lancelot geen deel heeft aan de oudste, kronikale laag van de Arturstof en bijvoorbeeld niet voorkomt in Galfredus van
Monmouths Historia regum Brittanniae of in
het oude verhaal over >>Culhwch en Olwen,
heeft onderzoekers er niet van weerhouden te
zoeken naar de Keltische wortels van dit personage en onder meer te betogen dat Lancelot een afgeleide zou zijn van de god Lug
uit de Ierse mythologie. Belangrijker is het
onderzoek naar het thema van de ontvoerde
koningin (het aithed- thema), dat wijdverbreid blijkt in de Europese literatuur en dat
bijvoorbeeld ook opduikt op een stenen relief
(begin 12e eeuw) in de kathedraal van Modena (zie p. 367).
Wat betreft de Oudfranse teksten concentreert het onderzoek zich op Chretiens Charrette en op de Lancelot en prose. Bij Chretiens
versroman vormen de plaats van deze tekst
binnen het oeuvre en het gedachtengoed van
deze dichter een belangrijk discussiepunt.
Chretien geeft in zijn proloog aan dat hij dit
werk schreef in opdracht van Marie, gravin
van Champagne, en stelt nadrukkelijk dat zij
hem de `matiere' (de verhaalstof) en de 'san'
(de strekking, moraal van het verhaal) verschafte en dat hij daaraan slechts zijn vertelvermogen toevoegde. Aangezien Chretien
de roman niet zelf afmaakte (vanaf Lancelots
gevangenschap in Meleagants toren is het
werk geschreven door Godefroy de Leigni)
en aangezien de roman qua thematiek niet
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aansluit bij zijn Erec et Enide en Yvain, heeft
men geopperd dat de strekking van de Lancelotroman Chretien eigenlijk tegen de borst
stuitte. Terwijl in zijn verhalen over > Erec en
»Yvain de hoofse liefde binnen het huwelijk
en een sociaal ridderschap ten dienste van de
Arturgemeenschap worden bepleit, gaat het
in deze roman immers om een overspelige
verhouding, die Lancelots ridderschap kan
stimuleren maar ook verlammen en die
slechts buiten de hofkring (in Gorre) lijkt te
kunnen bestaan.
Hoewel Chretien de roman misschien met
tegenzin schreef en hem niet zelf afmaakte,
heeft de Charrette toch veel meer literaire respons opgeroepen dan zijn eerdere romans —
net zoals dat het geval is bij de eveneens onvoltooide Conte du Graal (>>Perceval) . Een eerste versie van de Lancelotbiografie die nu de
Lancelot en prose vormt, zou volgens Elspeth
Kennedy het hierboven samengevatte verhaal slechts verteld hebben tot aan het begin
van de Charrette. Het bestaan van deze `nietcyclische' Lancelot is niet onomstreden, ook al
heeft Kennedy inmiddels een uitgave bezorgd en in een studie het bestaansrecht van
deze versie met kracht van argumenten bepleit. Na het niet-cyclische stadium zou de
Lancelotbiografie met een in proza omgezette Charrette zijn samengevoegd en vervolgens
uitgebreid tot een trilogie door de toevoeging van de Queste del Saint Graal, de Mort le
roi Artu en enkele verbindende tekstgedeelten, zoals de `Preparation a la Queste'. In een
volgende fase werden daar nog de voorgeschiedenis van de Graal en het verhaal van
>>Merlijn voor geplaatst. Bij de samenvoeging
onderging de Charrette naast de omzetting in
proza nog enkele wijzigingen die de tekst
verbonden met het nieuwe, enorme tekstgeheel. Zo wordt Guenievres koele houding jegens Lancelot in Gorre in de prozatekst verklaard vanuit een ongelukkig incident met
een ring lang voordien, terwijl zij in Chretiens versroman boos is op Lancelot omdat
hij even aarzelde in de schandekar te stappen.
Op het gebied van de Lancelot en prose-

cyclus is de kwestie van het auteurschap van
de trilogie een belangrijk discussiepunt. Gezien de reeds aangeduide `double esprit' — de
ideologische verschillen tussen de Queste en
de beide andere delen — achtte men het onmogelijk dat de hele trilogie van de hand van
een auteur zou zijn. Zelfs in de afzonderlijke
Lancelot en prose meende men al verschillende
auteurs te ontwaren, hetgeen werd weerlegd
door F. Lot, die liet zien hoezeer de Lancelottekst een thematische eenheid is en uitlegde
hoe de verwarrende verhaalstructuur — die hij
`entrelacement' doopte — in elkaar zit. Sindsdien hebben de meeste onderzoekers zich
kunnen vinden in de door J. Frappier geopperde gedachte dat een aantal auteurs aan de
tekst werkte onder leiding van een `architect'
die verantwoordelijk was voor het ideologische en structurele concept van de trilogie.
De voornaamste strijdvraag wat betreft de
Lancelot en prose is voortgekomen uit de
handschriftelijke traditie. Nadat aan het begin van deze eeuw H.O. Sommer een editie
vervaardigde op basis van een handschrift dat
te Londen werd bewaard, bleek dat er, met
name in de Bibliotheque Nationale te Parijs,
Lancelot en prose-handschriften waren die een
veel uitgebreidere versie van het verhaal gaven. De vraag welke versie — kort/Londen of
lang/Parijs — de meest oorspronkelijke is,
heeft de gemoederen danig beziggehouden.
De meest gezaghebbende onderzoeker in dezen, A. Micha, meent dat de korte versie van
de lange afstamt. Misschien wel het belangrijkste resultaat van deze discussie is dat Micha de zeer complexe overlevering van de
circa honderd handschriften in kaart heeft gebracht. Bovendien heeft hij een editie van de
lange versie (met varianten) bezorgd, zodat
nu beide versies beschikbaar zijn, hetgeen van
groot belang is voor de onderzoekingen naar
de vertaal- en verteltechniek die met betrekking tot de Lancelot en prose-vertalingen zijn
ondernomen, onder meer in het kader van
het Utrechtse Lancelotproject, dat de editie
en bestudering van de Middelnederlandse
Lancelotteksten tot doel heeft.
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De drie Lancelot en prose- vertalingen in het
Middelnederlands geven aan hoe geliefd het
personage in deze gewesten moet zijn geweest. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van een toegankelijke bron, zoals het Engelstalige publiek die kende in Caxtons druk
van Malory's Morte d'Arthur, steekt de vrijwel totale afwezigheid van Lancelot in de namiddeleeuwse literatuur van de Lage Landen
zeer pover of tegen zijn middeleeuwse popu-

lariteit. De laat-i 5e-eeuwse Malory moge
verantwoordelijk zijn voor het feit dat hierna
vooral Angelsaksische literatuur en kunst aan
de orde komen.
Het Nachleben van de Lancelotstof begint
eigenlijk al in de Divina Commedia (begonnen
omstreeks 1308) van Dante Alighieri. Bij zijn
bezoek aan de tweede cirkel van de hel, de
ring der wellustigen met daarin o.a. Paris en
Tristan, spreekt de hoofdpersoon in een van
de beroemdste passages uit het boek met
Francesca da Rimini (La Divina Commedia,

Lancelot op de zwaardbrug.
Kapiteel, 13 e-eeuw, in de
St.-Pierre to Caen.
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Inferno, boek v) . Zij vertelt hem hoe haar
minnaar Paolo en zij toegaven aan hun liefdesgevoelens toen zij samen over Lancelot en
Guinevere lazen, waarbij in boek iii `Galeotto' (Galehot) als koppelaar fungeerde.
Gezien Lancelots prominente rol in de
middeleeuwse vertelkunst zou men verwachten dat Lancelot zich als al dan niet ideale
minnaar een plaats naast Tristan zou hebben
verworven. Toch is dat slechts ten dele het
geval. Zo is het verhaal van Lancelot slechts
zelden op gebruiksvoorwerpen afgebeeld,
terwijl Tristan daarbij tot de favorieten behoort. Een Italiaans beschilderd dienblad uit
ca. 1400 toont Lancelot en Tristan als aanbidders van Venus, to zamen met Achilles
(»Hector), Samson, Paris en »Troilus, allemaal
helden die door hun liefde ten onder gingen.
Evenals bij Tristan ligt de Lancelot-'hausse' in
de tweede helft van de i 9e eeuw, de tijd van
de Engelse prerafaelieten. Voor die tijd zijn er
slechts sporadisch werken over Lancelot, zoals het volksboek Lancarote do Lago uit 1 746,
waarin Antonio da Silva ('mestre de Gramatica') motieven en passages overnam uit Cervantes' Don Quixote, of de ballade `Sir Lancelot of the Lake', die in 1765 door bisschop
Thomas Percy werd vervaardigd op basis van
Malory's Morte d'Arthur. Een relatief vroeg
toneelstuk over Lancelot is Chr. J. Riethmullers Launcelot of the Lake (1843).
Voor de kunstenaars en dichters die in de
tweede helft van de i 9e eeuw in het Victoriaanse Engeland een nieuwe belangstelling
voor de Arturstof aan de dag legden, werd
Lancelot de representant van het ideaal van
de gentleman, van de nobele mannelijkheid.
Men sloot echter zeker niet de ogen voor
Lancelots tragiek, gezien de afbeeldingen die
men van Lancelot en de Graal maakte. Men
baseerde zich voornamelijk op de Morte d'Arthur van Sir Thomas Malory, maar ook de
invloed van de contemporaine dichter Alfred
Lord Tennyson (Idylls of the King) is aanwezig. Deze teksten werden herhaaldelijk uitgegeven, hetgeen tal van afbeeldingen van
Lancelot e.a. als boekillustratie tot gevolg

had. Zo werd de Moxon-uitgave van Tennysons Poems (1857) voorzien van illustraties
van o.a. Dante Gabriel Rossetti, William
Holman Hunt en John Everett Millais, illustreerde Aubrey Beardsley een uitgave van
Malory door uitgeverij Dent in 1893 en
maakte Arthur Rackham in i 1 de tekeningen voor A.W. Pollards editie van de Morte
d'Arthur. De genoemde Dante Gabriel Rossetti was een van de voortrekkers van de 'PreRafaelite Movement'. Hij maakte in 1857
een ontwerp voor de Oxford Union Murals
met als titel `Lancelot's Vision of the Sangreal', waarin Guinevere, getekend in een appelboom, als een nieuwe Eva tussen Lancelot/
Adam en de Graal staat. In hetzelfde jaar vervaardigde hij een afbeelding van de
betrapping van Lancelot en Guinevere: `Sir
Launcelot in the Queen's Chamber' (Birmingham City Museum and Art Gallery) . In
1894 ontwierp Edward Burne-Jones voor
Stanmore Hall een reeks wandtapijten, waarvan er een de titel `Lancelot's Failure' draagt
(thans in de collectie van de Duke of Westminster). Deze tapijten werden gemaakt door
het bedrijf dat de dichter William Morris
('The Defence of Guenevere', 18 S 8) oprichtte
voor de vervaardiging van `middeleeuwse'
kunstvoorwerpen. In de Southampton Art
Gallery hangt Burne-Jones' schilderij `The
Dream of Sir Lancelot at the Chapel of the
San Graal' uit 1896. Eerder liet hij naar eigen
ontwerp voor zijn huis enkele glas-in-loodramen vervaardigen door Morris, waarop
o.a. `How Lancelot sought the sangreal and
might not see it because his eyes were blinded
by such love as dwelleth in King's houses'
staat afgebeeld. Deze ramen werden boven
de gootsteen in de keuken geplaatst, hetgeen
net als de voorkeur voor muurschilderingen
aangeeft hoezeer de Artur- en Graalvoorstellingen voor deze kunstenaars functioneerden
in het dagelijks bestaan. W.E. Reynolds-Stephens maakte beelden in de prerafaelitische
Stijl, onder meer `Sir Lancelot and the Nestling' (1899).
Een voorloper van de wanddecoraties van
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`The Lady of Shalott', gravure
van William Holman Hunt,
1857.

de prerafaelieten vormen de schilderingen
van scenes uit Malory in `The Queen's Robing Room' in Westminster Palace (Londen),
die William Dyce in de jaren 18So vervaardigde. Een van zijn ontwerpen toont `Generosity: King Arthur unhorsed, spared by Sir
Lancelot' (1852). Dezelfde ruimte werd
voorzien van eiken reliefs van H.H. Armstead, die vooral episoden uit Arturs leven en
de Graalqueeste heeft afgebeeld. Als een tegenpool van Rossetti c.s. geldt Sir John Gilbert, wiens `Sir Launcelot du Lake: She
brought him to a river then' uit 1886 (nu
Guildhall Art Gallery, Londen) een actie-rijke weergave is van een tweegevecht tussen
Lancelot en Sir Tarquin.
Het personage Lancelot vormt een belangrijk, zij het niet altijd zichtbaar element van
de voorstelling die in deze periode het meest
frequent werd afgebeeld: Elaine, `the lily
maid of Astolat'. Bekend uit de Oudfranse
Mort le roi Artu, Malory en Tennysons `Lady
of Shalott' (1832) en `Lancelot and Elaine' (in
The Idylls of the King, 1859) werd de jonkvrouwe die sterft vanwege haar onbeantwoorde liefde voor Lancelot, een symbool
van de Victoriaanse visie op de vrouw: jong,
mooi, onschuldig en zich opofferend aan de
mannelijke macht. Vaak wordt zij afgebeeld
in de torenkamer waarin zij zich met Lancelots schild terugtrok, terwijl zij de buitenwereld via een spiegel waarneemt en vervolgens in een tapij t verweeft, maar haar reis — in
veel gevallen de reis van haar lichaam — per
boot naar Camelot keert toch het meest terug
in de tientallen Elaine-afbeeldingen uit deze
tijd. J.W. Waterhouse schilderde haar liefst
zevenmaal (een versie uit 1888 hangt in de
Tate Gallery in Londen) en ook William
Holman Hunt beeldde haar meermalen of
een tekening uit 1850 is nu in de National
Gallery of Victoria in Melbourne, zijn `The
Lady of Shalott' uit i886 hangt nu in de City
Art Gallery van Manchester en de versie uit
1906 bevindt zich in het Wadsworth Athenaeum in Hartford, Connecticut. Een vroege
`Lady of Shalott' is het schilderij van William
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Maw Egley uit 18 S 8, dat nu in de Sheffield
City Art Galleries hangt. Nog in 1981 tekende Shelah Horvitz `My Lady of Shalott',
compleet met weefgetouw en spiegel. Er is
zelfs een Japans gedicht aan Elaine gewijd:
Natsume Soseki, Kairo-ko: A Dirge (19os).
Eind 19e, begin 2oe eeuw zijn enkele toneelteksten over Lancelot geschreven, waaronder het burleske stuk Lancelot the Lovely
(1889) van Richard Henry, de symphonische
ballade Elaine and Lancelot (1901) van Anton
Averkamp, het lyrische drama Launcelot du
Lake (1907) van Francis Coutts, Lanzelot
(1909)
van Eduard Stucken, Das Mddchen von
Shalott (1921)van H.H. Ewers en Lancelot
('939) van James Bridie. De opera Lancelot du
Lac van Victorin de Joncieres ging — met weinig succes overigens — in 1900 in Parijs in
premiere. In dejaren 191 I -1945 schreef Rutland Boughton een cyclus van Arturiaanse
oratoria, waaronder The Lily Maid (over
Elaine en Lancelot) . Boris Vian zette in 1953
deze traditie voort in zijn Le chevalier de neige,
een openluchtspel met ballet en muziek (in
1 957 gecomponeerd door Georges de la
Rue), waarin vooral de zuiverheid van Lancelots overspelige liefde tot uiting komt. Edwin Arlington Robinson schreef in 1920 zijn
Lancelot: A poem, een gedicht over de laatste
dagen van Artur, dat de liefde voor Guinevere beschrijft als de aanzet tot de ondergang
die door de verstoorde vriendschap van Lancelot en Gawain onontkoombaar wordt.
Naast traditionele werken, zoals Launcelot and
the Ladies (1927) van Will Bradley, The Ballad
of Elaine ( 1926) en The Riding of Lancelot
(1929)
van Sidney Fowler Wright, The Little
Wench ('935) van Philip Lindsay, Lancelot,
my brother (1954) van Dorothy Roberts, Lan-

celot and Ginevra, ein Liebesroman am Artushof
(1961) van Ruth Schirmer-Imhoff en Le Chevalier de la Charrette (1985) van Claude Duneton en Monique Baile, is er ook een enkel
werk waarin Lancelot geironiseerd wordt: in

Launcelot: a Romance of the Court of King Arvan Lord Ernest Hamilton, is de
thur (1926)
titelheld gehuwd met Elaine en is Guinevere

een op seks beluste verleidster die hem in haar
bed weet te krijgen. Een ironische vertekefling van het personage vindt men ook in
twee recente romans. In 1978 schetste Peter
Vansittart in zijn Lancelot een weinig romantisch beeld van de ondergang van het Romeinse Brittannie, waarvan Lancelot een representant is; in zijn diensttijd onder Aurelius
Ambrosius ontmoet Lancelot de prostituee
Gwenhever. In hetzelfdejaar plaatste Walker
Percy in zijn Lancelot de thema's lust en de
daaruit voortkomende ondergang in de hedendaagse wereld van de film. De titelheld,
Lancelot Lamar, acht zich de `Knight of the
Unholy Grail'. Wat betreft het witte doek
geldt overigens dat naast de obligate Amerikaanse spektakelfilms ook Franse, meer artistiek getinte produkties aan Lancelot zijn gewij d, zoals LANCELOT D U LAC (I 974) van
Robert Bresson, waarin Lancelot na de mislukte Graalqueeste wordt verscheurd door
zijn belofte aan God zijn relatie met Guinevere niet te hervatten en door zijn niet aflatende
liefde voor haar.
Als een van de hoofdrolspelers in de talrijke moderne navertellingen van het Arturverhaal die — gewoonlijk als trilogie — in de
laatste decennia zijn verschenen, heeft Lancelot zijn vaste plaats in de moderne romankunst. Wanneer de auteurs van dergelijke
werken zich baseren op Malory, kunnen zij
niet om Lancelot heen. Het personage krijgt
daarbij uiteenlopende verschijningsvormen.
Zo gaf Terence Hanbury White zijn hoofdpersoon Lancelot in The Ill-Made Knight
(I 940; derde deel van de cyclus The Once and
Future King) een buitengewoon lelijk uiterlijk
dat contrasteert met zijn naar zuiverheid strevende innerlijk. Hij koestert een zuivere liefde voor Guinevere, maar verliest zijn maagdelijkheid aan Elaine, de Graalprinses in deze
roman. In The Mists of Avalon (1982) van
Marion Bradley wordt Lancelot heen en
weer geslingerd tussen enerzij ds de kwezelige
Guinevere en haar christelijke geloof en anderzijds Morgaine en haar oude heidense en
matriarchale denkwereld. In moderne no-
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mans over Guinevere, zoals Sharan Newmans trilogie (Guinevere, 1981; The Chess-

board Queen, 1984; en Guinevere Evermore,
1985) is gewoonlijk ook een hoofdrol weggelegd voor haar minnaar. In enkele romans
wordt het personage Lancelot echter vanwege zijn afwezigheid in de Keltische oervorm
van de Arturlegende weggewerkt uit het Arturverhaal. Zijn verhaaltechnisch blijkbaar
onmisbare functie als minnaar van de koningin (hier gewoonlijk Gwenhwyfar genoemd)
wordt in dergelij ke gevallen overgeno

-

men door de afdoende Keltisch gefundeerde
Bedwyr/Bedivere. Voorbeelden hiervan zijn:
Rosemary Sutcliff, Sword at Sunset (1963),
Mary Stewart, The Last Enchantment (I 979)
en Gillian Bradshaw, In Winter's Shadow
(1982). Ondanks deze tendens lij kt het er niet
op dat Lancelot zijn vooraanstaande positie in
de Arturverhalen spoedig zal moeten prijsgeven.
FRANK BRAND SMA
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1971; Bruggink e.a. 1986; Gerritsen 1987; Lie
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kan hij haar ontmoeten; als tegenprestatie zal
zij hem rijkelijk van geld en goederen voorzien. Er is echter een voorwaarde: hij mag
nooit of to nimmer een woord over haar loslaten. Lanval en de dame vermaken zich die
middag opperbest. Een tijd lang bezoekt Lanval zijn dame.
Op een dag converseren de ridders van koning Artur in de tuin. Dan ziet de koningin
de knappe Lanval. Ze voegt zich bij de ridders, neemt Lanval apart en biedt hem haar
liefde aan. Lanval wijst haar aanbod van de
hand. Wanneer de koningin blijft aandringen, zegt Lanval haar dat hij van iemand anders houdt, een dame veel mooier, hoofser en
wijzer dan zij. Gekwetst trekt de koningin
zich terug. Wanneer Artur terugkeert van de
jacht, beschuldigt de koningin Lanval ervan
haar te hebben willen verleiden en haar te
hebben beledigd. De koning ontbiedt Lanval:
deze ontkent de aantij ging van de koningin,
maar houdt staande dat zijn vriendin veel
mooier is. Lanval zal in aanwezigheid van alle
vazallen moeten aantonen dat zijn vriendin
inderdaad mooier is dan de koningin.
Op de vastgestelde dag kan Lanval zijn
vriendin niet laten zien. Op het moment dat
Arturs vazallen het vonnis over Lanval willen
vellen, komen twee beeldschone jonkvrouwen aanrijden; iets later gevolgd door twee
anderen; tenslotte arriveert Lanvals vriendin:

zij overtreft alle andere dames in schoonheid.
Nadat Lanval is vrijgesproken, gaat hij samen
met zijn vriendin naar het eiland Avalon.
Nooit heeft remand nog lets van hem vernomen.

L A N V A L is

de hoofdpersoon uit het gelijknamige lai van Marie de France. Op een hofdag deelt koning Artur royaal geschenken
uit, alleen Lanval krijgt niets. Teleurgesteld
maakt hij een rit langs een rivier. Daar wordt
hij benaderd door twee buitengewoon mooie
j onkvrouwen die hem verzoeken mee te gaan
naar hun dame. De dame, die haar twee dienaressen in schoonheid nog overtreft, vertelt
Lanval dat ze op hem heeft gewacht en biedt
hem haar liefde aan: wanneer hij maar wil,

De oudste versie van Lanval — overgeleverd
in vier handschriften — is een 646 verzen tellend lai, toegeschreven aan Marie de France
(ca. I 130 - ca. 1200; »Yonec) . In de eerste helft
van de 13 e eeuw wordt een vertaling opgenomen in de Oudnoorse Strengleikar (> Yonec). In de proloog van zijn Spiegel historiael
(geschreven tussen 1280 en 1288) spreekt Jacob van Maerlant over `die truffen van Lenvale' (de flauwekul over Lanval). Op grond
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van deze mededeling meent men dat de Lanval ook in het Middelnederlands te boek
moet zijn gesteld; tot op heden is daarvan
echter geen spoor teruggevonden. Tussen
13 5o en 1400 bewerkt de Engelse dichter
Thomas Chestre het verhaal over Lanval tot
een 1044 verzen tellend strofisch gedicht: Sir

schiedt: de verleidingspoging door Arturs gemalin en haar wraak staan bekend als het bijbelse motief van de vrouw van Potifar, dat
ook in andere middeleeuwse verhalen voorkomt (bijvoorbeeld in de »Chatelaine de Vergy
/ Borchgravinne van Vergi en Graelent).
LUDO JONGEN

Launfal.
In 1848 laat de dichter James Russell Lowell zich bij The Vision of Sir Launfal onder
meer inspireren door dit lai van Marie de
France. Tussen 1901 en 1924 schreef de Duitser Eduard Stucken (1865-1936) acht drama's
rond koning Artur, die hij bundelde onder de
titel Der Gral, ein dramatisches Epos. Het tweede drama uit de reeks is het verhaal van Lanval (1903). Eveneens voor het toneel werd de
stof bewerkt door Paul Ernst in Ritter Lanval
(1906) en Thomas Ellis in Lanval (1908).
Net als bijna alle andere lais maakt het verhaal van Lanval een sprookjesachtige indruk.
Het is een van de vele versies van het zogenaamde fee-maitresse-sprookje. Veelal wordt
de held tijdens een jachtpartij door een magisch dier (hert, everzwijn) meegelokt naar
een wereld waar de tijd als het ware stilstaat:
een dag daar duurt vaak tientallen j aren in de
normale wereld. De koningin biedt de held
haar liefde aan; na enkele dagen wil de held
terugkeren naar de gewone wereld; zijn
vriendin waarschuwt hem niets te nuttigen;
uiteraard overtreedt de held dit verbod, zodat
hij snel ouder wordt, maar op het allerlaatste
moment wordt hij gered door zijn vriendin.
Dergelijke verhalen waren in de Middeleeuwen zeer geliefd: de verhalen rond personages zoals Desire, Graelent, Guigemar, Guingamor, Tyolet en »Parthonopeus van Blois
zijn daar voorbeelden van.
In Lanval ontbreekt weliswaar dejachtpar
tij (Lanval gaat eigener beweging op pad),
maar de beeldschone dame is zonder twijfel
van origine een fee: zij is speciaal voor Lanval
naar de rivier gekomen, zij overlaadt hem
met geschenken en zij verbiedt hem over
haar te spreken. Uiteraard breekt de held het
taboe. Bijzonder is de manier waarop dat ge-

E D I T I E S: Kisling/Verhuyck 1 980;
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huyck 1 9 8 5.
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zoon van >>Karel
de Grote, kent eigenlijk twee gestalten in de
middeleeuwse letterkunde. In sommige epische teksten is hij de grote held die de Noormannen verslaat bij Saucourt. Dit beeld van
Lodewijk vinden we in het Franse chanson
>>Gormont et Isembart van rond I 130. Hiervan
is slechts een fragment van 661 verzen bewaard gebleven in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, maar het verhaal valt te reconstrueren dankzij het late epos Lohier et
Mallart. Deze tekst voegt eenvoudigweg
Gormont et Isembart toe aan zijn eigen, voltooide, verhaal over het vriendenpaar Lohier
en Mallart.
Veel vaker dan als held echter wordt Lodewijk gepresenteerd als een anti-held, als een
slechte of zwakke koning. Met name zijn gebrek aan daadkracht en de onheuse behandeling van zijn vazallen worden hem aangewreven. In de meeste chansons uit de `Cycle
de #Guillaume d'Orange' is hij ofwel zo zwak
dat hij door de oersterke Guillaume verdedigd moet worden, ofwel onrechtvaardig en
vergeet hij de meest oprechte vazallen bij de
verdeling van lenen. In deze cyclus vinden
we het beeld van Lodewijk als zwakke vorst
vooral rond I 13 5 in Le couronnement de Louis,
een chanson van 2695 assonerende tienvoeters, dat in vijf delen uiteenvalt. In het begin
wil de inmiddels bejaarde Karel de Grote zijn
LODEWIJK DE VROME,
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jonge zoon Lodewijk tot koning kronen. Als
die echter aarzelt, biedt een verrader zich aan
als regent, maar dan duikt Guillaume d'Orange op, doodt de verrader en kroont Lodewijk. Het tweede deel gaat over Guillaume,
die in Rome de paus moet verdedigen tegen
aanvallen van heidenen en in een tweegevecht de reus Corsolt overwint. In het derde
deel moet hij echter Lodewijk weer te hulp
snellen na de dood van Karel, want er is een
rebellie ontstaan onder leiding van de Noorman Acelin. In het vierde deel ontzetten Lodewijk en Guillaume samen Rome, waar Gui
van Duitsland zich meester van had gemaakt.
Guillaume kroont Lodewijk in de Sint-Pieter
tot koning van Italie. In het vijfde en laatste
deel moet Guillaume Lodewijk opnieuw te
hulp komen, ditmaal tegen opstandige baronnen. Hij dwingt hen zich aan de koning te
onderwerpen en uiteindelijk huwt Lodewijk
Guillaumes zuster. In het laatste vers van de
Couronnement toont Lodewijk zich ondankbaar.
Opvallend is dat Lodewijk in het zeer archaische Willalme-epos uit het midden van de
12e eeuw (het Chanson de Guillaume) gewoon
voorkomt als koning, zonder negatieve connotaties. Ook in vroege koningsbiografieen,
zoals die van 1'Astronome Limousin en Ermold de Zwarte (9e eeuw), komt Lodewijk
er niet slecht af. Ermold de Zwarte zegt zelfs
dat iedereen zijn daden bezingt, het yolk nog
meer dan de dichters.
In Lohier et Mallart, waarin Lodewijk duidelijk als een groot held wordt gepresenteerd,
fungeert het vriendenpaar Gormont en Isembart als verdubbeling van het vriendenpaar
Lohier en Mallart. Lohier is dan Lotharius,
zoon van koning Karel (de Eenvoudige), die
vergeefs tegen zijn broer Lodewijk iii in opstand komt, een detail met een zeker belang.
De historische held van de veldslag bij Saucourt in 88 I was namelijk helemaal niet Lodewijk i de Vrome (zoals Gormont et Isembart
en het Gormont-deel van Lohier et Mallart
melden), maar Lodewijk iii. In het Ludwigs-
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lied, een Oudduits heldenlied uit de 9e eeuw,
dat in Noord-Frankrijk werd geschreven in
een Frankisch dialect, is Lodewijk iii inderdaad de held van die slag, maar er is geen
direct verband met Gormont en Isembart:
het Ludwigslied is een op zichzelf staande lofzang. Latere historiografen schrijven de slag
bij Saucourt toe aan Lodewijk i de Vrome,
aan Lodewijk ii de Stotteraar, aan Lodewijk
III of aan Lodewijk iv d'Outremer.
Van Lohier et Mallart is het Franse origineel
geheel verloren gegaan, maar er zijn wel Nederlandse (14e eeuw, fragmentarisch overgeleverd) en Duitse (1437) versies van bewaard.
In 1405 werd in opdracht van Marguerite de
Joinville een Franse proza-Lohier et Mallart
geschreven, naar alle waarschijnlijkheid ook
met het Gormont-en-Isembart-verhaal erin,
maar helaas is ook die tekst op een fragment
van 16o verzen na verloren gegaan. De Duitse versie is een vertaling, die Elisabeth van
Nassau-Saarbrucken, geboren van Lotharingen, dochter van Marguerite dejoinville, van
een Frans origineel heeft gemaakt; daarvan
zijn vijf handschriften en drie drukken bekend. Op basis van een druk uit I S 14 werd
deze versie naverteld door de Duitse schrijver
Karl Simrock (1868). In Frankrijk bleef het
verhaal van Gormont en Isembart populair:
we vinden het in de kronieken van Hariulf en
Philippe Mousket. Ook treffen we het al aan
bij Galfredus van Monmouth in diens Historia regum Brittanniae. Hij laat echter (als Brit?)
de afloop (de dood van Gormont) weg.
De vijf episodes van de Couronnement,
waarin Lodewijk negatief wordt afgebeeld,
gaan waarschijnlijk terug op vijf onafhankelijke chansons; toch valt er een zekere eenheid
in de Couronnement te bespeuren. De kroningsscene uit het begin verwijst naar de politieke geschiedenis van de I2e eeuw; om de
erfelijkheid van de troonopvolging, die toen
nog niet wettelijk was geregeld, veilig te stellen, kroont Lodewijk vi (de Dikke) in I I 3 I
alvast zijn nog jonge zoon Lodewijk vii (de
Jongere). Lodewijk de Vrome moest daadwerkelijk tegen een kwaadwillende regent
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beschermd worden toen hij, kind nog, koning van Aquitanie werd, maar bij zijn kroning tot opvolger van Karel de Grote was hij
al in de dertig en was de historische Guillaume (graaf van Aquitanie) al overleden. Guillaume is nooit in Italie tegen de heidenen
gaan vechten (de eerste Romeinse episode);
dat deed Lodewijk ii in 873. En het was Lodewijk iv (d'Outremer) die de strijd tegen de
Normandiers aanbond. Een lichtelijk propagandistische tekst dus, met een potpourri van
historische daden van verschillende Lodewijken. De eenheid in de Couronnement ligt in de
behandeling van een aantal belangrijke thema's zoals de plichten van een monarch, de
plichten van een vazal, de erfelijkheid van de
kroon en de Franse aanspraak op de keizerskroon. Dat laatste vinden we met name in de
vierde episode, die van de kroning te Rome:
het is waarschijnlijk een echo van de aanval
die Hendrik v van Duitsland in I 124 uitvoerde tegen Lodewijk vi, omdat die de paus gesteund zou hebben. In de I Se eeuw werd de
Lodewijkskroning een vast onderdeel van de
grote cyclische Guillaume-handschriften in
proza.
Dat Lodewijk zich in het laatste vers van
de Couronnement ondankbaar toont, wijst
narratologisch vooruit naar een andere tekst
van de `Cycle de Guillaume d'Orange': Le
charroi de Nimes (ca. 1 140). Ook uit deze tekst
komt duidelijk het beeld van de onrechtvaardige Lodewijk naar voren. Lodewijk vergeet
Guillaume bij de verdeling van lenen en
Guillaume verovert dan met een list als die
van het turfschip van Breda (hier een kar met
vaten wijn) zijn eigen leen, Nimes. Daarna
volgt de inname van Orange in de Prise d'Orange (midden I2e eeuw). Ook in >Raoul de
Cambrai (eind I2e eeuw) is Lodewijk de ondankbare leenheer, die weigert aan de jonge
Raoul het leen van zijn vader te geven. Die
kwestie van de erfelijkheid van lenen stond in
de I2e eeuw volop in de belangstelling; Lodewijk de Vrome is een literair stereotype
geworden om dit politieke probleem te illustreren. In eerder genoemde cyclische proza-
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handschriften uit de late Middeleeuwen
wordt het beeld van Lodewijk in alle onderdelen bijgesteld en pogen de bewerkers het
koninklijk blazoen weer iets op te poetsen en
de conflicten wat te beperken. Helemaal slagen ze daar echter niet in.
J. KOOPMANS
EDITIES:
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(Loherains, Lotharingers) : hun
verhalen komen in twee literaturen voor, de
Franse en de Nederlandse. Het Frans kent een
`Geste des Loherains', waartoe vijf chansons de
geste gerekend worden; in het Nederlands
zijn fragmenten bewaard van wat traditioneel de Roman der Lorreinen wordt genoemd.
Het hoofdthema is eenvoudig: de strijd tussen
de hertogen van Lotharingen en de graven
van Bordeaux, die met hun aanhangers in een
onverzoenlijke, generaties durende vete zijn
gewikkeld. Tussen de partijen bevindt zich
de koning van Frankrijk, die de Lorreinen en
de Bordelosen moet trachten te verzoenen.
De kern van het verhaalcomplex is een
tweetal Oudfranse chansons de geste, Garin le
Loherain en Gerbert de Mez. Ze zijn niet tegelijk ontstaan: Garin in ieder geval nog in de
12e eeuw, Gerbert eind 12e of begin 13 e eeuw,^
maar ze zijn wel onafscheidelijk en worden in
de handschriften altijd samen aangetroffen.
Rondom deze tweeeenheid groeperen zich
de Franse cyclus en de Middelnederlandse roman. Het verhaal van de Garin-Gerbert gaat
in het kort als volgt.
In Garin le Loherain (ruim 16.000 verzen)
wordt verhaald hoe de vete tussen de Loherains en hun tegenstanders ontstaat. Aanvankelijk is alles pais en vree. Vierjongens genieten hun opvoeding aan het hof van koning
Pepijn: Garin le Loherain en zijn broer Begon
LORREINEN
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uit Lotharingen, en Fromont de Lenz en zijn
broer Guillaume de Monclin uit Bordeaux.
De eerste rimpeling in hun verhouding doet
zich voor als de koning hen tegelijk tot ridder
slaat en zijn lieveling Begon hertog van Gascogne maakt. De jaloezie van Fromont
wordt gesust met de belofte dat het eerstvolgende openvallende leen voor hem is. Dat
eerst de leenheerlijkheid van Lotharingen
nog naar Garin gaat, spreekt overigens vanzelf: die volgt zijn vader op.
Garin is dan een van de vele Fransen die
naar het zuiden reizen waar de Saracenen het
land Maurienne zijn binnengevallen. De koning van dat land, de oude Thierry, vraagt
vlak voor zijn overlijden of Garin met zijn
dochter Blanchefleur wil trouwen. Garin is
daartoe genegen, vraagt toestemming aan
koning Pepijn en verkrijgt die ook. Dan
komt Fromont in het geweer: als Garin met
Blanchefleur trouwt, wordt hij automatisch
heer van Maurienne, en dat terwijl het eerste
vrijvallende leen aan hem was beloofd. De
gemoederen raken verhit. Garin slaat de razende Fromont in het gezicht en zo ontstaat
een vete die nooit meer zal eindigen.
Koning Pepijn speelt in het verhaal soms
een dubieuze rol. Hoewel Blanchefleur de
toekomstige bruid van Garin is, besluit de
koning om het meisje voor zichzelf te houden. Daartoe ensceneert hij een leugen: twee
monniken zweren op de relikwieen dat Garin
en Blanchefleur bloedverwanten zijn en dus
niet met elkaar mogen trouwen. Garin is
woedend, maar wel zo wijs om zich bij deze
gang van zaken neer te leggen. Het gevolg is
wel dat de Loherains in Blanchefleur een
trouwe pleitbezorgster aan het hof krijgen.
En die kunnen zij goed gebruiken, want Pepijn is niet altijd onpartijdig en schroomt bijvoorbeeld niet om zich door de Bordelais te
laten omkopen.
Een beroemde scene uit Garin le Loherain is
de dood van Begon. Op weg naar Metz,
waar hij zijn broer Garin wil bezoeken, besluit hij om in een bos dat aan Fromont toebehoort, op een zeer geducht everzwijn te

gaan jagen. Daar wordt hij door Fromonts
mannen — zonder dat zij weten wie ze voor
zich hebben — gedood. Maar Fromont herkent hem en is diep bedroefd over de dood
van zijn voormalige tegenstander. Het voorkomt niet dat de vijandelijkheden weer oplaaien — vijandelijkheden waarin tenslotte
ook Garin omkomt.
In het aansluitende chanson, Gerbert de
Mez (bijna I5.000 verzen), treden de zonen in
de plaats van hun vaders: de protagonisten
zijn Garins zoon Gerbert voor Lotharingen
en Fromonts zoon Fromondin voor Bordeaux. Verder wordt voortgeborduurd op
het bekende stramien: koningin Blanchefleur
komt energiek op voor de belangen van Lotharingen, koning Pepijn blijft onberekenbaar, strij d en verzoening wisselen elkaar af,
de Saracenen zijn een voortdurende bedreiging. Tenslotte laat Fromondin zich door een
kluizenaar overreden de wereld de rug toe te
keren. Hij trekt zich terug in een kluis te
Pampelune, maar heeft met de Loherains nog
een oude rekening te vereffenen: de schedel
van zijn vader Fromont is indertijd door Gerbert verwerkt in een gouden beker, waaruit
Fromondin op een feest te drinken kreeg. Als
hij in zijn kluis bezoek krijgt van Gerbert en
enkele metgezellen, probeert hij de Loherains
te doden. Die zijn echter op de hoogte en
maken een einde aan het leven van Fromondin.
Dit kennelijk succesrijke verhaal leende zich
ertoe om uitgebreid te worden, zowel met
een voorgeschiedenis als met een vervolg. De
voorgeschiedenis (waarin van een vete dus
nog geen sprake is) heet Hervis de Mez (ruim
10.000 verzen). De titelheld treedt in Garin le
Loherain op als de oude vader van Garin en
Begon; in de Hervis wordt verteld hoe hij het
in zijn jeugd tot hertog van Lotharingen
heeft gebracht. Daar ziet het aanvankelijk
niet naar uit, want Hervis is van burgerlijke
afkomst en is door zijn vader voorbestemd
voor het koopmanschap. Maar de zoon voelt
daar niets voor; hij wil liever ridderlijke da-
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den verrichten en door zijn dapperheid — en
niet te vergeten het geld van zijn vader —
slaagt hij erin de hand te verkrijgen van de
dochter van de Hongaarse koning. Dan heeft
hij de hertogstitel voor het grijpen. Voortzettingen van de Garin-Gerbert zijn er in het
Frans zelfs twee: Anseys de Mez en Yon ou la
Venjance Fromondin. Beide zijn waarschijnlijk
uit de 13e eeuw; in beide wordt Gerbert gedood, als wrack voor de dood van Fromondin.
Interessanter is echter de manier waarop
een Brabantse dichter het verhaal heeft gecontinueerd. De Roman der Lorreinen bestaat
uit twee of drie boeken. Het eerste boek biedt
een vertaling van de kern van de Franse cyclus, de Garin-Gerbert. In het tweede boek
verwijdert de dichter zich van het Franse
voorbeeld. Net als in het Frans wordt Gyrbeert (Gerbert) gedood, maar voor het overige ondergaat het verhaal een opmerkelijke
metamorfose. De koning van Frankrijk heet
niet langer Pepijn maar Karel. De verradersrol, die min of meer was weggelegd voor de
aanvoerder van de Bordelosen, wordt overgenomen door Gelloen (Ganelon), de schurk
uit het Chanson de Roland. De nieuwe aanvoerder van de Lorreinen is koning Yoen van

rend bedreigd door Gelloens dochter Yrene,
die koningin van Griekenland is geworden;
(f) de lotgevallen van koning Yoen nadat hij
Helene geschaakt en zich naar Hoog-Goten
begeven heeft, ver weg in Azie.
Het knappe van de Brabantse dichter is dat
hij al deze draden aan het eind van het tweede
boek laat samenkomen, en wel in een allesbeslissende veldslag bij Roncevaux. Dit verhaalgedeelte is niet bewaard, maar daar moet
met Gelloen, Yrene en de andere verraders
zijn afgerekend.
Ergens halverwege het verhaal wordt aangekondigd dat er nog een derde boek zal volgen, waarin de vete wordt doorgetrokken
naar de 12e of de 13e eeuw. Het bestaan van
dat boek is enigszins onzeker; er zijn in ieder
geval geen fragmenten van bewaard.
In de Roman der Lorreinen wordt nog meer
de nadruk gelegd op het waar-gebeurd-zijn
van het verhaal dan in de Franse teksten al het
geval was. Het is veel eerder 'historie' dan
`roman'; met zijn indeling in `boeken' en die
weer in `partieen' beoogt het kennelijk net
zoiets te zijn als de Spiegel historiael, de grote
wereldgeschiedenis van Jacob van Maerlant.
De omvang is daarmee in overeenstemming:
waarschijnlijk bedroeg de totale omvang

Gascogne, later bijgestaan door zijn zoon

zo'n

Ritsart. Het verhaal gaat zich op veel meer
plaatsen tegelijk afspelen (Afrika, Jeruzalem,
Scythie, de Kaukasus, Noorwegen) en daardoor wordt de structuur gecompliceerder:
een verstrengeling van verhaaldraden.
De belangrijkste verhaaldraden zijn: (a) de
gebeurtenissen in en om Frankrijk, het voornaamste strijdtoneel, waar Karel de Grote
van tijd tot tijd tussenbeide komt; (b) de handelingen van Gelloen; soms bevindt hij zich
in Frankrijk, soms wordt hij verbannen en
zwerft dan rond, met rampzalige gevolgen;
(c) de invallen van de Saracenen onder leiding van Agulant; (d) de handelingen van een
concurrerende groep Saracenen onder leiding van Gelloens zonen Beligant en Marcilijs; (e) de gebeurtenissen in Scythie, een van
de bezittingen van koning Yoen, voortdu-

Vermoedelijk werd het werk ca. 1275 geschreven, in opdracht van het Brabantse hof.
Deze twee hypotheses hangen samen: in de
tweede helft van de i 3 e eeuw waren de hertogen van Brabant gefascineerd door hun
voorgeschiedenis. Zij zagen zichzelf als nazaten en als rechtmatige opvolgers van Karel de
Grote; ze gaven zelfs opdracht tot het schrijven van Latijnse kronieken die dit moesten
bevestigen. Boven hun oorkonden noemden
zij zich o.a. 'hertog van Lotharingen' en dit
wettigt het vermoeden dat een Brabantse
`Roman der Lotharingers' voor hun dynastieke aspiraties zeer welkom was.
De Loherains moeten enigszins spraakmakend zijn geweest; dat geldt althans voor Garin. Het is waarschijnlijk dat de naam van de
Zwaanridder Lohengrin via Loherengrin te-

150.000

verzen.

224 MAUGIS

ruggaat op Li Loheren Garin. Voorts vermeldt
Huizinga dat de Bourgondische vorsten in
hun schatkamer een aantal heldenrelieken bewaarden van romantische aard, waaronder
een tand van het everzwijn van Garin le Loherain. Dit zouden blijken kunnen zijn van
een buiten-literaire, orale Garin-traditie —
maar het moet bij dit vermoeden blijven.
J.B. VAN DER HAVE
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M A U GI S (Middelnederlands: Malegijs of

Madelgijs) is een ridder-tovenaar die voor het
eerst opduikt in Renaut de Montauban, een
Frans chanson de geste. Wanneer Renaut (Renout) en zijn broers in hun strijd tegen de
onrechtvaardige koning >>Karel het onderspit
dreigen te delven, treedt Maugis in het strijd
perk om zijn familieleden bij te staan. Op het
moment dat zijn militaire kracht niet toereikend is, zet hij zijn toverkracht in om zichzelf
maar ook en vooral zijn verwanten te ontzetten. Daarmee krijgt het optreden van de
ridder-tovenaar een politieke rechtvaardiging, die ook door het middeleeuwse publiek
moet zijn begrepen. Het rebellenepos Renaut
de Montauban ontstond immers in een tijd dat
het koningschap zijn macht ten koste van de
adel versterkte.
Maugis maakt zowel in de tekst als in de
tekstgeschiedenis van de Renaut een opvallende ontwikkeling door. Zo evolueert hij in de
loop van het chanson de geste van een marginale figuur tot een leidinggevende persoonlijkheid. Hij neemt in het conflict tussen Karel en Renaut zelfs een sleutelpositie in: Karel
wil zich pas met Renaut en zijn broers ver-

zoenen als Maugis onschadelijk is gemaakt.
Daarnaast ontwikkelt Maugis' rol zich in de
loop van de verschillende redacties van het
verhaal; in de j ongere krijgt het magische element steeds meer gewicht. Terzelfder tijd
worden in deze redacties de episoden waarin
Maugis' vernuft en toverkunst centraal staan,
in het komische getrokken.
De bijval die de mysterieuze tovenaar bij
het publiek ongetwijfeld vond, inspireerde
een dichter om rond deze figuur een nieuw
epos te ontwikkelen: Maugis d'Aigremont.
Daarin wil hij een aantal zaken ophelderen
die in het moederepos, Renaut de Montauban,
onduidelijk zijn gebleven, zoals Maugis' herkomst en zijn relatie met Renaut en diens
broers en het toverpaard Bayart. Het element
van Maugis' toverkunst, dat reeds in de Renaut een steeds belangrijker plaats inneemt,
wordt in de Maugis versterkt; het wordt bovenal aangewend om de koning moreel te
vernederen. Dit verhaal dan, waarin de ridder-tovenaar Maugis de centrale plaats inneemt, is overgeleverd in drie verschillende
versies: een Franse en twee Nederlandse. Als
we tot de kern van het verhaal datgene rekenen wat de drie versies gemeenschappelijk
hebben, luidt het als volgt.
Aan het hof van hertog Beuve d'Aigremont wordt een tweeling geboren, juist op
het moment dat heidenen de stad binnenvallen. In de chaos wordt een van de kinderen
gekidnapt en naar het heidense Monbrant gebracht. Een hovelinge wil het andere kind in
veiligheid brengen. Onderweg wordt zij
door wilde dieren verscheurd, maar het kind
blijft dankzij een magische oorring ongedeerd. Het wordt gevonden door de fee
Oriande van Rocheflor die het de naam
Maugis geeft. Door Oriandes broer Baudris
wordt de vondeling al vroeg ingewijd in de
nigromantie, de zwarte kunst.
Intussen groeit zijn broer Vivien op in
Monbrant, waar een vurige liefde opbloeit
tussen hem en de heidense vorstin Esclarmonde (Middelnederlands: Beufloer). Als koning
Sorgalant (Middelnederlands: Yvorijn) van

MAUGIS 225

Na Karel de Grote en zijn
ridders in slaap getoverd to
hebben berooft Maugis hen van
hun zwaarden. Miniatuur van

Loyset Liedet, ca. 1460,
in een handschrift van
Renaut de Montauban. Parijs,
Bibliotheque Nationale.
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Monbrant hiervan op de hoogte raakt, moet
Vivien vluchten. Hij sluit zich aan bij de
Spaanse koning Antenor, die onderweg is
naar Rocheflor om Oriande voor zich te
winnen. In de buurt van Rocheflor ligt een
eiland, waar het toverpaard Bayart door duivels en draken vastgehouden wordt. Met zijn
toverkunst en na langdurige strijd lukt het
Maugis Bayart te veroveren en te temmen.
Terwijl Maugis strijd levert om het paard,
words Rocheflor door Antenor belegerd; aan
de zij de van laatstgenoemde onderscheidt
zich Vivien. Gelukkig keert Maugis — met
Bayart — op tijd terug om zich met succes in
de strijd te mengen. Tussen de broers komt
het tot een hevige strijd, die onbeslist eindigt.
Nadat zij zich van hun identiteit bewust zijn
geworden, verzoenen zij zich en volgt Vivien
zijn broer naar het christelijke kamp en in het
christelijke geloof. Tijdens het aansluitende
verzoeningsfeest besluiten Maugis en Vivien
op zoek te gaan naar hun ouders.
Intussen wordt Montpellier (Middelnederlands: Moncleir) door koning Karel belegerd. Maugis weet echter de stad te ontzetten; hij neemt de verwarring in het
koninklijke kamp te baat om zijn vader Benye uit de gevangenis te Parijs te bevrijden.
Mede op grond daarvan stemt Karel toe in
een verzoening. Inmiddels belegert Sorgalant
van Monbrant Aigremont; de stad words
echter door Maugis en Vivien ontzet en de
vijand gestraft. Een groot feest bezegelt het
huwelijk van Vivien en Esclarmonde, waarna
ieder terugkeert naar zijn residentie.
Het Oudfranse chanson de geste Maugis d'Aigremont is waarschijnlijk in de eerste helft van
de 13 e eeuw in de streek van Beauvais in
Noord-Frankrijk ontstaan. Van de Franse
versie zijn drie versredacties en drie prozaredacties overgeleverd die nauw met elkaar samenhangen. Daarnaast kan van het prozaverhaal nog een veertiental drukken nit de i 6e en
17e eeuw worden getraceerd. Ook in de `Bibliotheque des Romans' (1778) werd een uittreksel van de roman opgenomen.

Omstreeks 1300 werd het Franse chanson
de geste in het Middelnederlands vertaald.
Uit de rijke handschriftelijke overlevering
van de Madelgijs — van geen andere Karelroman zijn zoveel handschriften bekend —
kan men opmaken hoe geliefd de stof in de
Nederlanden is geweest. Van de Middelnederlandse versroman bestaan twee versies,
een kortere en een langere. De kortere versie
wordt vertegenwoordigd door (fragmenten
van) zeven Middelnederlandse handschriften
en door de omstreeks 1460-7o aan het paltsgrafelijke hof to Heidelberg ontstane, zeer getrouwe Duitse vertaling. Vooral de toverkunsten van Maugis en de liefde tussen
Oriande en Maugis worden hierin breed uitgemeten. De langere versie treffen we aan in
drie van de (fragmentarisch) overgeleverde
versredacties en in de prozaroman. De bewerker van deze versie heeft daarvoor de
kortere versie als uitgangspunt genomen en
deze met nieuwe episoden uitgebreid, sommige met een uitgesproken legendarische inhoud.
Gezien het grote aantal ons bekende edities
moet Die schoone hystorie van Malegijs een der
populairste volksboeken geweest zijn. Het
verhaal vond drukkers vanaf de 16e tot nog
diep in de 19e eeuw. Dat de prozaroman in
burgerlijke kringen van de i7e en de 18e
eeuw een vaste plaats had veroverd, laten de
literaire toespelingen zien die in kluchten en
blijspelen over het lezen van onder meer de
Malegijs werden gemaakt.
Buiten het Franse en Nederlandse taalgebied bleef het verhaal van Maugis volledig in
de schaduw van dat van Renaut. Zo is er
noch een Italiaanse, noch een Scandinavische
of Engelse versie van de stof bekend. Wel
treft men grote delen ervan aan in de Italiaanse Rinaldo da Monte Albano, zoals de geboorte
van de tweeling Maugis en Vivien, hun scheiding en uiteindelijke hereniging, alsmede de
verovering van Bayart. Ofschoon de naam
anders doet vermoeden, stemt de Scandinavische Magus saga in hoge mate met de Nederlandse Renout van Montalbaen overeen. De
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gebeurtenissen die specifiek zijn voor de
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hierin niet terug.
Vanaf het begin van de 19e eeuw stond het
verhaal van Maugis op het repertoire van de
Antwerpse poesjespelen. Zo verhaalt Hendrik Conscience in zijn Geschiedenis mijner
jeugd dat hij zozeer onder de indruk was van
de in de poesjenellenkelders gespeelde volksverhalen, dat hij al zijn geld naar de winkel
van Thys op de Vlasmarkt bracht om onder
andere het verhaal van Malegijs aan te schaffen. In zijn verhaal `De Geest' verklaren twee
personages dat zij het verhaal van Malegijs
kennen. Nog tot in onze eeuw werd het verhaal van Malegijs en Vivien in de poesjenellenkelders gespeeld.
Aan Maugis herinneren ook talrijke lokale
sagen, met name in de (Belgische en Franse)
Ardennen. Aigremont-le-Duc kende een
Tour Maugis en dichtbij het `Chateau-Regnault' beyond zich de Table Maugis. Op een
17e-eeuwse kaart words in de buurt van Sedan nog de Pont de Maugy gelocaliseerd. In
het Belgische Beverce bevonden zich ooit het
Chateau Magis en de Moulin Magis. Ook het
Chateau d'Aigremont (te Awirs) wordt met
Maugis in verband gebracht. In en rond het
Westvlaamse Ieper speelde de sage van het
`Peerdeken Malegij s', een groot paard dat
verscheidene personen, in dit geval driejonge
meisjes, op zijn rug vervoerde. Het is onzeker
of deze sage met Maugis meer gemeen heeft
dan de associatie van een groot paard met de
naam van de tovenaar die in het epische verhaal zo'n paard veroverd had.
Ook tegenwoordig nog inspireert de tovenaar Maugis de verbeeldingskracht van kunstenaars en publiek; evenwel is hier dan sprake van de Maugis voor zover die optreedt in
het verhaal van Renaut en zijn broers, de
Vier Heemskinderen. Zo figureerde hij anno
1990 in de Rosbeiaard-ommegang te Dendermonde, zoals hij ook illustrators van
jeugdboeken inspireert die over de lotgevallen van de Heemskinderen vertellen.
B.W.TH. DUIJVESTIJN

t

M E R L I J N (Frans: Merlin, Latijn: Merlinus)

is een tovenaar en profeet die in talrijke Arturromans een rol speelt. Het vroegste samenhangende relaas over zijn geboorte en
zijn relaties met de Britse koningen Vortigern, Ambrosius en Uter Pendragon is te
vinden in Galfredus van Monmouths Historia
regum Brittanniae (Geschiedenis van de koningen van Brittannie) van ca. 1136. Al enkele
jaren eerder had Galfredus een lange reeks
aan Merlijn toegeschreven voorspellingen
het licht doen zien, de Prophetiae Merlini, een
werk dat hij in zijn geheel in zijn Historia
opnam. Rond 11 so voltooide hij de Vita
Merlini, een biografie van Merlijn in 1529
hexameters waarin hij dieper inging op Merlijns afkomst. Met deze drie werken creeerde
Galfredus een gestalte die romanschrijvers en
dichters, maar ook beeldend kunstenaars en
geleerden, eeuwenlang is blijven fascineren.
Hieronder volgt eerst een samenvatting van
Galfredus' relaas over Merlijn in de Historia

regum Brittanniae.
Koning Vortigern heeft zich op onrechtmatige wijze meester gemaakt van de troon.
Hij kan zich niet handhaven zonder de hulp
van de Angelen en Saksen, die zich onder
leiding van »Hengest en Horsa op Britse bodem hebben gevestigd. Vooral nadat hij
Hengests dochter Renwein tot vrouw heeft
genomen, wordt hij steeds meer tot speelbal
van de heidense indringers. Tijdens de onderhandelingen over de toelating van een nieuw
contingent Germaanse immigranten zien
Hengest en zijn volgelingen hun kans schoon
en richten een slachting aan onder de Britse
aristocratie. Vortigern weet het vege lijf te
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redden door naar Wales te vluchten. Daar
roept hij zijn tovenaars (Galfredus gebruikt
het woord magi, dat ook met `astrologen' kan
worden vertaald) bijeen om hem advies te
geven. Zij raden hem aan een machtige toren
te bouwen en zich daarin te verschansen.
Vortigern kiest een plaats op de berg Erith
(Snowdon) waar de toren moet verrijzen.
Metselaars beginnen de fundamenten te leggen, maar ontdekken elke morgen opnieuw
dat de aarde het werk van de vorige dag heeft
verzwolgen. Opnieuw raadpleegt Vortigern
zijn tovenaars. Zij verklaren dat hij het metselwerk moet laten besprenkelen met het
bloed van een jongen die geen vader heeft.
Vortigern zendt speurders uit om deze vaderloze knaap te zoeken. Op een dag komen zij
in een stad waar jongens bij de poort ruziemaken bij het spel. Zij horen hoe een van de
jongens, Dinabutius, een ander, die Merlinus
(Merlijn) blijkt te heten, voor de voeten
werpt dat niemand weet wie hij is omdat hij
geen vader heeft. De speurders ondervragen
de omstanders en horen dat de vader van de
knaap inderdaad onbekend is; zijn moeder,
die haar intrek in een klooster heeft genomen, is een dochter van de koning van Demetia. De jongen en zijn moeder worden
naar koning Vortigern gezonden. De vrouw
zweert dat zij nooit gemeenschap heeft gehad
met een man van vlees en bloed. Maar wel
had zij in haar klooster herhaaldelijk bezoek
ontvangen van iemand in de gedaante van
een knappejongeman, die haar in zijn armen
placht te nemen en te kussen om zich vervolgens onzichtbaar te maken. Onzichtbaar
had hij ook gemeenschap met haar gehad en
als gevolg daarvan was Merlijn geboren.
Vortigern legt het geval voor aan een geleerde, die verklaart dat het om het optreden van
een incubus moet gaan, een demon die eigenschappen van mens en engel in zich verenigt.
Geconfronteerd met Vortigerns tovenaars
stelt de knaap Merlijn (die volgens Galfredus
ook de naam Ambrosius draagt) hun onwetendheid aan de kaak. Op zijn aanwijzingen
wordt er onder de fundamenten een onder-

gronds meer gevonden. Gevraagd wat zich
op de bodem van het meer bevindt, moeten
de tovenaars opnieuw het antwoord schuldig
blijven. Merlijn verklaart dat men daar twee
holle stenen zal vinden, in elk waarvan een
draak slaapt. Het meer wordt drooggelegd en
men vindt de stenen. De twee draken — een
rode en een witte — komen te voorschijn en
beginnen elkaar te bevechten. Merlijn voorspelt de overwinning van de witte draak, die
de Saksen symboliseert; de nederlaag van de
rode draak betekent dat het Britse yolk zal
worden geknecht tot het everzwijn van
Cornwall (Artur) de indringers zal vertrappen. Ook Vortigerns dood wordt door Merlijn voorspeld: als Aurelius Ambrosius en
Uter Pendragon, de zonen van de door Vortigern verraden koning Constantijn, hem in
zijn toren belegeren, komt hij om in de vlammen.
Aurelius Ambrosius wordt tot koning gekroond. Ten koste van een bloedige oorlog
slaagt hij erin de Saksen te onderwerpen. Hij
besluit een monument op te richten om de
gevallen Britten te eren. Alleen Merlijn
wordt in staat geacht een dergelijk gedenkteken tot stand te brengen. Hij stelt Ambrosius
voor de Reuzenkring, een ring van geweldige stenen, uit Ierland naar het slagveld over te
brengen. Met behulp van bovennatuurlijke
middelen slaagt Merlijn erin de stenen van
hun plaats te krijgen, naar Brittannie te verschepen en daar opnieuw op te stellen op de
berg Ambrius bij Salisbury. Als Aurelius
Ambrosius kort daarna door Saksisch vergif
sterft, wordt hij begraven in de Reuzenkring,
waarvan de Engelse naam Stonehenge luidt.
Hij wordt opgevolgd door zijn broer Uter
Pendragon.
Ook Uter Pendragon krijgt te maken met
de opstandige Saksen. Dankbaar gebruik makend van de strategische adviezen van Gorlois, de hertog van Cornwall, weet hij hun
verzet te breken.. Bij een hoffeest ter viering
van de overwinning laat Uter het oog vallen
op Gorlois' echtgenote Ygerna, de mooiste
vrouw van Brittannie. Vervuld van begeerte
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overlaadt hij haar met attenties. Gorlois verlaat woedend het hof en trekt zich, met Uter
op zijn hielen, terug in Cornwall, waar hij
Ygerna onderbrengt in het kasteel Tintagel;
hijzelf verschanst zich in een naburig fort.
Terwijl hij dit fort belegert, wordt zijn verlangen naar Ygerna Uter te machtig. Hij
vreest aan een psychische ineenstorting ten
proof te zullen vallen en besluit op advies van
een van zijn edelen Merlijn te ontbieden. Deze doet Uter een gedaanteverwisseling ondergaan, zodat hij als twee druppels water op
Gorlois lijkt. Ook Uters vriend Ulfin en
Merlijn zelf nemen andere gedaanten aan. In
de waan dat het zijn meester is die thuiskomt,
laat de poortwachter het drietal binnen. De
nietsvermoedende Ygerna ontvangt Uter in
haar bed en vervult al zijn verlangens. Die
nacht wordt Artur verwekt. Intussen heeft de
belegerde Gorlois met zijn garnizoen een roekeloze uitval gedaan en is als eerste gesneuveld. Als boodschappers het nieuws van zijn
dood op Tintagel komen brengen, zien zij tot
hun stomme verbazing hun meester in levenden lijve naast de hertogin zitten. De gewaande Gorlois beweert dat hij zich naar koning Uter zal begeven om vrede te sluiten. In
zijn eigen gedaante keert hij terug en maakt
zich zowel van Tintagel als van Ygerna meester. Van die dag of leven Uter en Ygerna als
man en vrouw, verbonden in grote liefde
voor elkaar. Zij krijgen twee kinderen, Artur
en Anna.
In het vervolg van Galfredus' Historia
wordt Merlijn nog slechts eenmaal vermeld,
in een verwijzing naar een van zijn voorspellingen.
Merlijn verschijnt eerst als hert
en later als wildeman voor
koning Artur. Miniaturen in

L' Ystoire du Saint Graal et de
Merlin, vroeg 15e-eeuws
handschrift. New York, The
Pierpont Morgan Library.

Veel onderzoek is gewijd aan de vraag uit
welke bron of bronnen Galfredus zijn Merlijnverhalen kan hebben geput. Hijzelf verklaart dat hij zijn Historia vertaald heeft uit
`een zeer oud boek in de Britse taal', maar aan
de waarheid van deze bewering wordt thans
door vrijwel niemand meer geloof gehecht.
Wel heeft Galfredus, behalve van een aanzienlijk aantal Latijnse historiografische en
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literaire bronnen, gebruik gemaakt van
Welshe mondelinge overleveringen. Met betrekking tot Merlijn moet hij iets geweten
hebben van het bestaan van een traditie omtrent een Britse ziener, Myrddin genaamd,
die in de vroege Middeleeuwen zou hebben
geleefd. In de Welshe literatuur is een aantal
gedichten overgeleverd waarin deze Myrddin sprekend wordt opgevoerd. Een daarvan is het gedicht Afalennau (Appelbomen),
dat tussen 8 So en 11 So gedateerd wordt, en
waarin Myrddin, die in een toestand van
verstandsverbij stering in het Caledonische
Woud leeft, zijn droevig lot beklaagt. In een
ander Welsh gedicht, Hoianau (Gegroet, biggetje), spreekt Myrddin tot de enige metgezel
in zijn eenzaamheid, een biggetje, waarbij hij
zijn slapeloosheid in verband brengt met het
sneuvelen, vij ftig jaar geleden, van Gwenddolau, de grote koning uit het Noorden.
Door toespelingen in verschillende bronnen
met elkaar te combineren heeft men de contouren van een traditie kunnen reconstrueren: in de slag bij Arfderydd, die volgens de
overlevering in 573 heeft plaatsgehad en
waarbij Gwenddolau werd verslagen door
koning Rhydderch van Dumbarton in ZuidSchotland, zou Myrddin, koning van Dyfed
in Zuidwest-Wales, drie broers hebben verloren, waarna hij zich, ten proof aan een diepe
depressie, in het Caledonische Woud (in
Zuid-Schotland) zou hebben teruggetrokken. In de figuur van Myrddin zijn ten minste
twee literaire typen samengevallen: de in het
woud levende, asociale wildeman (homo silvester) die de taal der dieren verstaat, en de
ziener, krankzinnige en wijze tegelijk, die nu
eens wartaal uitslaat en dan weer de toekomst
blijkt te kennen.
Toen hij zijn Historia schreef, wist Galfredus over Myrddin waarschijnlijk niet veel
meer dan dat hij een Britse ziener/profeet uit
het verre verleden was, die in het woud leefde
en over bovennatuurlijke gaven beschikte.
Het verhaal over de vaderloze knaap ontleende hij grotendeels aan Nennius' Historiae Brittonum (begin 9e eeuw), waar de jonge ziener

Ambrosius heet. Het relaas over het bedriegen van Ygerna en de verwekking van Artur
lijkt geinspireerd te zijn door de antieke mythe over de conceptie van Herakles, waarbij
de god Zeus de gedaante van Alkmenes echtgenoot Amphitryon aannam. Met het oog op
zijn Franstalige lezers zou Galfredus de Welshe vorm Myrddin gelatiniseerd hebben tot
Merlinus, ter vermijding van een ongewenste
associatie met het woord merde (stront). Na
de voltooiing van zijn Historia moet hij meer
te weten zijn gekomen omtrent de legendarische voorgeschiedenis van zijn personage. In
de Vita Merlini, die een vijftien jaar na de
Historia is gedicht, blijkt hij onder meer op de
hoogte te zijn van de tradities omtrent de slag
bij Arfderydd en vermeldt hij ook andere bijzonderheden van Keltische (Welshe) oorsprong, die ten dele hun weg hebben gevonden naar de latere Merlijnliteratuur.
Een belangrijke verdieping en uitbreiding
van de thematiek is te danken aan de Franse
dichter Robert de Boron (eind 12e eeuw).
Hij ontwierp een driedelige romancyclus die
in een grandioze conceptie de bijbelse geschiedenis van »Joseph van Arimatea via Merlijn verbond met een vroege versie van het
Graalverhaal (» Perceval). Van Roberts Merlin — het middendeel van de trilogie — is alleen
het begin in de oorspronkelijke geversifieerde
vorm overgeleverd; de roman heeft echter
vooral in prozavorm succes gehad. Het verhaal begint met een vergadering in de hel. De
duivels overleggen hoe zij Christus' verlossingswerk kunnen dwarsbomen en besluiten
tot een soort persiflage van de Menswording:
er zal een kind worden geboren uit de gemeenschap van een maagd en een duivel. Een
van hen maakt zich op om het plan uit te
voeren en kiest een Jong meisje abs slachtoffer
uit. Na eerst haar vader en twee van haar
zusters ten verderve te hebben gevoerd, heeft
hij gemeenschap met haar terwijl zij slaapt.
Maar de vroomheid van het meisje doet de
duivelse toeleg mislukken. Zij neemt haar
biechtvader in vertrouwen, die haar absolutie
schenkt. Negen maanden later schenkt zij het
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levenslicht aan een zoon, die bij zijn doop de
naam van haar vader, Merlijn, krijgt. Het
kind is ruig behaard en boezemt iedereen
(ook zijn moeder) angst in. Van zijn duivelse
vader heeft Merlijn zijn kennis omtrent alles
wat in het verleden is voorgevallen; als tegenwicht heeft God hem het vermogen geschonken om de toekomst te kennen. Voor hij een
jaar oud is, weet hij als een volleerd advocaat
zijn moeder van de brandstapel te redden en
laat hij zijn moeders biechtvader, die hier
Blaise blijkt te heten, de geschiedenis van de
Graal (zoals die in het eerste deel van Roberts
trilogie verhaald is) optekenen en het relaas
van zijn geboorte.
Robert de Boron volgt (zij het met aanzienlijke afwijkingen) het verhaal van Galfredus over Vortigerns toren en de opstelling
van de stenen van Stonehenge. Volgens Robert laat Uter op advies van Merlijn de Ronde Tafel vervaardigen in herinnering aan
twee eerdere tafels, de tafel van het Laatste
Avondmaal en de Graaltafel die Joseph van
Arimatea ter herdenking hiervan liet maken.
De lege plaats aan de Ronde Tafel zal, zo
profeteert Merlijn, eerst tijdens de regering
van Uters opvolger worden ingenomen door
een ridder die het Graalavontuur zal volbrengen. Ook Roberts versie van de verwekking
van Artur vertoont een afwijking die bepalend is geworden voor de verdere ontwikkeling van het verhaal. Volgens Galfredus was
Uter meteen na de dood van Gorlois met
Ygerna in het huwelijk getreden, zodat de
geboorte van hun kind geen bevreemding
wekte. Robert laat de bruiloft pas twee
maanden na Gorlois' dood plaatsvinden, met
als gevolg dat, om een schandaal te voorkomen, de geboorte van Artur geheim moet
blijven. Door toedoen van Merlijn wordt het
kind toevertrouwd aan een voogd, genaamd
Antor (ook Auctor of Ector), die het samen
met zijn zoon Keu (»Keye) opvoedt. Vijftien
jaar later sterft Uter. Weer is het Merlijn die
de regie van de gebeurtenissen op zich neemt.
De nieuwe koning zal zich manifesteren door
een zwaard uit een aambeeld te trekken dat

op een steenblok is bevestigd. Antor slaat zijn
zoon tot ridder, zodat hij een poging kan wagen. Een ogenblik lijkt het er zelfs op dat Keu
de uitverkorene is: hij toont Antor het
zwaard en beweert dat het koningschap hem
toekomt. Maar het is zijn onbekende pleegbroer die het zwaard moeiteloos uit het aambeeld heeft getrokken. De prozabewerking
van Robert de Borons Merlin besluit met de
kroning van Artur.
Verschillende schrijvers hebben de roman
van een vervolg voorzien. Het bekendst is de
zogenaamde Suite- Vulgate du Merlin, waarin
wordt verhaald hoe Artur in een reeks van
oorlogen zijn heerschappij weet te vestigen.
Samen met dit vervolg vormt de proza-Merlin het tweede deel van de vijfdelige Vulgaatcyclus (#Lancelot) die de gehele geschiedenis
van Arturs rijk omvat. In het Middelnederlands werd de Merlin ca. 1260 vertaald door
Jacob van Maerlant; Lodewijk van Velthem
voegde hier in 1326 een vertaling van de Suite- Vulgate aan toe. Naast deze kroniekachtige
Suite-Vulgate du Merlin bestaat er een meer
`romantische' versie van de geschiedenis, de
Suite du Merlin, die vroeger werd aangeduid
als Huth-Merlin. Ook deze tekst maakt deel
uit van een cyclus, de zogenaamde Post-Vulgaatcyclus, die later de bron voor de eerste
vier boeken van Malory's Morte d'Arthur zou
vormen en waarvan ook Spaanse en Portugese bewerkingen bekend zijn.
In beide versies van de Suite treedt Merlijn
op als `mastermind' achter de gebeurtenissen,
als raadgever van de j onge koning Artur, als
uitlegger van dromen, en in toenemende mate ook als een grillige tovenaar met een voorliefde voor ironische situaties. Zo verschijnt
hij in de gedaante van een wildeman aan het
keizerlijk hof to Rome; door een droom van
de keizer te verklaren ontmaskert hij twaalf
hofdames in het gevolg van de keizerin als
jongemannen, met wie de keizerin zich in het
geheim aan ontucht overgeeft. Een opvallend
motief, dat al bij Galfredus voorkomt, is het
lachen van Merlijn, telkens als hij voorziet
hoe de verwachtingen van zijn tegenspelers
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door toekomstige gebeurtenissen zullen worden gelogenstraft. Door het relaas van Arturs
krij gsbedrij ven is het verhaal van Merlijns
ongelukkige liefde gevlochten. Hij verlieft
zich tot waanzinnig wordens toe in een j ong
meisje, Viviane (ook vormen als Niniane,
Nivienne, Nimue en Nymenche komen
voor) . In ruil voor haar gunst haalt zij hem
over haar te onderwijzen in de toverkunst.
Zo leert zij de toverspreuk waarmee iemand
voor onbepaalde tijd kan worden opgesloten,
en een tweede waarmee zij hem in de waan
brengt dat hij gemeenschap met haar heeft.
Willens en wetens (hij beseft immers wat er
zal gebeuren) levert Merlijn zich aan Viviane
uit. Zij sluit hem op in een bosje in het diepst
van het woud van Broceliande. Bij alle avonturen die zich voordoen na de komst van
Lancelot aan Arturs hof, is Merlijn afwezig.
Jaren later doorkruist Gauvain (>>Walewein)
het woud van Broceliande. Hij hoort een
stem die klaagt dat iedereen hem vergeten is.
Het is Merlijn, die zich onzichtbaar voor
Gauvain in het bos ophoudt. Gauvain is (althans volgens deze versie) de laatste sterveling
die de grote tovenaar heeft horen spreken.
Door zijn onderhorigheid aan Viviane
schaart Merlijn zich met Salomo, Aristoteles
en Vergilius in de rij van illustere wijzen die
door de arglist van vrouwen ten val zijn gebracht, een thema dat in de didactische literatuur van de latere Middeleeuwen zeer populair zou worden.
Dat Merlijn ook na de Middeleeuwen zijn
plaats in de vroege Britse geschiedenis behield, blijkt onder meer uit het drama The

Birth of Merlin, or the Childe Hath Found His
Father (1662), dat vroeger wel aan Shakespeare is toegeschreven. Merlijns profetieen, vervat in een orakeltaal vol duistere allegorieen,
zijn tot diep in de i 8e eeuw serieus genomen.
In 1641 publiceerde Thomas Heywood een
geschiedenis van Engeland op basis van Merlijns voorspellingen: The Life of Merlin, Sur-

named Ambrosius, His Prophecies and Predictions
Interpreted, and Their Truth Made Good by Our
English Annals. Jonathan Swift stak in zijn A

Famous Prediction of Merlin, the British Wizard, Written Above a Thousand Years Ago and
Relating to the Present Year 1709 de draak met
het gebruik toekomstvoorspellingen aan
Merlijn toe te schrijven. Tot ver in de 19e
eeuw verschenen er in Engeland almanakken
en horoscopen met titels als The Philosophical

Merlin, Merlin's Almanach and Pronostications
en The Madmerry Merlin. Ook op het continent is de invloed van Merlijns profetieen
aanwijsbaar, althans totdat Merlini Angli liber
obscurarum praedictionum (Het boek vol duistere voorspellingen van de Engelse Merlijn)
door het Concilie van Trente (1545) op de
index van verboden boeken werd geplaatst.
Aan het einde van de 18e eeuw maakt de
belangstelling voor Merlijn in de rol van ziener en profeet plaats voor een fascinatie voor
de bard en de tovenaar. Tekenend is dat de
Duitse romantische wijsgeer Friedrich Schlegel al in 1804 een Geschichte des Zauberers
Merlin publiceerde. De dichter Ludwig Tieck
vertaalde het Engelse drama The Birth of Merlin als Die Geburt des Merlin (1829) . Heinrich
Heine voelde zich als Merlijn 'festgebannt in

die eignen Zauberkreise'. Het drama Merlin,
eine Mythe van Karl Leberecht Immermann
(1832) werd door een tijdgenoot als `een
tweede Faust' beschouwd. In Engeland koos
Tennyson Merlijns tragische liefdesrelatie tot
onderwerp van zijn gedicht Vivien ( 18 59),
dat de schilder Edward Burne Jones zou inspireren tot zijn `The Beguiling of Merlin'
(1877, Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight, Engeland). De Franse schrijver Edgar
Quinet deed in zijn epos in 24 boeken Merlin
l'Enchanteur (i 86o) een poging het verhaal de
glans van een Franse nationale mythe te geven ('Merlin, le premier patron de la France,
est devenu le mien'), terwijl hij de door hem
verafschuwde keizer Napoleon iii in de rol
van »Hengest ten tonele voerde. Regionaal
patriottisme inspireerde de Bretonse schrijver
La Villemarque tot een fantastisch samenraapsel van geleerdheid en onzin: Myrddin ou
Merlin l'Enchanteur (1862). Ook de Verenigde
Staten leverden een karakteristieke bijdrage:
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`The Beguiling of Merlin',
schilderij van Edward BurneJones, 1874.. Port Sunlight,

Lady Lever Art Gallery
(National Museums and
Galleries on Merseyside).
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in Mark Twains satire A Connecticut Yankee in
King Arthur's Court (1889) moeten Merlijns
ouderwetse tovertrucs het afleggen tegen de
superieure technologie van de moderne tijd.
Meer dan eens leverden elementen uit het
oude verhaal stof voor een opera, zoals de
Merlin van Karl Goldmark (Wenen 1886,
herziene versie Frankfurt 1904), en de gelij knamige werken van Felix Draeseke (premiere
Gotha 1913) en Isaac Albeniz (19oo) . Het 19eeeuwse Italiaanse repertoire kent opera's als
Merlino (la Grotta del Mago) van Amiconi en
La tomba di Merlino van Astaritta.
De 20e eeuw herkent in Merlijn het archetype van de ziener-dichter die buiten de
maatschappij staat. Guillaume Apollinaire
publiceert in 1909 zijn duistere l'Enchanteur
pourrissant; Eduard Stucken in 1912 Merlins
Geburt en in 1924 Der Zauberer Merlin, twee
delen van zijn achtdelige dramatische Graalcyclus; Jean Cocteau laat een kwaadaardige
Merlijn optreden in zijn toneelstuk Les Chevaliers de la Table Ronde (1927). Ook in de
romans van John Cowper Powys, A Glastonbury Romance (1932), Morwyn (193 7) en Porius (1951), spelen elementen uit de Merlijnverhalen een rol.
In 193 8 verschijnt The Sword in the Stone
van de Engelse schrijver T.H. White, een
boek dat het Merlijnbeeld van de meeste latere schrijvers sterk heeft beinvloed. Bij White
is Merlijn een zowel met de natuur als met de
cultuur verbonden, half-serieuze, half-komische figuur, tegelijk tovenaar en verstrooide
geleerde. Hij treedt op als mentor van de j onge Artur die incognito opgroeit op het kasteel van zijn voogd, en laat zijn pupil achtereenvolgens de gedaante van een aantal dieren
aannemen om hem voor te bereiden op zijn
toekomstige taak als heerser. =Later heeft
White het boek (waarvan ook een Walt-Disneyfilm is gemaakt) omgewerkt en het met
drie eveneens op Malory gebaseerde romans
verenigd in de tetralogie The Once and Future
King (1958). Een vijfde werk, The Book of
Merlyn, dat getuigde van White's negatieve
visie op het mensdom en zijn worsteling met

pacifistische idealen, werd pas in 1977 postuum gepubliceerd.
In de j aren na 193 8 werkten de componist
Willem Pijper en de schrijver Simon Vestdijk
samen aan een op astrologische principes gebaseerde opera Merlijn, die door Pijpers dood
in 1947 onvoltooid bleef.
De invloed van de Tweede Wereldoorlog
is duidelijk voelbaar in C.S. Lewis' jeugdboek That Hideous Strength (1945), waarin
Merlijn terugkeert om een boosaardige greep
naar de wereldmacht te verijdelen. De Engelse schrijfster Mary Stewart wijdde een drietal
romans aan Merlijn, The Crystal Cave (1970),
The Hollow Hills (1973) en The Last Enchantment (1 979), waarbij zij de gegevens uit het
middeleeuwse bronnenmateriaal op psychologisch overtuigende wijze wist te interpreteren. In Frankrijk werd dezelfde thematiek op
een geheel andere wijze verwerkt in de roman L'Enchanteur (1984) van Rene Barjavel.
In zijn drama Merlin oder das waste Land
(1981), dat in onverkorte vorm meer dan
honderd scenes telt, geeft Tankred Dorst een
pessimistische kijk op de utopie van de Ronde Tafel. Een intrigerende bijdrage tot de
Merlijnliteratuur leverde Willem Brakman
in zijn verhaal 'Artorius', opgenomen in de
bundel Een familiedrama (1984). De Amerikaanse schrijfster van j eugdboeken Jane Yolen richtte zich op een publiek van volwassenen in haar Merlin's Booke (1986), waarin zij
dertien verhalen en gedichten samenbracht;
de Duitse Maria Christiane Benning bewerkte ongeveer dezelfde stof in haar Merlin der
Zauberer and Konig Artus (1958, herdruk
1980).
Ook voor science fiction bleek de Merlijnstof zich te lenen. In Merlin's Mirror ( 1 975)
maakt de Amerikaanse Andre Norton Merlijn tot zoon van een buitenaards wezen; terwijl H. Warner Munn hem in boeken als
Merlin's Ring (1974) en Merlin's Godson
(1976) na de ondergang van Arturs rijk laat
deelnemen aan een expeditie naar een Nieuwe Wereld. Het motief van Merlijns duivelse
verwekking prikkelde Robert Nye tot een
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scabreuze bewerking uit satanisch-hedonistisch gezichtspunt, Merlin (1978), op het omslag aanbevolen als `a feast of flesh and flagellation' .
Het was te verwachten dat de Merlijnfiguur een grote aantrekkingskracht zou uitoefenen op de ontraadselaars van esoterische
levensgeheimen. Nadat Walter Johannes
Stein de profeet in een antroposofisch kader
had geplaatst (Der Tod Merlins, Dornach
1984), werd in 1986 in Londen de eerste
`Merlin Conference' gehouden. De deelnemers ontvingen `clear indications of transpersonal powers of consciousness'. Een tweede
conferentie, een j aar later, had `Merlin and
Woman' tot thema. Sedert 1988 kan men
zich onder het motto `Images, Insight and
Wisdom from the Age of Merlin' een beeld
van de toekomst vormen met behulp van
The Merlin Tarot. Zo is de oude ziener tenslotte niet ontkomen aan pseudo-wetenschap, occultisme en trivialisering. Of hij ook
dat heeft voorzien, is de vraag.
W.P. GERRITSEN
E D I T I E S: Thorpe

1966; Clarke 1973; Micha 1 979;
Baumgartner 1980; Cerquiglini 1981.
STUDIES : Zumthor 1 943 ; Brugger-Hackett i 991.

M 0 R I A E N is

de (zwarte) hoofdpersoon van
de gelijknamige Middelnederlandse Arturroman uit de tweede helft van de 13e eeuw. De
ridders »Lancelot en »Walewein verlaten Arturs hof om op zoek te gaan naar Perchevael
(»Perceval). Zij ontmoeten Moriaen, een ridder zo zwart als een raaf. Door zijn onbeschaamde gedrag dwingt Moriaen Lancelot
tot een tweegevecht, dat door Waleweins
tussenkomst onbeslist eindigt. Moriaen vertelt dat hij op zoek is naar zijn vader Acglavael, die hem 24 jaar geleden in Moriane verwekte maar die onmiddellijk daarna vertrok
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en sindsdien niet is teruggekeerd. Als blijkt
dat Walewein en Lancelot eveneens naar
Acglavael, Perchevaels broer, op zoek zijn,
besluiten de drie ridders samen verder te
gaan. Een kluizenaar bij een kruispunt op de
grens van Arturs rijk deelt hun mee dat hij
weliswaar de twee gezochte ridders heeft gezien, maar niet weet welke kant zij zijn opgegaan. De drie ridders nemen daarom elk
een weg voor hun rekening: Lancelot kiest de
weg naar rechts die leidt naar een land dat
door een woest beest wordt geteisterd, Walewein gaat rechtdoor naar het 'lant van onreden', Moriaen neemt de linkerweg die naar
de zee voert.
Walewein bevrij dt een jonkvrouwe uit de
handen van een ridder die haar mishandelt.
Hij doodt de ridder als deze weigert zijn onhoofse gedrag te veranderen. 's Avonds
wordt in het kasteel waar Walewein en de
jonkvrouwe gastvrijheid genieten het lijk van
de ridder binnengebracht. Hij blijkt de zoon
van de gastheer te zijn. Als zijn wonden spontaan opnieuw beginnen te bloeden, words
duidelijk dat Walewein hem gedood heeft.
De gastheer wenst het gastrecht niet te schenden, maar wil evenmin de dood van zijn zoon
ongewroken laten. De volgende dag wordt
Walewein in een hinderlaag gelokt en naar
het kruispunt gebracht om te worden geradbraakt.
Moriaen bereikt de zee, maar slaagt er niet
in deze over te steken, omdat de zeelieden
vluchten voor zijn zwarte uiterlijk. Onverrichterzake keert hij terug naar het kruispunt,
waar hij juist op tij d verschij nt om Walewein
te redden. De volgende dag arriveert Gariet,
Waleweins j ongste broer. Hij vertelt dat Artur gevangen is genomen door de Saksen en
dat de koning van Ierland het land is binnengevallen. Alleen de terugkeer van Walewein,
Lancelot en Perchevael kan Arturs rijk nog
redden. Bovendien weet Gariet te melden dat
Perchevael kluizenaar is geworden en zich
met de gewonde Acglavael bevindt bij hun
oom, in een kluis aan de overzijde van de zee.
Walewein besluit op zoek te gaan naar Lan-
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celot. Moriaen en Gariet zetten de queeste
naar Perchevael en Acglavael voort en bereiken de kluis. Acglavael erkent Moriaen als
zijn zoon en wil, zodra hij genezen is, met
hem naar Moriane terugkeren om er diens
moeder te huwen.
Lancelot verneemt in het land van het
woeste dier dat de landsvrouwe zal trouwen
met de ridder die het monster verslaat. Lancelot doodt het dier, maar wordt vervolgens
ernstig verwond door een verraderlijke ridder. Juist op tijd arriveert Walewein, die weet
te verhinderen dat de verrader met de eer
gaat strijken. Walewein en Lancelot keren terug naar het kruispunt, waar kort daarna ook
Perchevael, Gariet en Moriaen arriveren.
Onder hun leiding wordt de koning van Ierland verslagen en Artur bevrijd. Hierna vergezellen de Arturridders Moriaen en Acglavael op hun terugtocht naar Moriane. De
opstandige ridders in dat land worden onderworpen en het huwelijk tussen Acglavael en
Moriaens moeder wordt gesloten. Na de
bruiloft keren Walewein, Lancelot en Perchevael terug naar Arturs hof.
De Moriaen is een fascinerende, oorspronkelijk Middelnederlandse Arturroman, geprezen om zijn leesbaarheid, compositie en karaktertekening. De roman is overgeleverd in
de `Lancelotcompilatie' (begin i 4e eeuw) .
Dit Brabantse handschrift bevat tien Middelnederlandse Arturromans in verzen, die in
een aantal gevallen door de compilator zijn
bewerkt ten behoeve van opname in zijn
compilatie. Men sluit niet uit dat ook de Moriaen, die blijkens enkele fragmenten van de
oorspronkelijke tekst in Vlaanderen is geschreven, zo'n bewerking heeft ondergaan.
Met name het gedeelte over Lancelot staat
hierbij ter discussie. De plaats van de Moriaen
in het verzamelhandschrift — voor de Graalqueeste — is compositorisch bepaald, onder
meer doordat Perchevael kort na het Graalavontuur sterft. Door middel van verwijzingen en aankondigingen heeft de compilator
de tekst stevig in zijn verzameling verankerd.

Het optreden van Acglavael is aanleiding
geweest tot de meest intrigerende vraag omtrent de Moriaen: wie is Moriaens vader? In de
proloog wordt gezegd dat er boeken zijn
waarin Perchevael de vader van Moriaen is,
maar ook boeken waarin Acglavael dat is.
Perchevael kan het niet zijn geweest, aldus de
proloog, want als toekomstig Graalridder
diende hij zijn maagdelijkheid te bewaren.
Deze informatie heeft een aantal onderzoekers er niet van weerhouden om, onder meer
op grond van inconsequenties in de tekst,
Perchevael als de oorspronkelijke vader aan
te wijzen. In dat geval zou de compilator het
vaderschap aan Acglavael hebben toegedicht.
Anderen daarentegen menen dat Acglavael al
in de oorspronkelijke roman Moriaens vader
was. Zij wijzen onder meer op het feit dat op
het tijdstip dat de oorspronkelijke Moriaen
wordt geschreven, een vaderrol voor Perchevael met meer goed denkbaar is, aangezien de
Oudfranse Queste del Saint Graal (1215-1235)
dan al enige tijd circuleert.
Dit brengt een ander vraagstuk in beeld:
de datering van de Moriaen. Werd de tekst
vroeger wel `begin 13 e eeuw' of zelfs 'eind
12e eeuw' gedateerd, nu overheerst de opvatting dat deze roman uit de tweede helft
van de i3e eeuw dateert. Een belangrijke rol
in de bewijsvoering hiervoor spelen de tekstuele relaties met andere Arturromans en de
datering van deze teksten. Zo is er invloed
van de Walewein op de Moriaen in het gevecht van Walewein met de onhoofse ridder
in het 'lant van onreden' en in de daaropvolgende episode van het geschonden gastrecht. Ook is gewezen op de nauwe samenhang tussen Lantsloot vander Haghedochte (een
Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose), de Riddere metter mouwen en de
Moriaen. Als Lantsloot dateert van ca. 1250 en
Walewein kort daarop volgt, is een datering
van Moriaen na 126o aannemelijk. Deze datering wordt ondersteund door het feit dat in
de roman `post chivalric middle-class attitudes' kunnen worden waargenomen, zoals het
optreden van een koning Artur die zich de
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haren uit het hoofd trekt vanwege de afwezigheid van Perchevael, Walewein en Lancelot, omdat hij zonder hen niets vermag.
De laatste jaren spitst de discussie zich
vooral toe op de intertekstualiteit. Er is invloed aanwijsbaar van de Lancelot en prose en
van (de Middelnederlandse vertaling van)
Chretien de Troyes' Conte du Graal. De Lancelot-episode in de Moriaen is een combinerende bewerking van (de Middelnederlandse
vertaling van) Thomas' Tristan en van Lanceloet en het hert met de witte voet.
Zijn zwarte huidskleur maakt Moriaen
uniek als hoofdpersoon. Hij is wel vergeleken
met Feirefiz, Parzivals halfbroer in Wolfram
von Eschenbachs Parzival (ca. 121o), die ook
een vaderqueeste onderneemt. Eveneens de
zoon van een Moorse vrouw en een blanke
ridder heeft Feirefiz echter de schakering van
een ekster: zwart-wit.
In 1901 bezorgde Jessie L. Weston een Engelse prozavertaling van de Moriaen. Een Nederlandse prozavertaling door L. Jongen verscheen in 1992
R. STUFKENS
E D I T I E S:

Paardekooper-Van Buuren/Gysseling

1 97 I ; Jongen 1992.
STUDIES: Wells 1971
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OGIER VAN DENEMARKEN (Frans: Ogier
le Danois) is in de Karelromans een van de
vooraanstaande ridders van »Karel de Grote.
Zijn Deense oorsprong is omstreden; misschien is de naam `le Danois' abusievelijk ontstaan uit `l'Ardennois'. Hij is de hoofdpersoon in La Chevalerie d'Ogier de Danemarche,
een chanson de geste dat in zijn overgeleverde
vorm waarschijnlijk omstreeks 1200 en misschien door de dichter Raimbert de Paris is
geschreven. De inhoud kan worden verdeeld
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in vijf branches. In de eerste branche ('Enfances') wordt over Ogiers jeugd verteld. Hij is
de zoon van de hertog van Denemarken en
bevindt zich als gijzelaar aan het hof van Karel de Grote. Wanneer zijn vader zijn plichten als leenman verzaakt, wordt Ogier gevangen gezet in de burcht van Saint-Omer.
Hij wordt daar verliefd op de dochter van de
kasteelheer en verwekt bij Naar zijn zoon
Baudouinet. Als Karel naar Italie trekt om de
heidenen te bestrijden die Rome hebben veroverd, gaat Ogier mee. De Franken trekken
over de Alpen en ontmoeten al spoedig het
leger van de Saracenen. In de strijd verricht
dejonge Ogier zijn eerste heldendaden, reden
waarom hij door Karel tot ridder wordt geslagen. Vervolgens schittert Ogier nog in
tweegevechten tegen de hoofse Karaheu en
tegen Brunamont, waarbij hij het zwaard
Courtain en zijn trouwe paard Broiefort verwerft. Met hulp van Gloriande, dochter van
de heidense aanvoerder Corsubles en verloofde van Karaheu, overwint Ogier alle moeilijkheden. Tenslotte trekken de heidenen verslagen terug naar hun land; Karaheu en
Gloriande weigeren zich te bekeren tot het
christendom en gaan met hen mee.
De tweede branche ('Het schaakspel')
speelt een aantal jaren later aan Karels hof te
Laon. Baudouinet, Ogiers zoon, is een jonge
man; hij schaakt tegen Karels zoon Charlot
en wint. Woedend slaat Charlot zijn tegenstander met het schaakbord dood. Als Ogier
daarop Charlot wil doden om zijn zoon te
wreken, wordt hij door Karel verbannen. Hij
neemt zijn toevlucht tot Desiderius, de koning der Longobarden in Pavia, en krijgt van
deze Castelfort in leen.
De derde branche ('Strijd tegen de Longobarden') gaat over de oorlog die Karel in
Noord-Italie voert tegen koning Desiderius.
Ogier voert het leger van de Longobarden
aan en verliest de strijd. Wanneer hij doodmoe in slaap is gevallen en dreigt te worden
gevonden door de Franken die hem achtervolgen, wordt hij door zijn paard Broiefort
gewekt. Hij vlucht naar Pavia, maar Deside-
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Grafmonument voor Ogier en
zijn wapenbroeder Benoit in de
kerk van het klooster St.-Faron
to Meaux, voor I I 8o, thans
verdwenen; gravure uit 1 704.

De beelden aan weerszijden van
het graf stellen figuren uit de
Karel-epiek voor: van links naar
rechts bisschop Turpijn, een
vrouw en een man

(waarschijnlijk keizer Karel en
zijn echtgenote), Olivier, Aude
en Roelant.
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rius weigert voor hem de poort te openen.
Dan trekt de held zich terug in Castelfort.
In de vierde branche ('Castelfort') wordt
verteld hoe Karel Castelfort zeven jaar belegert. Dan zijn al Ogiers mannen omgekomen. Alleen overgebleven hakt hij uit hout
poppen die op gewapende strijders lijken, en
plaatst die op de tinnen van het kasteel. 's
Nachts verlaat hij Castelfort. In het vijandelijke kamp zoekt hij de tent van Chariot en
werpt zijn Tans naar binnen, maar Karels zoon
ontloopt de dood doordat hij in een ander
bed slaapt. Ogier vlucht verder, maar wordt
op een dag, slapend in een bos, gevonden
door aartsbisschop Turpin. De goede bisschop neemt Ogier uit loyaliteit jegens de koning maar met tegenzin gevangen en voert
hem op een wagen naar Reims. Hij belooft
Karel dat hij de held, die bekend staat om zijn
grote eetlust, dagelijks niet meer dan een
kwart brood en een beker aangelengde wijn
zal geven. Turpin houdt zich aan deze belofte, maar laat dagelijks een geweldig brood
bakken en daarvan een kwart naar Ogier
brengen, samen met een enorme beker wijn,
zodat de held in zijn gevangenschap niet van
honger en dorst omkomt.
De laatste en vijfde branche ('Strijd tegen
de Saksen') begint met de dreiging van de
heidense reus Brahier, die aan het hoofd van
een groot leger van Afrikanen en Saksen Karels rijk is binnengevallen. De Franken beseffen dat alleen Ogier hen kan redden en zij
roepen om hem, ondanks het verbod van de
koning de naam van de held uit te spreken.
Onder druk van de omstandigheden laat Karel Ogier vrij, maar deze, onverzoenlijk, eist
dat men hem eerst Chariot, de moordenaar
van zijn zoon, uitlevert. Karel stemt ook
hierin toe en offert zijn eigen zoon om het
koninkrijk te redden. Op het moment echter
dat Ogier zijn aartsvijand wil onthoofden,
grijpt God in. De heilige Michael boodschapt
dat hij er zich tevreden mee moet stellen
Chariot een draai om de oren te geven. Dan
staat niets de held meer in de weg om zich
tegen de heidenen te keren. Hij overwint hen
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door in een tweegevecht de reus Brahier te
verslaan. Daarna bevrijdt hij nog een meisje
uit de handen van vijf vileine Turken. Zij
blijkt een dochter van de koning van Engeland te zijn en het verhaal eindigt met de
bruiloft van Ogier en deze prinses. Karel
geeft Ogier Henegouwen en Brabant in leen.
De held ligt begraven in Meaux.
Lang voordat de Chevalerie in deze vorm bestond, kwam Ogier al in historische, legenda
rische en epische bronnen voor. De historische kern van dit verhaal ligt verscholen in de
derde branche. Ogiers optreden komt hier
sterk overeen met dat van de Frank Autcharius, die na de dood van Karel de Grotes
broer Karloman in het jaar 771, naar Desiderius is gevlucht. Wanneer Karel in 773 over
de Alpen trekt om de paus bij te staan tegen
Desiderius, voert Autcharius het leger van de
Longobarden aan. De verhaalstof uit de derde branche is eerst uitgebreid met de vierde
branche, over Castelfort, waarin het dappere
verzet van de stad Pavia in de oorlog tegen
Karel de Grote weerklinkt.
Voorbeeld van een oude legende is de Conversio Othgerii militis, waarin wordt verteld
dat Ogier zich aan het eind van zijn leven
terugtrekt in het klooster Saint-Faron te
Meaux. Van nog voor i i 8o dateert een tombe in de kerk van dit klooster, waarop Ogier
samen met zijn strijdmakker Benoit te zien
was. Aan weerszijden van de tombe plaatste
men andere figuren uit de Karelepiek. De
oudste literaire bron waarin Ogier optreedt is
het Chanson de Roland (ca. i Too); hij is er bevelhebber van de voorhoede en later, in de
slag tegen Baligant, voert hij het leger van de
Beieren aan.
Aan de historisch gefundeerde stof van de
derde en de vierde branche van de Chevalerie
werd de geheel onhistorische tweede branche
over het schaakspel toegevoegd om de ontrouw van de held j egens zijn leenheer te verklaren. De vijfde branche was nodig om de
verzoening tussen Karel en Ogier te realiseren en de eerste is toegevoegd om de jeugd-
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geschiedenis van de inmiddels geliefde held te
vertellen. Een andere oorsprongsgeschiedenis
van dit chanson de geste, die de branches i i -v
beschouwt als een later vervolg van de `Enfances', lijkt minder waarschijnlijk.
De figuur van Ogier is zowel in als na de
Middeleeuwen buitengewoon populair geweest. De verhaalversie van de Chevalerie
werd uitgebreid met nieuwe avonturen in het
Heilige Land en het Verre Oosten (Roman
d'Ogier en alexandrins, ca. 1335). Omstreeks
1275 heeft de dichter Adenet le Rol een zelfstandige bewerking van de eerste branche,
Les enfances Ogier, aangeboden aan Maria van
Brabant, koningin van Frankrijk. In 1498
verscheen het verhaal bij Verard in Parijs, in
een prozabewerking die gedurende de 16e
eeuw vele malen opnieuw is uitgegeven.
Ook buiten het Franse taalgebied is Ogier
bekend. In Zuid-Europa zijn delen van de
stof bewaard gebleven in Italiaanse epiek (bijvoorbeeld Uggeri it Danese, ca. 1455) en Catalaanse romanceros (r e en 16e eeuw) . In het
Middelnederlands heeft een Karelroman
Ogier van Denemarken bestaan, waarvan
slechts enkele handschriftfragmenten uit de
14e eeuw bewaard zijn gebleven. De inhoud
van deze grotendeels verloren gegane tekst
kan echter worden achterhaald met behulp
van een Middelhoogduitse vertaling ervan,
overgeleverd in een handschrift van 1479.
Maar zijn grootste populariteit heeft Ogier
gekregen in Noord-Europa. Daar raakte de
held al vroeg bekend doordat zijn verhaal
werd opgenomen in de eind-13e-eeuwse
Oudnoorse compilatie van Karelromans die
bekend staat als de Karlamagnus saga. Via een
lange ontwikkeling werd Ogier in de ige
eeuw symbool van het Deense Volk. Volgens
het bekende sprookje Holger Danske ( 18 45)
van Andersen bevindt hij zich in de kelders
van het slot Kronborg bij Elseneur. Hij
slaapt, zijn baard is vastgegroeid in een marmeren tafelblad, maar eens, wanneer Denemarken in gevaar is, zal hij wakker worden
en het land redden uit de nood.
H. VAN DIJK

Eusebi 1962; Van Dijk 1974; Van Dijk/
Kienhorst 1 9 8 9.
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O R E N D E L is de hoofdpersoon in een Duitse
heroische legende over de komst van de heilige mantel van Christus naar Trier. Het verhaal, waarschijnlijk in de 12e eeuw ontstaan,
is bewaard gebleven in twee drukken uit de
i6e eeuw en in een 18e-eeuwse kopie van een
verbrand handschrift uit 1 477.
Orendel, de zoon van koning Ougel van
Trier, wil dingen naar de hand van Bride, de
koningin van Jeruzalem. Hij gaat met een
machtige vloot op weg, maar lijdt schipbreuk. Orendel wordt gered door een visser
en vindt met Gods hulp de Grijze Mantel van
Christus in de maag van een walvis. Hij
draagt voortaan deze mantel als een soort
monnikspij als enige bescherming. Hij wint
de liefde van Bride en doorstaat samen met
haar een groot aantal gevechten tegen heidenen. Aan het eind van het gedicht wordt de
mantel naar Trier gebracht.

Dat laatste feit zegt waarschijnlijk iets over de
tijd van het ontstaan van de legende, want op
I mei 1 196 werd de mantel samen met andere
relikwieen plechtig overgebracht naar het
nieuwe altaar van de Sankt-Petrus te Trier.
In het aanhangsel van het Straatsburgse
Heldenboek (i e eeuw) wordt koning `Erentheil' van Trier de oudste held genoemd.
Saxo Grammaticus noemt in zijn Gesta Danorum (ca. 1200) een 'Horwendillus' als vader
van 'Amlethus' (= Hamlet). Ook komt de
naam als eigennaam voor bij de Longobarden
('Auriwandalo') en in het Oudhoogduits
('Orentil'). Dat heeft er mede toe geleid dat
men heeft gemeend dat er een ouder epos
over een held Orendel heeft bestaan. De
naam van de koning wordt namelijk wel eens
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in verband gebracht met het Oudengelse
woord 'earendel' (ochtendschemering, morgenster, lichtstraal) en met het Oudnoorse
`Aurvandill', de naam van een half-mythologische figuur. Dit is echter uiterst onzeker.
Het is zelfs de vraag of er ooit een heldendicht
over Orendel — dus zonder de legende over
de heilige mantel — heeft bestaan. Het lijkt
eerder te gaan om een uitbreiding van de legende over de heilige mantel met gangbare
motieven uit die tijd (»Oswald en »Rother) .
A. QUAK

Schroder I976.
Wareman 195 I; Schroder 1967 2 ;
Curschmann 1968.
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O S W A L D is

De schipbreukeling Orendel
gered; de vondst van de Heilige
Mantel in de walvis. Twee
houtsneden uit een Duitse editie
(I S 12) van het Orendel-verhaal.

de historisch-legendarische figuur in een Middelhoogduits epos. De naam
gaat terug op de Engelse koning Oswald van
Northumbria (63 5-642). Volgens de Historia
ecclesiastica Anglorum van Beda Venerabilis
(673-73 5) was het Oswald die het Christendom in Engeland verbreidde en sneuvelde hij
in een oorlog tegen de heidense koning Penda. Beroemd werd hij in de Middeleeuwen
door de Vita Sancti Oswaldi regis et martyris
(1165) van de Engelse monnik Reginald.
In Duitsland werd Oswald de hoofdpersoon van een zogeheten speelmansepos.
Daarin werd de figuur van de heilige geplaatst in de wat profanere context van een
speurtocht naar een bruid en van de kruistochten. Oswald is daarbij de machtige koning van Engeland. Om een troonopvolger
te krijgen zoekt hij een passende vrouw. De
pelgrim Warmunt vertelt hem dan over
prinses Pamige, dochter van een heidense koning, Aron. Deze heeft gezworen alle aanbidders van zijn dochter het hoofd of to laten
slaan, omdat hij na de dood van zijn vrouw
zelf met haar wil trouwen. Met de hulp van
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een sprekende raaf die een ring overbrengt,
kan Oswald contact opnemen met Pamige,
die in het geheim het christelijk geloof heeft
aangenomen. Hij rust een grote vloot uit om
zijn bruid te gaan halen.
In het heidense land aangekomen vermommen Oswald en een aantal mannen zich
als goudsmeden. Op die manier kunnen ze de
burcht van de koning binnendringen. Met
behulp van een gouden hert worden de dienaren van Aron de burcht uitgelokt. Pamige
kan met enkele andere vrouwen naar Oswald
vluchten. Haar vader achtervolgt de twee
met een vloot. In een gevecht worden de heidenen verslagen en wordt koning Aron gevangen genomen. Na enkele door Oswald
verrichte wonderen bekeert hij zich tot het
christendom. Terug in Engeland wordt een
groot feest georganiseerd.
Maar God zelf gaat Oswald nu op de proef
stellen door in de gestalte van een pelgrim
steeds meer van hem te verlangen, tot zelfs
zijn vrouw toe. Oswald doorstaat de proef en
hem wordt voorspeld dat hij slechts twee j aar
to leven heeft, maar een van de noodhelpers
(heiligen die in noodsituaties met vrucht kunnen worden aangeroepen) zal worden. Oswald en Pamige leven samen zonder lichamelijk contact te hebben en worden na hun
dood opgenomen in de hemel.
Het religieuze slot van het epos staat in schrille tegenstelling tot het in de heldenepiek gebruikelijke motief van de moeilijk te verwerven bruid (vgl. »Orendel en »Rother) . De
cultus van de heilige Oswald is waarschijnlijk
al in de I i e eeuw naar het continent en naar
Duitsland gekomen. Vooral in Zuid-Duitsland en Oostenrijk was de heilige populair. In
de beeldende kunst vindt men aanvankelijk
alleen afbeeldingen die bij de Latijnse Vita
behoren. Vanaf de 14e eeuw zijn er echter in
Duitsland sporen van het epos te vinden. Zo
vindt men Oswald afgebeeld met de raaf, die
vaak een ring in zijn snavel heeft: bijvoorbeeld op een zandstenen figuur ca. 1370 te
Regensburg en op een schilderij van Andrea

Belunello van omstreeks 1480. Op een muur
schildering ca. 1420 in de Sankt-Vigil te Bolzano is te zien, hoe Oswald zijn vrouw aan
een als bedelaar verklede Christus geeft.
In de moderne tijd is het verhaal over koning Oswald slechts zelden gebruikt. Hans
Watzlik schreef in 1929 een verhaal in de
trant van een legende met de titel Konig Os-
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wald and sein Rabe.
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Schroder 1976.
Wareman 1951; Schroder 1967 2 ;
Curschmann 1968.

EDITIE:

STUDIES:

een neef
van de Franse koning, raakt tijdens een jachtpartij in de Ardennen verdwaald. Hij belandt
uiteindelijk bij de zee, waar een onbemand
schip voor anker ligt. Parthonopeus gaat aan
boord, waarna het schip hem op mysterieuze
wijze naar een prachtige maar volledig verlaten stad brengt. De j ongeman trekt op verkenning uit en gaat binnen in het allermooiste kasteel, dat eveneens helemaal verlaten is.
Hoewel helemaal niet op zijn gemak, schuift
Parthonopeus toch aan de rijkelijk gedekte
tafel aan en laat hij zich het eten, hem door
onzichtbare handen opgediend, goed smaken. Na de maaltijd wordt hij door twee
zwevende kandelaren naar bed begeleid,
waar hij na een tij dj e — wanneer het licht gedoofd is — gezelschap krijgt. Op de tast komt
Parthonopeus erachter dat een jonkvrouw
naast hem is komen liggen en ietwat onhandig probeert hij haar te verleiden. De dame
stribbelt aanvankelijk wat tegen, maar uiteindelijk drijft de knaap zijn wil door en geven zij zich — beiden voor de eerste maal —
over aan het liefdesspel.
Achteraf verklaart de j onkvrouw, die Melior blijkt te heten en een machtige vorstin is,
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dat ze niet zomaar lichtzinnig heeft gehandeld. Op aandrang van haar baronnen was ze
op zoek gegaan naar een geschikte huwelijkskandidaat en uiteindelijk had ze Parthonopeus van Bloys verkozen. Dankzij haar
toverkunsten — het magische schip was namelijk door haar uitgezonden — wist ze hem naar
haar rijk te lokken. Alleen was het niet echt
de bedoeling geweest dat hij ook meteen in
haar bed zou belanden. Het geplande huwelijk kan namelijk pas na tweeeneenhalf jaar
plaatsvinden. Melior belooft haar jonge minnaar elke nacht te komen opzoeken, maar de
jongeman mag tot hun huwelijk geen poging
ondernemen om zijn geliefde te aanschouwen. Al die tijd mag hij in de welvarende stad
(Chief d'Oire) verblijven en er een luilekkerleventje leiden, al zal hij, net als de eerste
avond, nooit iemand te zien krijgen.
Deze afspraken bevallen Parthonopeus
best, maar hij wil na een poosje toch een
bezoek brengen aan zijn ouders. Na een
tweede verblijf in Frankrijk schendt Parthonopeus — met behulp van een onblusbare lantaarn die zijn moeder hem had meegegeven —
zijn belofte aan Melior en ziet hij dat zijn
geliefde een beeldschone vrouw is. Melior is
woedend om Parthonopeus' ongehoorzaamheid en verjaagt haar minnaar. Hun relatie
kan trouwens met langer geheim worden gehouden: door zijn ongehoorzame daad is de
betovering verbroken en wordt Parthonopeus voor iedereen zichtbaar.
Uitzinnig van verdriet gaat Parthonopeus
als een wildeman in het woud leven, waar
Urake, Meliors zuster, hem uiteindelijk weet
te vinden. Ze neemt hem met zich mee en
verzorgt hem. Intussen worden in Chief
d'Oire voorbereidingen getroffen voor een
groots toernooi met als inzet Meliors hand.
Dankzij Urake kan Parthonopeus deelnemen
aan de strijd, overigens zonder dat Melior op
de hoogte is van zijn aanwezigheid. Natuurlijk wordt Parthonopeus uitgeroepen tot
winnaar en de beide geliefden vinden elkaar
terug. Een luisterrijke bruiloft sluit de roman
af, maar in de slotverzen kondigt de auteur
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een vervolg aan. Hierin wordt het land van
Parthonopeus en Melior aangevallen door
Margarijs, sultan van Perzie. Deze sultan kan
niet verdragen dat hij het toernooi om Mehors hand niet heeft gewonnen en onderneemt nu een wraakactie. Dit tweede deel
wordt volledig gedomineerd door gevechten
tussen christenen en heidenen.
Wie de Middelnederlandse Parthonopeus van
Bloys wil bestuderen, zal vanzelf geconfronteerd worden met het Oudfranse origineel
(eind i 2e eeuw), al was het alleen maar om de
draad van het verhaal te kunnen volgen. De
Middelnederlandse roman is namelijk slechts
fragmentarisch overgeleverd. De bekende
fragmenten zijn afkomstig uit vijf verschillende handschriften en worden bewaard in
bibliotheken verspreid over geheel Europa.
De standaardeditie van Parthonopeus van Bloys
waar we het nog steeds mee moeten stellen, is
de reeds in 1871 verschenen uitgave van de
Luikse hoogleraar J.-H. Bormans. Niet alleen
is Bormans' uitgave zo goed als onvindbaar,
ze vertoont ook zo veel tekortkomingen dat
ze zeker niet beschouwd mag worden als een
betrouwbaar werkinstrument. Bovendien
zijn na 1871 nog twaalf nieuwe fragmentjes
gevonden.
Algemeen wordt aangenomen dat de
Middelnederlandse roman een getrouwe vertaling is van de Oudfranse Partonopeu de Blois.
Een intrigerend probleem vormt dan wel de
slotepisode van de Parthonopeus van Bloys: die
is namelijk in geen enkel Oudfrans handschrift terug te vinden (in de bewuste episode
brengt de verliefde sultan Margarijs een
bezoek aan Melior, dan Parthonopeus'
vrouw). De passage wordt abrupt afgebroken en gevolgd door een mededeling van de
dichter dat zijn Franse voorbeeldtekst hem
hier in de steek laat. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat die voorbeeldtekst een
verloren gegaan Oudfrans handschrift is; een
grondig onderzoek naar de vertalingsproblematiek zou hier wellicht uitsluitsel kunnen
bieden. De Oudfranse handschriftclijkc ovcr-
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levering maakt de situatie er overigens niet
doorzichtiger op: in totaal kennen we tien
Oudfranse handschriften. Een handschrift, in
de Bibliotheque de l'Arsenal te Parijs (eind
12e eeuw), bevat de korte versie van het verhaal (d.i. zonder vervolg); de andere handschriften hebben alle de lange versie. Maar
geen enkel van deze handschriften eindigt op
dezelfde plaats. Sommige breken af, andere
worden midden in het verhaal stopgezet gevolgd door enkele slotregels. Slechts een
handschrift (Tours, 14e eeuw) eindigt op een
logische wijze.
Parthonopeus is — anders dan bijvoorbeeld
koning > Artur of >>Walewein of >>Lancelot —
geen figuur die nog tot onze verbeelding
spreekt. Toch moet de verhaalstof zeer geliefd zijn geweest. Daarvan getuigen de vele
vertalingen en bewerkingen van het Oudfranse werk: we kennen niet alleen een
Middelhoogduitse versie, een Middelnederduitse en een Oudengelse, maar ook een Italiaanse, een Oudijslandse en een Deense. In de
16e en 17e eeuw verschenen in verschillende
taalgebieden volksboeken. Tijdens de Romantiek werd het Parthonopeusverhaal nogmaals onder het stof vandaan gehaald. Verschillende Engelse en Franse schrijvers
vonden inspiratie bij deze verhaalstof.
In het Nederlandse taalgebied kende Parthonopeus van Bloys eveneens heel wat uitstraling. Al weten we niet hoeveel Middelnederlandse handschriften er gecirculeerd hebben —
het zijn er minstens vijf —, de roman werd
herhaaldelijk vermeld in diverse werken. Jacob van Maerlant heeft het in Alexanders geesten (ca. 1260) zowel over Parthonopeus als
over Melior. In de later geschreven Spiegel
historiael (ca. 1285) vaart Maerlant uit tegen
onhistorische romanfiguren zoals Parthonopeus. Parthonopeus van Bloys duikt verder op
in Jan van Boendales Brabantsche yeesten, in de
Sidrac en in het gedicht Van derfeesten, allemaal werken uit de 14e eeuw. In 1644 verschijnt het volksboek De historie van Partinoples, Grave van Bleys.
VEERLE UYTTERSPROT

Titelpagina van de Historie van
Partinoples, Grave van Bleijs,
gedrukt bij Ot Barentsz. Smient
te Amsterdam, 1644.
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EDITIE:

STUDIES:

PERCEVAL is de held in Le conte du Graal (ca.
I182), een Arturroman in verzen van de

Franse dichter Chretien de Troyes. Hierin
wordt verteld hoe een weduwe samen met
haar zoon Perceval in het Gaste Forest, een
wildernis, een kasteel bewoont. Haar man is
van droefheid gestorven, toen hun oudste
twee zonen sneuvelden. Om Perceval voor
een dergelijk lot te behoeden houdt zij hem
verre van de ridderwereld. Deze opzet mislukt als een groepje ridders van koning »Artur in het woud verzeild raakt. Perceval overlaadt hun aanvoerder met vragen over de
verschillende, hem nog onbekende onderdelen van de wapenrusting. Het gevolg is dat hij
naar het hof van Artur wil om ridder te worden. De knaap is gehuld in boerse kledij en
zijn bewapening bestaat alleen uit een werpspies. Zijn moeder geeft hem nog wat wijze
lessen mee. Als Perceval vertrekt, valt zij
voor dood neer, maar zonder zich om haar te
bekommeren rijdt hij weg.
Onderweg gaat hij een tent binnen waar
een jonkvrouw slaapt, bij wie hij het onderricht van zijn moeder op dwaze wijze in
praktijk brengt. Hij zoent het meisje met geweld en pakt haar ring af. Vervolgens doet hij
zich tegoed aan de aanwezige spijs en drank
zonder zich iets aan te trekken van het verdriet van het meisje en vertrekt weer. Als
later haar vriend Orguelleus de la Lande verschijnt, gelooft deze niet dat zij tegen haar wil
gekust is. Als straf moet zij hem volgen in een
toestand van ellende, die zal duren totdat hij
de boosdoener gedood heeft.
Perceval handelt ook dwaas bij zijn komst
aan het hof van Artur. Buiten ziet hij de Rode Ridder, die Arturs gouden beker heeft

weggenomen en de heerschappij over het
land opeist. Perceval wil graag diens wapenrusting hebben. Te paard gaat hij de ridderzaal binnen en vraagt erom. Keu (»Keye), de
boosaardige hofmaarschalk, roept hem op die
wapenrusting te gaan halen. Een meisje lacht
Perceval toe en zegt dat hij de beste ridder ter
wereld zal worden. Over haar placht de zot
van het hof te zeggen dat zij niet zou lachen
voordat ze de beste ridder zou zien. Uit ergernis over haar woorden slaat Keu het meisje tegen de grond en schopt hij de zot in het
vuur. Perceval gaat naar buiten en doorboort
met zijn werpspies het hoofd van de Rode
Ridder. Hij weet niet hoe hij diens wapenrusting uit moet doen. Daarvoor heeft hij de
hulp nodig van Yvonet, een schildknecht van
het hof. Hem laat hij Arturs beker terugbezorgen, met aan het meisje de belofte dat hij
Ken's wandaad zal wreken. Als Yvonet die
boodschap overbrengt, voorzegt de zot dat
Keu door de held zal worden gestraft.
Hierna logeert Perceval op de burcht van
Gornemant, die hem leert als ridder te vechten. Ook zorgt hij ervoor dat Perceval zijn
boerse outfit uitdoet. Hij geeft hem nieuwe
kleding en maakt hem tot ridder. Perceval
wil weer terug naar huffs om te zien hoe het
met zijn moeder is. Zijn weg voert echter
naar Biaurepaire, de burcht van de mooie
Blancheflor. 's Nachts begeeft het meisje zich
naar Percevals bed en stelt hem op de hoogte
van de ellende waarin zij verkeert: haar
burcht wordt belegerd door Clamadeus des
Isles en diens maarschalk Engygeron. Zij verwacht de volgende dag de overgave van het
kasteel, dan zal zij met een mes zelfmoord
plegen. Perceval laat Blancheflor de nacht
naast zich doorbrengen, waarna hij de strijd
voor haar land opneemt. Eerst verslaat hij
Engygeron en later Clamadeus. Beiden
schenkt hij genade. Hij stuurt hen naar het
hof van koning Artur.
Perceval verlaat Blancheflor, omdat hij
opnieuw op zoek wil gaan naar zijn moeder.
Nu wordt hij geleid naar de burcht van de
invalide Visserkoning. Daar ontvangt hij een
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bijzonder zwaard. Tijdens het diner ziet hij
hoe een knecht een lans ronddraagt, uit de
punt waarvan telkens een druppel bloed
neerdaalt. Daarna volgt een meisje met een
`graal' — een schotel — die een helder licht
uitstraalt. Perceval laat het stellen van vragen
over lans en Graal achterwege. Hij wil dat de
volgende morgen doen, maar dan blijkt het
kasteel verlaten. In de buurt ontmoet hij een
meisje dat haar gedode vriend beweent. Zij is
de nicht van Perceval en zij vertelt hem dat
zijn zwijgen op de Graalburcht destructieve
gevolgen zal hebben.
Perceval gaat op zoek naar de ridder die de
vriend van zijn nicht heeft gedood. Het is de
eerder genoemde Orguelleus de la Lande, die
iedereen doodt die zijn vriendin aanspreekt.
Deze handelwijze volgt hij, totdat hij zich
gewroken heeft op degene met wie zijn
vriendin in de tent gemeenschap zou hebben
gehad. Perceval maakt een eind aan haar ellende door Orguelleus te verslaan. Ook hem
stuurt hij naar het hof van Artur. Als Orguelleus daar arriveert, voorzegt de zot nogmaals
de afstraffing die Keu te wachten staat. Vervolgens gaat de koning met zijn complete hof
op zoek naar Perceval.
Op een ochtend komt Perceval in de buurt
van Arturs tentenkamp. Urenlang staart hij
in trance naar drie bloeddruppels in de
sneeuw, afkomstig van een gans die door een
valk was aangevallen. Daarin ontwaart hij
het gelaat van zijn geliefde Blancheflor. Op
agressieve wijze proberen achtereenvolgens
Saigremor en Keu hem naar het hof te voeren, wat Keu een gebroken arm en een ontwricht sleutelbeen oplevert. Gauvain (> Walewein), de neef van koning Artur, gaat te
werk met hoofse tact en met hem gaat Perceval naar het hof. Artur neemt Perceval mee
naar Carlion, waar gedurende drie dagen
feest wordt gevierd om zijn terugkeer.
De vreugde wordt verstoord door de
komst van een foeilelijke, misvormde jonkvrouw, die alien groet behalve Perceval. Zij
veroordeelt hem vanwege zijn gedrag op de
Graalburcht. Had hij vragen gesteld, dan zou

de Visserkoning genezen zijn en had hij zijn
land in vrede kunnen besturen. Nu zal als
gevolg van Percevals zwijgen groot onheil
over de wereld komen. Perceval reageert met
het plan een zoektocht te ondernemen om
achter het geheim van de Graal en de bloedende lans te komen. Van die queeste wordt
nog een episode verhaald, die geplaatst is temidden van de avonturen van een tweede
held, Gauvain. De verteller heeft dan een
sprong gemaakt van vijf jaar. In die periode
heeft Perceval zestig ridders verslagen en naar
het hof gestuurd. Maar hij is God vergeten en
geen stap dichter bij zijn doel gekomen. Het
is Goede Vrijdag, als hij in een wildernis boetelingen ontmoet aan wie hij vragen stelt. Zij
herinneren hem aan Christus' verlossingswerk en wijzen hem de weg naar een heremiet. Perceval komt tot inkeer en gaat te
biecht bij de heremiet, die zijn oom blijkt te
zijn. Deze zegt dat Percevals zwijgen bij de
Visserkoning een gevolg is van de zonde jegens zijn moeder, die bij zijn vertrek van verdriet is gestorven. Ook vertelt hij Perceval
over het mysterie van de Graal. De Graal is
een heilig voorwerp, waarin een hostie wordt
bewaard die de vader van de Visserkoning in
leven houdt. De heremiet geeft Perceval onderricht, waarin hij hem een ridderschap
voorhoudt dat gebaseerd is op liefde tot God.
Perceval blijft twee dagen bij de kluizenaar
en gebruikt als boetedoening diens eenvoudige voedsel. Het laatste wat de verteller over
Perceval meedeelt, is dat hij op Pasen ter
communie gaat.
Het overige gedeelte van de roman gaat
over Gauvain. Wanneer de Lelijke Jonkvrouw Perceval heeft veroordeeld, noemt zij
een paar 'aventures' waarin de ridders van het
hof zich kunnen onderscheiden. Een ervan
betreft de bevrijding van een jonkvrouw.
Voor haar wil Gauvain op weg gaan, maar
zijn plan wordt gedwarsboomd door de
komst van Guigambresil, die hem ervan beschuldigt dat hij op onridderlijke wijze de
koning van Escavalon heeft gedood. Gauvain
begeeft zich nu richting Escavalon om zich

PERCEVAL 247
van die beschuldiging te zuiveren. Dan volgen 'aventures' die hem steeds verder van dat
doel wegvoeren. Zijn optreden wordt telkens
beschreven met ironie. Tenslotte doorstaat
hij in een kasteel de beproeving van het wonderbed, waarna de bewoners hem inhalen als
hun beer en verlosser. Dit avontuur vormt
een pendant van Percevals bezoek aan de
Graalburcht, zodat Gauvain lijkt te slagen

waar Perceval faalde. Echter, we zien niets
van een verlossing. Bovendien wordt Gauvain de gevangene van zijn daad, want hij
mag het kasteel, ook al krijgt hij een dag permissie, met meer verlaten. Het blijkt dat daar
zijn moeder en die van Artur wonen, vrouwen die in de reele wereld allang overleden
zijn. Het is alsof Gauvain terechtgekomen is
in een dodenrijk en alsof Chretien zo de eerste

De Graalridders rondom de
Graaltafel. Scene uit de opera
Parsifal van Richard Wagner, in
een enscenering van Wieland
Wagner (Bayreuther Festspiele
1957).
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ridder van het hof laat bijzetten in het mausoleum van een voorbije Arturwereld.
De Conte du Graal is het laatste werk van
Chretien de Troyes. In veel opzichten biedt
het iets nieuws. Ging het in Chretiens eerdere
romans om profane `amour' en `chevalerie',
voor de Graalheld Perceval wenkt het perspectief van een christelijk ridderschap. Deze
nieuwe richting houdt waarschijnlijk verband met de opdrachtgever van de roman.
Chretien schreef de Conte du Graal voor Filips
van de Elzas, graaf van Vlaanderen (1142-91) .
Filips en zijn familie onderhielden nauwe betrekkingen met het Heilige Land. Hij was actief als kruisvaarder en hij vond de dood toen
hij tijdens de Derde Kruistocht deelnam aan
het beleg van Akko.
Chretien heeft het verhaal over Perceval
gestructureerd in de vorm van een ontwikkelingsgang. De roman begint met een inleidende fase over de weg van de held naar de
ridderwereld. Daarin handelt Perceval als een
onwetende, een dwaas. Maar ook is al zichtbaar dat voor hem een hoge bestemming is
weggelegd. Hij schakelt immers de Rode
Ridder uit, een geduchte vijand van het Arturhof. Een nieuwe fase treedt in met Percevals logies bij Gornemant. Hij wordt ridder
en vervolgens treedt hij op als de ideale hoofse ridder, wanneer hij de burcht van Blancheflor bevrijdt. In die episode wordt zijn `chevalerie' verrijkt met 'amour'. Het gebeuren
erna laat echter zien dat er nog een hogere
ethiek is waaraan de held moet voldoen. Zo
ver is het nog niet, want bij het zien van de
Graal en de lans zwijgt Perceval. De eerste
fase van zijn loopbaan als ridder eindigt met
de terugkeer naar het Arturhof. Een hoogtepunt gaat over in een crisis, als de Lelijke
Jonkvrouw hem veroordeelt. Hierop begint
de tweede fase, de queeste naar de Graal. Na
een periode van vruchteloos zoeken vindt een
wending plaats door het boetesacrament, dat
voor Perceval een overgang van zonde naar
genade bewerkstelligt. In deze thematische
structuur wordt een wereldlijk ridderschap

geleidelijk door een religieus ridderschap
overstegen. Gepaard hieraan moet het hof
van Artur als beoogd doel van Percevals weg
wijken voor de andere wereld van de Graal.
De uitwerking van het verhaal is verbonden met het thema van verval en herstel. Er
zijn verschillende voorstellingen van een
`waste land' (een thema dat in de moderne
tijd bepalend zou zijn voor het gelijknamige
gedicht van T.S. Eliot), zoals in de episode
met Blancheflor. De gebouwen in haar
burchtstad zijn verwoest en de bewoners verkeren in ellende. Haar verlosser is Perceval.
De plaats waar Perceval daarna vertoeft,
heeft eveneens trekken van een `waste land'
door de figuur van de gewonde Visserkoning, die zijn land niet kan besturen. Hier
zwijgt Perceval, waardoor er voor de Graalburcht nog geen verlossing is. Dat heeft te
maken met het feit dat Perceval in spirituele
zin zelf in een `waste land' verkeert. Hij behoeft herstel en wedergeboorte, wat later zal
gebeuren op Goede Vrijdag.
Het thema `waste land' gaat gepaard met
distantie ten aanzien van 'chevalerie'. In de
Conte du Graal wordt de keerzijde van ridderschap belicht als een wereld van ijdele roem
(`vaine gloire'), destructie en geweld. Die
toon wordt gezet in het begin van de roman
met het tragische verhaal van Percevals moeder. Het land van haar echtgenoot werd verwoest, waarna ze gevlucht zijn naar het Gaste
Forest; Percevals broers hebben na hun ridderwijding de dood gevonden door de wapenen. Als Perceval voor het eerst ridders ziet,
denkt hij, vanwege het lawaai dat ze maken,
dat het duivels zijn, en vervolgens, vanwege
de schittering van hun wapenrusting, engelen. Zonder het te beseffen spreekt hij daarmee een diepere waarheid uit over schijn en
wezen van het ridderschap. Perceval wil zelf
ridder worden. Maar zijn vertrek uit het Gaste Forest wordt door het gebrek aan `carite'
tegenover zijn moeder voorgesteld als een
zonde, die de oorzaak is van zijn echec op de
Graalburcht. Aan de andere kant, en dat is de
paradox, is Perceval als ridder de beoogde
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verlosser van de Graalwereld. Om dat te
kunnen worden kiest hij tenslotte voor `carte', liefde tot God.
Deze nieuwe weg van Perceval krij gt extra
relief door een vergelijking met Gauvain, de
andere held. In het midden van de roman is er
het cruciale moment dat Perceval zich voorneemt op zoek te gaan naar de Graal. Gauvain kiest daar voor `vaine gloire'. Zijn daden
dienen geen enkel spiritueel doel. Gauvain is
een statische held die langzamerhand in zijn
avonturen opgesloten raakt. Met de tegenstelling tussen Perceval en Gauvain lijkt de
roman te getuigen van een ridderideaal waarin aardse roem moet wijken voor christelijke
deemoed.
Het symbool van dat ideaal en van Percevals bestemming is de Graal. Nu is daarbij
sprake van een bepaalde ambiguiteit tussen
heidens en christelijk. Eerst is er, tijdens Percevals logies bij de Visserkoning, `een schotel'
in een magische sfeer, waarin niets christelijks
te zien valt. Veel later geeft de heremiet een
christelijk-spirituele interpretatie van de
Graal. Deze ambiguiteit is kenmerkend voor
het stijlprincipe van de roman, dat van mystificatie en raadselachtigheid. En de onvoltooide staat van het verhaal draagt daartoe bij. Er
zijn geen eenduidige verklaringen mogelijk.
De essentie van de roman is wat Perceval
moest doen, namelijk vragen stellen. Waar
het vooral om gaat, is de literaire dimensie
van de roman. Chretien schiep een fantastische wereld in woorden, meerduidig en rijk
aan betekenis, zodat een creatieve taak was
weggelegd voor de toehoorders van het verhaal. En dat bevat van begin tot eind fascinerende voorstellingen, verteld met brilj ante
humor en ironie.
In het wetenschappelijk onderzoek heeft
Chretiens Graalroman aanleiding gegeven
tot talrijke studies over structuur, thematiek,
betekenis en interpretatie. In vroeger jaren is
er veel geschreven over Chretiens beschrijving van de Graalburcht, wat geleid heeft tot
verschillende oorsprongstheorieen. Hoogstwaarschijnlijk is Chretien te rade gegaan bij

de Keltische literatuur. Het voorbeeld van de
Graal kan volgens sommige geleerden worden gevonden in Keltische verhalen over
voedsel producerende talismans in de Andere
Wereld, die soevereiniteit representeren.
Ook andere met de Graal verbonden motieven, zoals de magische lans, de invalide koning en het steriele land dat opbloei verwacht
door de komst van een held, zijn met Keltische bronnen in verband gebracht. Chretien
heeft die motieven gecombineerd met voorstellingen uit de christelijke liturgie en zo
werd hij de creator van de meest betoverende
mythe in de westerse literatuur.
De Conte du Graal heeft ook de gemoederen van het middeleeuwse publiek beziggehouden. Door de mysterieuze en onvoltooide
staat van de handeling ontstond een streven
naar voortzetting, voltooiing en verklaring.
In de eerste decennia van de 13 e eeuw verschenen in Frankrij k vier continuaties op
Chretiens roman, en nieuwe Graalromans.
Deze laten een verchristelijking van de thematiek zien, waarbij de Graal wordt teruggevoerd op het Laatste Avondmaal en de
dood van Christus. In de Tweede Continuatie
— de Eerste gaat over Gauvain (>>Walewein) —
is Perceval de held van een lange reeks avonturen. Zijn weg voert tenslotte naar het kasteel van de Visserkoning. Tijdens de maaltijd
ziet hij hoe twee meisjes de Heilige Graal en
de bloedende lans dragen. Daarachter volgt
een knecht met een in tweeen gebroken
zwaard. Perceval stelt nu vragen over deze
voorwerpen. De Visserkoning vertelt alleen
over het zwaard. Perceval slaagt erin de stukken ervan te verenigen, maar er is een kleine
barst zichtbaar, wat suggereert dat er nog iets
aan zijn succes ontbreekt. Dit onbevredigende slot gaf twee auteurs aanleiding een nieuw
vervolg te schrijven. De ene was Gerbert de
Montreuil, de andere Manessier, de auteur
van de Derde Continuatie, die hij opdroeg aan
gravin Johanna van Vlaanderen. Perceval
hoort dat Partinal met het zwaard dat in de
Graalburcht wordt bewaard, de broer van de
Visserkoning heeft gedood. Wie de stukken
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van het zwaard kan verenigen, zal die moord
wreken en ook de Visserkoning genezen.
Perceval neemt op zich de wraak te voltrekken. Na een reeks avonturen slaagt hij daarin.
Als de Visserkoning sterft, wordt Perceval
zijn opvolger. Hij regeert zevenjaar in vrede
en voorspoed over het land. Tenslotte trekt
hij zich terug uit de wereld. Als heremiet en
priester leidt hij een leven in dienst van God.
Bij zijn dood wordt de Graal ten hemel gevoerd.
Het thema van de wraak speelt ook een rol
in de Welshe versie van het Perceval-verhaal,
de Peredur. Op het kasteel van een oom ziet
Peredur een presenteerblad met een in bloed
badend hoofd. Jaren later, na vele avonturen,
hoort hij dat dit het hoofd van zijn neef was,
die werd gedood door de heksen van Caer
Loyw. Peredur zal die daad wreken. Wraak is
eveneens een hoofdthema in de Franse prozaroman Perlesvaus. Dat werk is weer een vervolg op Chretiens Conte du Graal. Van de drie
helden die op queeste zijn, is Perceval, die
bier Perlesvaus beet, de uitverkoren Graalridder. Hij treedt wrekend op tegen verscheidene boosdoeners, zoals wanneer hij de
Graalburcht, symbool van Jeruzalem, verlost
uit de macht van de koning van Chastel Mortel, de destructieve broer van de Visserkoning. Het spirituele en mystieke avontuur
van de Graal staat bier in dienst van een militante kruisvaartethiek. Perceval is de ideale
representant van een ridderschap dat de
Nieuwe Wet van Christus verdedigt in de
strijd tegen de heidenen.
Robert de Boron schreef in >Joseph d'Arimathie en #Merlin over de bijbelse voorgeschiedenis van de Graal en over de jaren die
voorafgaan aan Arturs kroning. Naderhand
werd zijn plan uitgewerkt tot een cyclus door
de toevoeging van de Perceval en prose. Deze
tekst biedt een herziene en voltooide versie
van Chretiens verhaal over Perceval en besluit met de beschrijving van het einde van de
Arturwereld. Een volgende en tegelijk culminerende fase in de ontwikkeling van de
historiserende Arturroman is de trilogie Lan-

celot en prose — Queste del Saint Graal — Mort le
roi Artu. De Graalqueeste in het middendeel

heeft het karakter van een initiatie tot het
mystieke leven, in monastieke geest. De eerste van de Graalridders is nu Lancelots zoon
»Galaad; Perceval is de tweede en Bohort de
derde. De queeste eindigt in de spirituele stad
Sarras, waar het Galaad gegeven is de hemelse mysteries van de Graal te aanschouwen.
Het portret van Perceval in deze roman sluit
aan bij het laatste beeld dat Chretien van hem
gaf, toen hij verbleef bij de heremiet. Zijn
`simplece' en deemoed gaan bier in de richting van heiligheid. Wanneer Perceval op een
rotseiland vertoeft, doorstaat hij een verzoeking van de duivel. Er komt een schip langs
met een beeldschone vrouw, die op het punt
staat hem te verleiden. Als zijn oog valt op
het rode kruis op de pommel van zijn
zwaard, maakt hij het kruisteken, wat zijn
bezoekster verjaagt. Een stem deelt mee dat
Perceval behouden is, waarna hij gereed is
om zich te voegen bij de twee anderen die
uitverkoren zijn om de Graalqueeste te volbrengen. Percevals biografie eindigt met zijn
dood als heremiet, eenjaar na het verscheiden
van Galaad. Een versie van dit verhaal komt
ook voor in Le Morte d'Arthur, de i 5e-eeuwse
bewerking van de Arturstof door Thomas
Malory, die op haar beurt grote invloed zou
hebben op de Engelse Arturliteratuur in de
19e eeuw.
Intussen trok Chretiens roman ook de aandacht buiten Frankrijk. In de eerste helft van
de 13 e eeuw verschenen vertalingen in het
Diets, de Perchevael (alleen fragmentarisch
overgeleverd), en in het Oudnoors, de Parcevals Saga. Het Noorse werk, dat vermoedelijk werd geschreven voor het hof van koning Hakon Hakonarson, geeft de tekst van
Chretien weer tot aan de episode met de heremiet (het vervolg werd vertaald in Valvens
pattr: de geschiedenis van Gauvain), waarna
als slot wordt verteld dat Parceval terugkeert
naar Blankiflur en met haar trouwt. Uit het
begin van de i4e eeuw dateert Sir Perceval of
Galles, een korte bewerking van Chretiens
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Perceval in het Middelengels. De Graalqueeste
komt er niet in voor. In plaats daarvan vindt
Perceval zijn moeder terug.
In het Middelnederlands werd Chretiens
Perceval voorzien van een nakomeling. Dat
gebeurde in de »Moriaen (Vlaanderen, tweede
helft 13 e eeuw), waarvan de handeling aansluit op die van Perceval in de Conte du Graal.
Ook in deze versie is Perchevael op zoek naar
de Graal, maar zonder succes. Hij heeft intussen — dat moet althans het geval zijn geweest
in de oorspronkelijke versie van de roman —
bij een Moorse prinses een zoon verwekt,

glanzende optreden als ridder verwerft deze
held twee keer een mooie landsvrouwe als
bruid, in het oosten de Moorse Belacane en in
het westen Herzeloyde. Bij de eerste verwekt
hij Feirefiz, die wit en zwart gekleurd is, en
bij de tweede Parzival. Na Gahmurets dood
trekt Herzeloyde zich met Parzival terug in
de wildernis. Vandaaruit begint Parzival, uitgedost in een narrenpak, aan zijn loopbaan als
ridder. Zijn route komt tot aan de ontmoeting met de heremiet in grote lijnen overeen
met die van Perceval in de Conte du Graal.
Wolfram heeft wel allerlei wijzigingen aan-

Perceval, een boerse jongeman
nog, geconfronteerd met de
ridderschaar. Ivoren kistje uit
een atelier to Parijs, ca. 1400.
Parijs, Musee du Louvre.

Moriaen. Deze gaat op zoek naar zijn vader
en ontwikkelt zich onderweg van een onaangepaste tot een ideale ridder. Als Moriaen
zijn vader gevonden heeft, speelt hij een
hoofdrol in de strijd voor de bevrijding van
het Arturrijk. In deze 'neo-Perceval' stelt de
zoon de vader in de schaduw.
De na Chretiens Conte du Graal imponerendste roman over Perceval werd geschreven door de Duitse dichter Wolfram van
Eschenbach. Zijn Parzival (ca. 1210) is een
vrije en uitgebreide bewerking van Chretiens
Graalroman, die werd voorzien van een
voorgeschiedenis en een voltooiing. Eerst zijn
er de avonturen van Gahmuret. Door zijn

gebracht, waaronder de invoering van andere
en nieuwe namen. Zo heet Parzivals geliefde
en bruid, degene wier burcht hij bevrijdt,
Condwiramurs. De Graalkoning beet Anfortas en zijn burcht Munsalvaesche. De lelijke
jonkvrouw die Parzival vervloekt, heet Cundrie, en de heremiet bij wie hij tot inkeer
komt, Trevrizent. Die kluizenaar vertelt uitvoerig over de verborgenheden van de Graal,
die er anders uitziet dan bij Chretien. De
Graal is bier een exotische edelsteen met miraculeuze eigenschappen, waaromheen zich
een broederschap van kuise ridders heeft gevormd, de 'templeise', een naam die herinnert aan de religieuze ridderorde van de
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Tempeliers. Anfortas heeft tijdens een minne-avontuur gestreden met een heiden die
hem heeft verwond. Door de Graal blijft hij
in leven, maar tegelijk lijdt hij voortdurend
pijn. Men verwacht nu de komst van een ridder die door het stellen van een vraag Anfortas van zijn lijden zal verlossen en zelf de
nieuwe Graalkoning zal worden.
Vanaf dit punt zet Wolfram de in de Conte
du Graal stopgezette Perceval-handeling
voort en ook de verteldraad van Gauvain (die
bij hem Gawan heet) rondt hij af. Beide wegen komen samen na Gawans avontuur op
Schastel Marveil, het kasteel met het wonderbed. De bewoners verkeerden daar in gevangenschap door de wraakzuchtige tovenaar
Clinschor. Gawan zorgt voor hun bevrijding. Daarna volgt een nieuwe hereniging
van Parzival met het Arturhof. Vervolgens
wordt de draad van de voorgeschiedenis opgenomen door Parzivals confrontatie met
Feirefiz, zijn halfbroer uit het Oosten. Wederom verschijnt Cundrie aan het hof. Ditmaal spreekt zij Parzival in verband met de
Graal zegenend toe. Parzival begeeft zich samen met Feirefiz naar Munsalvaesche, waar
hij de vraag stelt die Anfortas geneest. Feirefiz raakt er in de ban van Repanse de Schoye,
het meisje dat de Graal draagt. Hij laat zich
dopen, trouwt met haar en keert terug naar
het Oosten. Een van de twee zonen van Parzival, de nieuwe Graalkoning, is Loherangrin, de latere »Zwaanridder.
Hoofdthema van de roman is 'triuwe'
(trouw), wat de basis is van een levensvorm
die de held vindt na een periode van opstand
tegen God. Parzivals weg naar de Graal is,
anders dan die van Chretiens Perceval, verbonden met de minne. Als Parzival na de vervloeking door Cundrie verdergaat, is zijn
denken gericht op de Graal en op Condwiramurs. En als Parzival het Graalavontuur heeft
volbracht, treedt Condwiramurs aan zijn zijde. Ook blijft Parzival verbonden met Artur.
De gemeenschap van de Graal vertegenwoordigt wel een hoger niveau dan de Arturwereld, maar door Parzival is er integratie.

Het streven naar harmonie mondt tenslotte
uit in een Graalkoningschap van mondiale allure, waarin Oost en West zijn verenigd. Aan
Wolframs herschepping van Chretiens roman ligt een groots concept ten grondslag. In
een complexe literaire wereld voert hij allerlei personages ten tonele die verschillende
vormen van existentie belichten. Het boeiende van de Parzival is Wolframs rol als verteller, die met humor en ironie commentaar
geeft op het verhaalde, waardoor hij zijn luisteraars tot medespelers maakt.
De beroemdste versie van de Percevalstof
in de nieuwe tijd is het muziekdrama Parsifal
van Richard Wagner, zijn laatste werk, voltooid in 1882 en in datzelfde jaar voor het
eerst in Bayreuth opgevoerd. Wagners voornaamste bron was de Parzival van Wolfram.
Ter wille van een dramatische constellatie
schreef hij een handeling in drie akten en reduceerde hij het aantal personages tot vijf
hoofdrollen: Kundry, Amfortas, Klingsor,
Parsifal en de verteller Gurnemanz. In het
drama gaat het om de tegenstelling tussen het
koninkrijk van de Graal en dat van Klingsor.
Teken van het confict is de heilige speer die
hoort bij de Graal en die in handen is gevallen
van Klingsor. Een nieuwe creatie in Wagners
versie is de rol van Kundry. Zij is een vrouw
met twee gezichten. Als verleidster is zij instrument van Klingsor, maar ook verlangt zij
naar boetedoening in dienst van de Graal. Zij
kan alleen gered worden door iemand die
haar weerstaat. Haar tegenspeler Parsifal is
een held die tot verlosser wordt door `medelijden' dat wetend maakt. In de eerste akte is
Parsifal nog een onwetende, die de liturgie
van de heilige Graal zwijgend aanschouwt.
Wanneer hij in de tweede akte binnengedrongen is in het toverslot van Klingsor,
weerstaat hij de verleiding van Kundry. Hij
voelt het lijden van Amfortas in zich en
wordt zo 'welthellsichtig'. Dat inzicht leidt
tot de verlossende daad in de derde akte,
wanneer hij als heiland de speer terugbrengt
bij de Graal. Gedachten ontleend aan de filosofie van Schopenhauer hebben_ in het drama
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expressie gevonden. In Wagners interpretatie men hut. De naakte is een gewezen boer, die
van de Graalmythe wordt religie tot kunst. in een paradijselijke omgeving leeft in harHet is de kunst die een diepere waarheid van monie met de natuur. Parzival werpt zijn
de mythische symbolen van de religie bloot- zwaard en wapenrusting weg en zet zich aan
legt. Wagner noemde zijn schepping een een heilig leven in navolging van zijn ge`Buhnenweihfestspiel'. De wijding gold al- sprekspartner. Deze utopie is echter een illulereerst zijn eigen kunsttempel, het Festspiel- sie, zoals blijkt uit de komst van de vrouw
haus in Bayreuth. Tot dertig jaar na zijn dood van de naakte man, die op een kruiwagen
mocht het werk nergens anders worden op- twee dode kinderen meevoert. Ze zijn gestorven door gebrek aan voedsel als gevolg
gevoerd.
Na Wagners herschepping van Wolframs van het vertrek van hun vader. Parzival gaat
roman treedt de Graalheld in de eerste decen- weg bij de naakte en als hij omkijkt, ziet hij
nia van de Zoe eeuw veelvuldig op in de hoe een eerder door hem geredde vis over
Duitstalige literatuur, bijvoorbeeld in de cy- land naar hem toekomt. Met de vis gaat hij
clus Parcival (1902) van Karl Vollmoller, een verder. Suggereert dit symbolische slot iets
Jugendstil-dichter uit de kring van Stefan van een alternatief voor het mislukte Utopia
George. De held van het gedicht is een zoe- in het Merlin- drama? Dorst toont ook in ankende naar het verloren rijk van de kinder- dere werken zijn belangstelling voor de
jaren waar hij naar terugverlangt. Gerhart Graalheld, zoals het scenario Parzival (1990)
Hauptmann schreef een Parsival (1914) als laat zien, dat under meer de tekst bevat van
jeugdroman, bestemd voor zijn twaalfjarige Parzival: Auf der anderen Seite des Sees. Hierin
zoon. In deze versie speelt het conflict tussen verloopt Parzivals queeste langs een montage
vader en zoon een rol. Parsival begint aan zijn van mysterieuze beelden en eindigt in leegte.
zoektocht om zich te wreken op degene die Een andere omwerking van de Arturstof
de oorzaak is van het leed van zijn moeder biedt het toneelstuk Die Ritter der Tafelrunde
Herzeleide. Het blijkt zijn vader te zijn, de (1989) van Christoph Hein. Het is een parabel
Graalkoning Amfortas. Albrecht Schaefer over een generatieconflict, waarbij de oude
publiceerde in 1922 een dichtbundel Parzival. machthebbers geconfronteerd worden met
Peter Macholin schreef in 1928 een drama het fiasco van hun beleid. Parzival treedt erin
Parsifal. In Nederland schreef Marie Koenen op als uitgever van een kritisch tijdschrift.
de roman Parcival (1920), een neoromanti- Het geloof aan de Graal heeft hij verloren.
sche en katholieke bewerking van Wolframs Het stuk werd geschreven vlak voor het emde van de D D R.
verhaal over Parzival.
Richard Blank gebruikte in P A R Z I V A L
Ook in de moderne Duitse literatuur is er
een rol voor Perceval, zoals in het toneel- (1980) Wolframs roman als scenario voor een
spektakel Merlin oder Das wuste Land van televisiefilm. Hij schiep een becommentaTankred Dorst (198 1) De Arturstof is hierin rieerde en geactualiseerde versie van het
omgewerkt tot een parabel die laat zien dat middeleeuwse verhaal. Flechtungen der Fall
de droom van een betere wereld juist wordt Partzifall is de titel van een experimenteel tovernietigd door hen die het hardst daarvan neelstuk door Werkhaus Moosach (1978).
dromen. In enkele scenes die teruggaan op Hierin zijn fragmenten uit het Parzival-verWolfram, wil Parzival op naieve wijze een haal van Wolfram vermengd met de ziektehogere vorm van leven vinden, maar op zc ek geschiedenis van een psychiatrisch patient.
naar de Graal verdwijnt hij van het toyIeel. 1 De middeleeuwse Parzival wordt ten tonele
evoerd als de 'Unnormale', de fantast die
Dorst laat hem op
o
optreden
den in Der ., gevoerd
nackte Mann (1986) In deze vertelling volgt probeert het wezen der dingen te begrijpen.
Parzival een grote naakte man naar diens le- Nathalie Harder bracht de Parzival-hande.
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ling uit Wolframs roman tot leven in de
vorm van poppentheater: Recht mitten durch
(1982), dat een interpretatie geeft volgens de
inzichten van de dieptepsychologie. Frido
Mann schreef de roman Professor Parsifal
(1985), die gaat over de zoektocht van een
jongeman uit de generatie van 1968. Een
kernmotief uit de middeleeuwse roman werd
op modernistische wijze hoofdthema in de
dramatische tekst Das Spiel von Fragen oder die
Reise zum sonoren Land (1989) van Peter
Handke. De hoofdpersoon is Parzival. Adolf
Muschg is de auteur van Der Rote Ritter. Eine
Geschichte von Parzival 1993). Deze omvangrijke roman is een nieuwe Parzival, waarin
het verhaal van Wolfram is omgebogen naar
een mensbeeld van de nieuwe tijd. Parzival
wordt een tijdgenoot voor wie de Graal geen
functie meer heeft. Muschg geeft aan de geschiedenis van de Graalinterpretaties een
nieuwe wending: hij laat de Graal verdwijnen. En Parzival eindigt als burgerman, voor
wie het grote bestaat in de verwezenlijking
van het kleine.
Vermeldenswaard zijn verder de Wagnerverfilming P A R S I F A L (1981-82) van HansJurgen Syberberg en het totaaltheater Parzival (1984), 'rituelle Oper nach Wolfram von
Eschenbach', van Konrad Becker. Een groots
opgezette muzikale compositie, uit te voeren
door o.a. symfonieorkest, jazz-ensemble en
koren, is de Parzival van Chris Hinze op tekst
van James Batton (premiere Holland Festival
1976).
Ook in de Engelstalige literatuur van de
19e en Zoe eeuw is er aandacht voor Perceval.
Zo treedt hij op de voorgrond in `The Holy
Grail' (1869), een episode in de gedichtencyclus Idylls of the King van Alfred Tennyson.
Een van de zoekers naar de Graal is Percivale,
die ook de verteller is van het verhaal. Het
voor hem bestemde levensdoel geeft hij op
voor een queeste naar het spirituele, iets wat
met voor hem maar voor Galahad is weggelegd. Een Graalroman in moderne setting
is The Secret Glory ( 1922) van Arthur Machen. De hoofdpersoon vertoont overeen(

komsten met Perceval. Hij heeft als kind bij
een oude boer in Wales de Graal gezien.
Hierdoor verkeert hij in een visionaire wereld die contrasteert met de werkelijkheid om
hem heen: een lelijke fabrieksstad en het onaangename leven op een kostschool. In The
Natural (1952) van Bernard Malamud zijn
elementen uit het Percevalverhaal verplaatst
naar de sportwereld. De held is een naieveling die een buitengewoon bat bezit waarmee
hij de New-York Knights, het honkbalteam
van Pop Fischer, te hulp komt. Een ironische
fantasie over de Arturstof biedt Arthur Rex:
A Legendary Novel (1978) van Thomas Berger. Percivals zuiverheid zorgt daarin tijdelijk
voor vernieuwing van de idealen van de Arturwereld. Zijn loopbaan begint op kluchtige
wijze met een opvoeding als meisje. Een bewerking van de Percevalhandeling uit de roman van Chretien is Percival and the Presence of
God (1978) van Jim Hunter. Het verhaal
speelt zich of in een droomwereld waarin
Percival vertelt over zijn onvoltooide queeste. Zijn gedachten gaan over een poging tot
verstaan van de existentiele vragen over God
en mens.
Richard Monaco schreef een serie romans
over de Graal. De eerste, Parsival: Or a
Knight's tale (1977), met ontleningen aan
Wolframs Parzival, gaat over Parsivals weg
naar het ridderschap en de queeste van de
Graal. De diabolische tegenstander van de
Arturwereld is Clinschor, die als een tweede
Hitler uit is op de verovering van de wereld.
The Grail War (1979) beschrijft een nieuwe
oorlog van Clinschor tegen het rijk van Artur. The Final Quest (1980) verhaalt het lot
van de overlevenden en Parsivals queeste naar
zijn zoon Lohengrin. Een anticlimax volgt in
Blood and Dreams (1985). Deze romans geven
door de shockerende voorstellingen van horror en geweld een ontluisterend beeld van de
wereld. In deze chaos streeft Parsival de illusie
na van een schoner leven. In de film E X C A L I B U R (1981)
van John Boorman is Parzival de
helper geworden van Lancelot, die de Graal
vindt en als enige de massacre aan het slot, het
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einde van de Arturwereld, overleeft. In The
Fisher King (1987) van Anthony Powell, over
een verlamde fotograaf op een cruise-schip,
komen ook een Perceval en een Loathly Lady
(»Walewein) voor. In de roman Parsifal
(1988) van Peter Vansittart treedt Parsifal op
in verschillende perioden van de geschiedenis: we ontmoeten hem aan het hof van de
hertog van Bourgondie en tenslotte tijdens de
ineenstorting van het Derde Rijk.
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sie van de Graalmythe laat zien. Op het toneel staat niet Perceval, maar Anfortas in het
centrum. Hier wenst de Graalkoning geen
verlossing. Zijn positie als koning wil hij niet
opgeven. Zijn verwonding is zijn band met
Montsalvage, het domein van de schaduw.
De Graal beschouwt hij als de droom van de
wereld, die hij verborgen wil houden, opdat
die droom niet wordt vernietigd. Daarin
slaagt hij, want zijn optreden leidt ertoe dat

`Kundry en Parsifal', tekening
van Jan Toorop, 1894-95.
Particuliere collectie.

In Frankrijk schreef Paul Verlaine, voorloper van de symbolisten, het sonnet `Parsifal', gepubliceerd in de Revue Wagnerienne
van i886. Het gedicht spreekt over de verleidingen die Parsifal, de held uit het muziekdrama van Wagner, heeft weerstaan om koning en priester van de Graal to worden.
Wagneriaanse thema's spelen later een rol in
het werk van Julien Gracq, zoals in het toneelstuk Le Roi Pecheur 1 945 49), dat een

Percevals queeste uitloopt op een mislukking.
In de roman Montsalvat (1957) van Pierre
Benoit speelt de Graalqueeste zich of in
Frankrijk ten tijde van de Duitse bezetting.
De moderne Perceval is een docent middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van
Montpellier en de heldin is een Kathaarse studente. Zij gaan op zoek naar de Graal, overblijfsel van de schat van de Katharen, wat hen
voert naar Montsalvy, naar Montsegur en

nieuwe en gezien de afloop opmerkelijke ver-

naar Montserrat in Catalonia, het decor van

(
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Wagners Graalburcht. Twee Duitse officieren die eveneens op zoek zijn, komen om. De
docent raakt zijn geliefde kwijt, maar wel
wordt hij de houder van de Graal, die hij
terugbrengt naar zijn oorsprong, het Heilige
Land. Florence Delay en Jacques Roubaud
zijn de auteurs van Graal Theatre, dat ontworpen is als een tiendelige toneelcyclus die
moet handelen over de wereld van Artur en
de Graal vanaf het begin tot aan de ondergang. Chretiens held treedt op in het vijfde
deel: `Perceval le Gallois' (1977) . Na de ontmoeting met de heremiet eindigt zijn queeste
in het duister, waarop de handeling verder
gaat met de komst van Galaad. PERCEVAL
LE G A L L O I S (1979) is ook de titel van de
prachtige verfilming van de Conte du Graal
door Eric Rohmer. Het verhaal speelt zich of
in een decor dat lijkt op middeleeuwse miniaturen. De film geeft Chretiens roman weer
tot aan Percevals ontmoeting met de heremiet. Als slot volgt een soort passiescene met
Perceval als Christus-figuur.
In de beeldende kunst van de middeleeuwen komt Chretiens Perceval voor op miniaturen in handschriften met de tekst van de
Conte du Graal. De artistiek meest geslaagde
staan in een handschrift in de Bibliotheque
National te Parijs uit het begin van de 14e
eeuw. Een van de illustraties belicht Percevals
logies bij de Visserkoning. Links zien we hoe
de jonge ridder het zwaard ontvangt; rechts
worden Graal en lans rondgedragen. De afbeelding is typerend voor een proces van verchristelijking dat de thematiek heeft doorgemaakt, want de Graal heeft de vorm van een
ciborie. Uit dezelfde tijd dateert een ivoren
kistje met Perceval-illustraties (Louvre, Parijs). Daarop staan als een stripverhaal scenes
afgebeeld uit de inleidende, boerse fase van
Percevals loopbaan.
Uitbeeldingen van Wolframs Parzival komen voor in een handschrift in de Bayerische
Staatsbibliothek te Munchen uit ca. 1240. Op
elk van de vier pagina's van een dubbelblad
staan drie illustraties onder elkaar. Ze geven
scenes weer uit het laatste gedeelte van de

roman, zoals de aankomst van Parzival, Feirefiz en Cundry bij de Graalburcht, en de
hereniging van Parzival met Condwiramurs.
In 1929 werden bij de afbraak van een huis in
Lubeck de gehavende restanten gevonden
van een Parzivalcyclus als muurschildering,
die daar werd aangebracht omstreeks het
midden van de i 4e eeuw. Verscheidene illustraties komen voor in enkele 1 Se-eeuwse
handschriften van Wolframs Parzival, gekleurde pentekeningen in een stijl die verwant is met de nieuwe kunst van de houtsnede.
In de i 9e eeuw was de revival van de Arturliteratuur in Engeland ook een bron van
inspiratie voor beeldende kunstenaars, onder
wie de prerafaelieten, zoals Dante Gabriel
Rossetti en Edward Burne Jones. Van Rossetti is de aquarel `How Sir Galahad, Sir Bors,
and Sir Percival were fed with the Sanc
Grael' (1864, Tate Gallery, Londen) . BurneJones maakte de tekeningen voor de wandtapijten in Stanmore Hall. Perceval is er aanwezig op het paneel `The attainment: the vision of the Holy Grail' (collectie Duke of
Westminster). In een decor van bloemen en
engelen naderen Galaad, Perceval en Bohort
de kapel met de Graal. Drie engelen versperren de weg voor Perceval en Bohort, waardoor zij de Graal alleen van verre zien. `Sir
Percival' is het onderwerp van een schilderij
door George Frederick Watts (The Astley
Cheetham Art Gallery, Stalybridge) . De blik
van de ridder in het woud suggereert, overeenkomstig de tekst van Tennyson, tekortkomingen voor de spirituele queeste van de
Graal. Fussli baseerde zich op Wolfram voor
`Parsifal bevrij dt Belisane' uit 1783 (Tate Gallery, Londen) . Een eerder schilderij (1 782)
met dezelfde figuren bevindt zich in Berlijn.
Wagners vriend en mecenas was Ludwig
II, koning van Beieren. Zijn droomkasteel
Neuschwanstein werd door een programma
van decoraties tot een middeleeuwse tempel
van de Graal. Parzival is er de held van de
Sangersaal. Vijftien wandschilderingen, uitgevoerd in 18 8 3 , geven in idealistisch-roman-
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tische Stijl scenes weer uit Wolframs Parzival.
In Frankrijk kwam Odilon Redon in aanraking met Wagner en het symbolisme. Een
getuigenis daarvan is zijn portret van de
Graalheld in de lithografie `Parsifal' uit 1892
(Bibliotheque National, Parij s) . Hij draagt er
de lans die hij, in Wagners versie, terug
brengt naar de Graalburcht. Een andere symbolistische uitbeelding is de `Parsifal' (i 890)
van Jean Delville, die onder het licht van de
Graal een gelaat in contemplatie laat zien. Jan
Toorop tekende `Kundry en Parsifal' (ca.
1895). Plaats van handeling is de tovertuin
van Klingsor. De naakte Parsifal weerstaat er
de verleidster Kundry wanneer zijn blik valt
op de Graal, afgebeeld als een kelk met het
embleem van de Rozekruisers. In Duitsland
wordt enkele malen aan Wagner gerefereerd
in de moderne kunst, bijvoorbeeld in het
schilderstuk `Parsifal' van Anselm Kiefer (de
vierde van een reeks, 1977; Kunsthaus, Zurich). De personages zijn uit het beeld verdwenen. Het toneel is een `waste land' in de
vorm van een kale zolder. Maar er is ook een
suggestie van herstel door wat boven een
stoel met een wasbak als Graal staat geschreven: `Hochsten Heiles Wunder! / Erlosung
dem Erloser!' Het zijn de laatste woorden van
Wagners Parsifal.
R.M.T. ZEMEL

Roach 1959; Weber 1977; Stuip I979;
Hatto 1986; Beuger 1986; Kibler 1991; Busby
E D I T I E S:

1 993

: Loomis/Hibbard-Loomis 193 8; Grundriss 1978; Frappier 1979; Ruh 1980; Beckett 1981;
Topsfield 1981; Muller 1982; Taylor/Brewer
1983; Wynn 1984; Thompson 1985; Muller/Wapnewski 1986; Lacy/Ashe 1988; Blank 1989; Bumke
199o; Whitaker 199o; Bumke 1991 6 ; Lacy e.a.
'99'; Muller '99'.
STUDIES

R A O U L D E C A M B R A I komt ter wereld als

zoon van Taillefer van Cambrai, die kort
voor de geboorte is overleden, en diensjonge
weduwe Aalais, de zuster van koning Lodewijk. Korte tijd later besluit koning Lodewijk het leen Cambrai, met de weduwe, te
schenken aan Gibouin uit Le Mans. Guerri de
Rode (le Sor), heer van Arras en broer van de
overledene, kondigt aan te zullen strijden
voor het recht van zijn neefje: aan deze komt
immers het leen van zijn vader toe! Jaren gaan
voorbij. Raoul is eenjaar of zestien en wordt
door de koning tot ridder geslagen. Als Raoul vraagt om het leen dat eens zijn vader
bezat, weigert de koning; als compensatie
wordt Raoul het eerst vrijkomende leen beloofd. Ruim eenjaar later sterft Herbert van
Vermandois; hoewel deze vier zonen nalaat,
moet de koning toch het leen aan Raoul
overdragen. Raouls moeder vraagt haar zoon
echter ervan of te zien, omdat zij geen strijd
wenst met een bevriend geslacht. Als Raoul
zijn moeder bot terugwijst, verwenst zij hem.
Een eerste gewelddadig treffen tussen Raoul
en de zonen van Herbert van Vermandois
leidt tot de verwoesting van de abdij van
Origny; daarbij komen in de vlammen alle
nonnen om, onder wie de moeder van Bernier, de trouwe vazal en metgezel van Raoul.
Bernier, uitgescholden en geslagen door zijn
heer, zegt hem openlijk zijn trouw op en sluit
zich aan bij de tegenpartij, die onder leiding
staat van zijn vader, Ybert de Ribemont. In
een daaropvolgend gevecht wordt Raoul
door Bernier dodelijk verwond. De vijandelijkheden worden gestaakt.
Enkele jaren later wordt de strijd hervat.
Nu is Raouls neef, Gautier, de tegenstander
van Bernier en de zijnen. Uiteindelijk gebiedt
de koning beide partijen zich te verzoenen.
Ze stemmen toe. Als enkele dagen later de
koning tegen Ybert de Ribemont zegt dat
hij, na diens dood, zijn land aan een ander zal
geven, wordt Ybert boos: hij heeft het al aan
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zijn zoon Bernier gegeven. Alle baronnen uit
het Noorden komen nu in opstand tegen de
koning. Deze wordt verweten dat door zijn
stommiteit al die oorlogen zijn ontstaan; heel
Parijs wordt platgebrand. Daarna trekken de
troepen uit het Noorden zich terug.
Ter bezegeling van de verzoening tussen
de vroegere vijanden zal Bernier de dochter
van Guerri de Rode tot vrouw krijgen.
Voordat het zover is, strijden Bernier en de
zijnen nog tegen de troepen van de koning;
daarbij words onder meer Gibouin gedood;
zo is Raoul gewroken. Bernier staakt dan de
strijd. Direct na de bruiloft worden Bernier
en zijn vrouw Beatrix echter overvallen door
de troepen van de koning. Beatrix wordt
meegenomen en door de koning beloofd aan
Herchambaut de Pontieu. Bernier herovert
zijn bruid. Uiteindelijk verzoenen alle partijen zich. Tijdens een pelgrimage naar SaintGilles bevalt Beatrix van een zoon, Julien. Bij
een aanval van de Saracenen op de stad wordt
Bernier gevangengenomen; zijn zoon words
geroofd; zijn vrouw keert terug naar huis.
Aangezien men meent dat Bernier dood is,
wordt Beatrix (opnieuw) aan Herchambaut
de Pontieu gegeven. Door een wonderkruid
slaagt zij er echter in zijn amoureuze aanvallen te weerstaan. Ondertussen heeft Bernier zijn Saraceense heer een grote dienst bewezen; beladen met geschenken keert hij
huiswaarts en vermomd als pelgrim slaagt hij
erin zijn vrouw te bevrijden. Jaren later vindt
hij zijn zoon Julien terug. Een tweede zoon,
Henri, wordt geboren. Weer later gaat Berflier op pelgrimage naar Santiago de Compostela, samen met zijn schoonvader, Guerri
de Rode. Als ze op de terugtocht langs Origny komen, waar indertijd Raoul werd gedood, komen oude ressentimenten naar boven. Guerri slaat Bernier dood met een
stijgbeugel. Opnieuw ontbrandt de strijd: de
twee zonen van Bernier belegeren Arras; 's
nachts verdwijnt Guerri echter uit de belegerde stad. Dat betekent het einde van het
verhaal. Julien wordt heer van Saint-Gilles,
Henri erft Ribemont van zijn vader.

Raoul de Cambrai heeft een belangrijke plaats
gehad in de discussies over het ontstaan van
het chanson de geste. Immers, in het oudste
gedeelte van de tekst wordt gesproken over
een Bertolai die de strijd zou bezingen. Volgens oudere onderzoekers zouden we dus te
maken hebben met een ooggetuigeverslag
van een zekere Bertolai, een `soldat-trouvere'
uit de ioe eeuw, een verslag dat naderhand
bewerkt zou zijn. Deze opvatting strookte
met de ideeen van de traditionalisten, die beweerden dat de chansons de geste uiteindelijk
teruggingen op een soort `chants lyrico-epiques' die direct na de bezongen gebeurtenissen waren ontstaan. De moderne onderzoekers gaan ervan uit dat verschillende gebeurtenissen uit de 9e en ioe eeuw zijn samengeklonterd rond een legendarische Raoul: geen van de vier bekende Raouls uit die
tij d beantwoordt aan de beschrijvingen van
de tekst. Taalkundige en literaire analyses tonen aan dat de tekst die wij nu kennen in
verschillende etappes tussen ca. i i 8o en 1225
is ontstaan. Het oudste en meest dramatische
deel (i a) was oorspronkelijk (waarschijnlijk)
in assonerende laisses (strofen van wisselende
lengte) geschreven. Een bewerker heeft het
berijmd en er een deel (i b) aan toegevoegd,
dat direct in rijmende laisses is geschreven.
Een volgende bewerker heeft er deel ii aan
toegevoegd in assonerende laisses. Elke bewerker heeft teruggegrepen op bestaand materiaal over Raoul de Cambrai, maar daarnaast ook gebruik gemaakt van andere
epische stof. Zo bestaan er verbanden tussen
Raoul de Cambrai en chansons uit de `Cycle
des Lorrains' en de `Cycle de Saint-Gilles'.
Het is duidelijk dat Raoul de Cambrai thuishoort in de `Cycle des barons revoltes', de
epen over opstandige leenmannen. De problemen die ontstaan doordat de koning zomaar over het leen van een van zijn leenmannen beschikt na diens dood en geen
rekening houdt met diens erfgenamen, worden scherp onder woorden gebracht. Deze
problematiek was actueel onder de regering
van koning Filips ii Augustus (r 180-1223).

RENOUT VAN MONTALBAEN

De diverse gevechten tussen de baronnen
worden in felle kleuren geschilderd; het wrede en wispelturige karakter van Raoul komt
heel sterk naar voren onder andere in de scene
waarin de abdij van Origny wordt verwoest
en waarbij alle nonnen in de vlammen omkomen. Raoul de Cambrai wordt dikwijls beschouwd als een van de meest gewelddadige
chansons de geste.
De tegenstelling tussen Raoul en zijn metgezel Bernier lijkt eveneens tot de kernthematiek van het verhaal te behoren: Raoul,
neef van de koning, maar onbesuisd, wraakzuchtig en grof in de mond, is door zijn moeder opgevoed, samen met Bernier, de onwettige zoon van Ybert de Ribemont en
kleinzoon van Herbert de Vermandois; deze
bastaard is echter bezonnen en geneigd tot
het sluiten van vrede. Dat uiteindelijk Raoul
dodelijk verwond wordt door Bernier is onder andere het gevolg van het feit dat Raoul
door zijn moeder vervloekt was.
Verhalen rond Raoul de Cambrai zijn tamelijk verspreid geweest in de 12e en de 13 e
eeuw; in haar editie vermeldt Sarah Kay een
zestiental teksten (in het Latijn, het Occitaans
en het Oudfrans) waarin Raoul min of meer
uitgebreid wordt vermeld of een tekst over
hem wordt geciteerd. Ook hieruit wordt
duidelijk dat Raoul de Cambrai een zeer ingewikkelde ontstaansgeschiedenis heeft gehad.
De tekst is overgeleverd in een compleet
handschrift uit de 13 e eeuw, een zogenaamd
`manuscrit de jongleur' (een eenvoudig uitgevoerd handschrift van klein formaat, 14 x
18 cm), en in 13 e-eeuwse fragmenten die een
iets andere bewerking verraden. Tenslotte is
er nog een afschrift van ca. 250 verzen uit de
16e eeuw, van de hand van Claude Fauchet.
Pas sinds het einde van de i 9e eeuw geniet
de tekst weer belangstelling, hetgeen tot uiting is gekomen in uitgave, bewerkingen en
vertalingen. Hij lijkt geen aanleiding te hebben gegeven tot andere kunstuitingen.
R.E.V. STUIP
E D I T I E S: Berger/Suard

1986; Kay 1992.
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RENOUT VAN MONTALBAEN (Frans:

Renaut de Montauban) is de hoofdpersoon
van een verhaal dat zich afspeelt ten tijde van
>>Karel de Grote. De oorsprong van dit verhaal in de ons bekende vorm moet worden
gezocht in Frankrijk. Van de Franse Renaut de
Montauban bestaan verschillende versies. De
meest verbreide daarvan is de 'traditionele'
versie, die zowel in de vorm van een chanson
de geste als in de vorm van een prozaroman
bewaard is gebleven. In het oudste handschrift (13 e eeuw) waarin deze versie (in versvorm) bijna volledig is overgeleverd, luidt
het verhaal als volgt.
Koning Karel houdt een hofdag. Alle hoge
heren zijn naar Parijs gekomen. Karels leenman Beuve d'Aigremont echter ontbreekt.
Deze heeft ook al verstek laten gaan toen Karel de strijd aanbond tegen de Saksen. Woedend stuurt de koning zijn zoon Lohier (Lotharius) naar Aigremont om Beuve te
gelasten Karel te komen dienen. Lohier
houdt Beuve dreigend voor dat deze in geval
van weigering zwaar zal worden gestraft. De
leenman laat zich niet imponeren en bedreigt
van zijn kant Lohier. De spanning loopt zo
hoog op, dat hij zijn mannen bevel geeft de
koninklijke bode te grijpen. Lohier en zijn
mannen verweren zich en in het gevecht
wordt de koningszoon door Beuve gedood.
Intussen begint Karel ongerust te worden.
Hij zweert wraak te zullen nemen indien
Beuve Lohier iets mocht misdoen. Aymon,
een broer van Beuve, geeft de koning groot
gelijk. Hij biedt hem de steun aan van zijn
zonen: Renaut, Aalart, Richart en Guischart.
De vier jongemannen worden bij Karel gebracht en tot ridder geslagen. Renaut krijgt
bij deze gelegenheid Bayart, een wonderpaard dat buitengewoon snel is en zo sterk dat
het hen alle vier tegelijk kan dragen. Kort
hierna wordt Lohiers lijk Parijs binnengedragen. Op aandringen van Renaut, die (niet
zonder reden) vreest dat zij zullen moeten
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boeten voor de vermetele daad van hun verwant Beuve, keren Aymon en zijn zonen terug naar hun slot te Dordonne in de Ardennen. Ze sluiten zich niet aan bij het leger dat
Karel op de been brengt om op te rukken
naar Aigremont, maar zijn van plan Beuve
bij te staan. Deze krijgt van Karel nog een
kans: als hij de koning leenhulde doet en hem
dient, zal hem vergiffenis worden geschonken. Beuve gaat op het voorstel in. Hij krijgt
een vrijgeleide en begeeft zich naar Parijs. Leden van het verradersgeslacht, dat steeds laaghartige plannen uitbroedt en uitvoert en ook
de koning aanzet tot verraderlijk gedrag, leggen zich echter met Karels goedvinden in een
hinderlaag en vermoorden Beuve. Diens
zoon >>Maugis besluit wraak te nemen. Bij gestaan door zijn ooms >>Girart de Roussillon en
Doon de Nanteuil valt hij Karels land binnen.
Tegen de legermacht van de koning zijn zij
echter niet opgewassen. Daarom verzoenen
zij zich met Karel en onderwerpen zij zich
aan hem.
Na Karels terugkeer te Parijs wordt er uitbundig feestgevierd. Aan het hof bevinden
zich Aymon, zijn zonen en Maugis. Renaut
speelt schaak met Bertelai, een neef van de
koning. De twee krijgen ruzie en Bertelai
geeft Renaut een stomp. Renaut is hierover
zo razend dat hij Karel genoegdoening vraagt
voor de moord op zijn oom Beuve. De koning weigert. Dan pakt Renaut het schaakbord en geeft Bertelai daarmee zo'n dreun
dat deze dood ter aarde stort. Een gevecht
tussen Renauts familieleden en de overige
aanwezigen is het gevolg. De vier broers weten te ontkomen naar het ouderlijk kasteel te
Dordonne. Hun vader wordt ertoe gedwongen hen of te zweren en vertrekt eveneens
naar Dordonne. De gezworen eed getrouw
zet hij zijn zonen buiten de deur.
Hierop bouwen zij in de Ardennen zelf een
kasteel. Zodra Karel te weten is gekomen
waar zij zich schuilhouden, trekt hij met een
leger de Ardennen in. Door middel van een
list dringen zijn mannen de burcht binnen en
steken deze in brand. Renaut en zijn broers

slagen erin te ontsnappen. Lang zwerven ze
rond in de Ardennen. Uiteindelijk keren ze,
haveloos en onherkenbaar geworden door de
geleden ontberingen, terug naar Dordonne
om hun moeder een bezoek te brengen. Zij is
zeer gelukkig haar zonen terug te zien. Aymon echter scheldt hun de huid vol en laat
zich zeer ironisch over hen uit. Renaut verdedigt zich tegen de woorden van zijn vader
en geeft hem te verstaan dat hij zijn zonen
zou moeten helpen. Dan geeft Aymon hun
toestemming om uit Dordonne alles mee te
nemen wat ze nodig hebben. Gedachtig aan
de eed waarmee hij hen heeft afgezworen,
trekt hij zich zolang terug in de boomgaard:
als hij niet ziet wat ze doen, maakt hij zich
niet schuldig aan meineed.
Schoon en voorzien van nieuwe kleren en
andere kostbaarheden verlaten Renaut en
zijn broers Dordonne. Hun neef Maugis
voegt zich bij hen. Het vijftal begeeft zich
naar Gascogne. Hier treden Aymons zonen in
dienst van koning Yon, die zij helpen zijn
Saraceense vijanden te overwinnen. Op een
dag ontdekken ze een plaats die hun uitermate geschikt voorkomt om er een kasteel te
bouwen. Ze krijgen daarvoor Yons toestemming en bouwen kasteel Montauban. Bovendien geeft Yon Renaut zijn zuster tot vrouw.
Als Karel op een dag terugkeert van een bedevaart naar Santiago de Compostela, ontdekt hij Montauban. Hij laat Yon sommeren
Aymons zonen uit te leveren. Yon weigert.
Renaut, die hiervan getuige is, zegt dat hij
bereid is zich met de koning te verzoenen,
maar dat deze daar niets van wil weten. Terug in Parijs maakt Karel kenbaar dat hij onmiddellijk wil oprukken naar Gascogne. Hij
krijgt echter het advies zijn mannen eerst eens
even te laten uitrusten van al dat oorlogvoeren. Bovendien blijkt de stad Keulen dringend behoefte te hebben aan hulp, omdat ze
door de heidenen is aangevallen. Karels j onge
neef Roland (>>Roelant), die zich zojuist bij
hem heeft aangediend, gaat eropaf en behaalt
een glansrijke overwinning. Als hij een goed
paard zou hebben, zo deelt men Karel mee,
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Renout als de H. Reinoldus,
beeld, begin i 4e eeuw, in de
Reinoldi-Kirche te Dortmund.

zou Roland dc beste ridder ter wereld zijn en
iedereen de baas kunnen. Om aan zo'n goed
paard te komen organiseert Karel een race:
hij is van plan het winnende paard te kopen.
Aan de finish prijken kostbaarheden, waaronder zijn gouden kroon. Ook Renaut, die
door een boodschapper op de hoogte is gebracht, neemt aan de wedren deel. Opdat
Bayart en hij niet zouden worden herkend,
heeft Maugis, die de toverkunst machtig is,
beiden een gedaanteverandering doen ondergaan. Voor alle anderen bereikt Renaut het
eindpunt. Hij grijpt de kroon, weigert spottend deze door Karel te laten loskopen en
verdwijnt ermee naar Montauban. Nu rukt
Karel op naar het zuiden. Niet ver van Montauban slaat hij zijn tenten op en opnieuw
gebiedt hij Yon Aymons zonen uit te leveren.
Ditmaal stemt Yon toe. Hij maakt de vier
broers wijs dat hij hen met Karel heeft verzoend en weet te bereiken dat zij op muildieren naar de vlakte van Vaucouleurs rijden.
Daar worden ze opgewacht door Karels
mannen. Heldhaftig verweren ze zich lange
tijd, maar uiteindelijk ziet het er toch naar nit
dat ze niet langer zullen kunnen standhouden
tegen de overmacht. Dan snelt Maugis op
Bayart te hulp, gevolgd door een grote schare strijders. Dat is hun redding: enige tijd later
komen ze veilig terug op Montauban. Al
voordat ze daar arriveren, is Yon gevlucht.
Hij wordt door Roland gevangengenomen,
maar Renaut, door Yon per bode om hulp
gesmeekt, maakt Roland de verrader afhandig. Nadat er een aantal andere spannende
gebeurtenissen heeft plaatsgevonden, zoals de
gevangenneming en bevrijding van Renauts
broer Richart, en nadat Renaut vergeefse pogingen heeft gedaan tot een verzoening te
komen, slaat Karel het beleg voor Montauban. Met het doel een verzoening of to dwingen ontvoert Maugis de koning in diens slaap
naar Montauban. Hierna verlaat hij zijn familieleden om kluizenaar te worden. Zelfs nu
Karel zich volledig in de macht van Aymons
zonen bevindt, blijkt het onmogelijk tot een
akkoord te komen. Renaut laat hem weer

262 RENOUT VAN MONTALBAEN

vrij en de strijd wordt voortgezet. Tevergeefs
dringen Karels heren er bij de koning op aan
vrede te sluiten. De voedselvoorraad op
Montauban raakt uitgeput. Als de hongersnood zeer nijpend is geworden en men ten
einde raad is, wijst een grijsaard op het bestaan van een onderaardse gang die in het bos
uitkomt. Via deze gang verlaten de burchtbewoners en Bayart Montauban.
Ze begeven zich nu naar Dortmund, dat
Aymons zonen toebehoort. Zodra Karel hier
achter is gekomen, rukt hij naar Dortmund
op. Vergeefs smeekt Renaut om genade, de
oorlog duurt voort. Een vooraanstaand Frans
ridder wordt gevangengenomen. Bovendien
duikt Maugis op, die Karels zoon Chariot
naar Dortmund ontvoert, waarna hij weer
naar zijn kluizenaarshut vertrekt. Pas als Renaut op het punt staat deze twee gevangenen
op te hangen, is Karel bereid zich met hem te
verzoenen. Weliswaar krabbelt hij even later
weer terug, maar als dan de bloem van zijn
ridders hem in de steek dreigt te laten, volhardt hij niet langer in zijn koppigheid. Renaut moet een boetetocht naar het Heilige
Graf maken. Zijn broers worden opgenomen
onder Karels meest vooraanstaande ridders,
ook zijn zonen zullen de koning dienen en
zijn vrouw krijgt Dortmund. Maar Bayart
moet worden uitgeleverd en zal worden gedood. Het arme dier wordt met een molensteen om de nek in de Rijn gegooid. Het
weet de steen echter te verbrijzelen en aan
land te komen. In het woud vindt het Maugis
terug.
Na te Rome bij de paus te hebben gebiecht
reist Renaut naar het Heilige Land. Hier herenigt hij zich met Maugis, die eveneens pelgrim is geworden. Jeruzalem blijkt te zijn
veroverd door de sultan van Perzie. Renaut
en Maugis storten zich in de strijd tegen de
heidenen en dankzij hen wordt de stad heroverd. Ze bezoeken de heilige plaatsen, Renaut weigert het hem aangeboden koningschap over Jeruzalem en ze varen terug naar
Europa. Daar aangekomen keert Maugis terug naar zijn kluis, terwijl Renaut zich naar

het hof begeeft. Zijn echtgenote blijkt inmiddels te zijn overleden. Na te hebben gezien hoe zijn zonen in een dubbelgevecht
twee leden van het verradersgeslacht overwinnen en na zijn bezittingen te hebben verdeeld, vertrekt Renaut opnieuw. Eerst leeft
hij lange tijd in het bos, daarna levert hij,
incognito, als sjouwer bovenmenselijke prestaties bij de bouw van de Sankt-Peter te Keulen. Zijn collega's vermoorden hem uit afgunst en uit angst werkloos te zullen worden;
zijn lijk gooien ze in de Rijn. Er geschieden
wonderen. Als het uit het water gehaalde lichaam op een kar ligt, gereed om te worden
begraven, rijdt de kar uit zichzelf naar Dortmund. De bisschop van die stad herkent de
dode als Renaut de Montauban. Het stoffelijk
overschot wordt te Dortmund bijgezet en
God verricht wonderen ter ere van hem die
in die streek Sint Renaut wordt genoemd.
De hierboven samengevatte traditionele versie van Renaut de Montauban zal aan het eind
van de i 2e eeuw zijn ontstaan. Het chanson
de geste Renaut de Montauban wordt gerekend tot de zogenoemde `Cycle des barons
revoltes', de cyclus van de opstandige vazallen. Deze chansons de geste moeten worden
beschouwd tegen de achtergrond van de politieke situatie in het toenmalige Frankrijk.
Tijdens de regeringsperiode van Filips ii Augustus (1180-1223) werden de grote vazallen
geconfronteerd met een machtige koning die
een krachtige centralisatiepolitiek voerde,
waardoor zij werden bedreigd in hun zelfstandigheid. In de chansons de geste nu die
behoren tot de genoemde cyclus, neemt een
in principe loyale vazal de wapens op tegen
een zeer machtige, onrechtvaardige, wrede
koning Karel, die zijn feodale verplichtingen
niet nakomt. De relatie tussen koning en vazal vormt in deze teksten het hoofdthema. In
Renaut de Montauban wordt meer dan Bens
beklemtoond dat Renaut in zijn recht staat en
Karel niet. In deze chansons werd op literaire
wijze gereflecteerd over de actuele vraag hoe
men zich diende op te stellen jegens de steeds
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machtiger wordende koning, kreeg het verzet van de vazallen tegen de groeiende macht
van de Capetingische koning gestalte en
werd het gerechtvaardigd. Hierbij moet
worden bedacht, dat Filips Augustus door het
Capetingische propaganda-apparaat niet alleen als opvolger maar ook als nazaat van
Karel de Grote werd verheerlijkt. Een negatieve schildering van Karel in de literatuur zal
dientengevolge haar weerslag hebben gehad
op het prestige van de monarch uit de i 2eeeuwse realiteit.
Keer op keer werd het verhaal in het Frans
op schrift gesteld. Zoals gezegd kennen we de
traditionele versie zowel in versvorm als in
proza. Het chanson de geste is in een aantal
handschriften bewaard gebleven, de daarop
gebaseerde prozaroman in verscheidene
handschriften en in talrijke drukken. In de
redactie waarnaar het verhaal hierboven is samengevat (de zogeheten redactie D ), telt het
chanson meer dan 14.000 verzen, in andere
traditionele redacties is het nog omvangrijker. Hoe al deze redacties precies met elkaar
samenhangen, is nog niet geheel duidelijk. In
elk geval is geen van deze versredacties geheel
gelijk aan een der andere. Naast de traditionele versie kennen we twee andere Franse
versies. De oudste daarvan, een verstekst,
komt aanvankelijk met de traditionele versie
overeen, om daarna een eigen weg te gaan:
Renaut en Karel verzoenen zich kort na de
slag bij Vaucouleurs, Renaut begeeft zich
niet naar het Heilige Land en sterft evenmin
als heilige martelaar. Deze versie is ons bekend uit slechts een, vroeg-13e-eeuws handschrift. De jongste Franse versie, die (op zijn
laatst) in de tweede helft van de i 4e eeuw
wordt gedateerd, is een moderne omwerking
van de traditionele. Ze is bewaard gebleven
in de vorm van een chanson de geste van
ruim 28.000 verzen en als prozatekst. In deze
versie zijn Renauts avonturen in het Oosten
sterk uitgebreid. Hij verovert (zonder de
hulp van Maugis) niet alleenjeruzalem, maar
maakt zich ook meester van Angorie, waardoor hij in het bezit komt van de passiereli-
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kwieen. Nadat hij de reliekschrijn heeft geopend, iets wat alleen mag worden gedaan
door iemand die zonder zonden is, geschiedt
er een wonder: als Renaut de doornenkroon
er eerbiedig uitneemt, springt deze op in zijn
handen en zien de aanwezigen haar bloeden.
Renauts zonen trouwen met oosterse schonen. Een van hen wordt koning van Angorie,
de andere wordt koning van Jeruzalem. Dat
deze zo geliefde verhaalstof terechtkwam in
omvangrijke compilaties, spreekt haast vanzelf. Ze werd opgenomen in bijvoorbeeld de
Chronique rimee (midden 13 e eeuw) van Philippe Mousket, Ly Myreur des histors (eind 14e
eeuw) van de Luikse auteur Jean d'Outremeuse en de Croniques et conquestes de Charlemaine (1458), die werden gekopieerd en misschien ook samengesteld door David Aubert.
Niet alleen in het Frans werd het verhaal
over Renaut verteld: er zijn Renoutteksten
in het Nederlands, Duits, Engels, Oudnoors
en Italiaans bewaard gebleven en ook in het
Spaans werden zijn daden te bock gesteld.
Aan de heilige Renaut zijn een paar Latijnse
teksten gewijd. De Middelnederlandse verstekst Renout van Montalbaen is wellicht nog in
het eerste kwart van de 13e eeuw ontstaan.
Hij zal afkomstig zijn uit Vlaanderen. De
dichter heeft de traditionele Franse versie gekend, want hiermee vertoont de Renout een
grote mate van overeenkomst. Er zijn echter
ook opvallende verschillen. De belangrijkste
daarvan zijn wel de volgende. In plaats van
een voorgeschiedenis over Renauts oom
Beuve treft men in de Middelnederlandse
versie een voorgeschiedenis aan over Renouts vader: Aymijn voert jarenlang een
guerrilla-oorlog tegen Karel, nadat doze een
neef van Aymijn heeft gedood. Later slaat
Renout Karels zoon >>Lodewijk het hoofd af,
nadat Lodewijk een van Renouts broers een
klap met een schaakbord heeft gegeven. Dat
is de aanleiding tot de vete tussen Karel en de
vier broers, die in de Nederlandse traditie bekend zijn als de Vier Heemskinderen. Achtereenvolgens houden zij zich op in Spanje,
waar zij in dienst zijn bij een heidense koning,

264 RENOUT VAN MONTALBAEN

in Gascogne en in de Ardennen. In tegenstelling tot in de Franse versie slaagt Karel
erin Beyaert (Bayart), die hem bij de verzoening is uitgeleverd, te verdrinken. Malegijs (Maugis) sneuvelt in de strijd in het Heilige Land. Ook is de sfeer die de Middelnederlandse Renout ademt een andere dan die van
de traditionele Franse Renaut: de Renout
maakt een minder zwaarwichtige indruk. Dit
komt o.a. doordat de ernstige politieke problematiek die in de Renaut doorklinkt, in de
Middelnederlandse tekst aanmerkelijk minder nadruk krijgt. Er wordt niet steeds weer
op gehamerd dat de Heemskinderen het recht
aan hun zijde hebben en dat Karel ongelijk
heeft. Karel boezemt zijn vazallen ook minder schrik en ontzag in dan in de Renaut. De
vraag hoe men zich dient op te stellen tegenover een vorst die niet in zijn recht staat,
speelt een aanzienlijk minder grote rol. In de
Franse tekst is men er voortdurend van doordrongen dat Karel, hoe onrechtvaardig hij
ook handelt, de koning en leenheer is, aan
wie men respect verschuldigd is. In de Renout
ervaren zowel de Heemskinderen als de pairs
hun relatie met de koning als minder problematisch. Dit zal samenhangen met het feit
dat de Renout later en in een andere streek is
ontstaan: de reele politieke problematiek die
de Franse tekst weerspiegelt, zal voor de
Middelnederlandse dichter en zijn publiek
niet actueel zijn geweest. De Middelnederlandse dichter lijkt er voor alles naar te hebben gestreefd zijn publiek een spannend,
onderhoudend verhaal te bieden, een dynamisch verhaal vol actie.
Het is niet mogelijk een van de bewaard
gebleven Franse redacties als bron voor de
Renout aan te wijzen. Er is reden om te vermoeden dat de Middelnederlandse dichter
zich niet, in elk geval niet uitsluitend, op een
schriftelijke bron heeft gebaseerd, maar dat
hij zijn tekst heeft gecomponeerd op basis
van zijn herinneringen aan voordrachten van
de Franse Renaut. Daarbij zal hij vrij met de
stof zijn omgesprongen. De Middelnederlandse verstekst is slechts fragmentarisch

overgeleverd: van de ongeveer 15.000 verzen
die hij ooit zal hebben geteld, rest ons nog
geen vijftien procent. We kennen fragmenten uit vier handschriften. De oudste (zoekgeraakte) fragmenten worden gedateerd in
het laatste kwart van de 13 e eeuw. De overige
dateren uit respectievelijk de 14e eeuw en van
ca. 1 Soo. Nog in de 1 Se eeuw werd het Renoutverhaal in het Nederlands gedrukt, in de
vorm van een prozabewerking. Van een druk
van ca. 1490 resteert slechts een blad. De oudste volledig bewaard gebleven druk dateert
uit 1 So8. Deze zag het licht bij de Leidse
drukker Jan Seversoen en draagt de titel Dit is
de historie vanden Vier Heemskinderen. De prozabewerking heeft zich eeuwenlang in een
bijzondere belangstelling mogen verheugen.
In een periode van vier eeuwen werd ze minstens 25 maal herdrukt. Ten tijde van de Contrareformatie werd de tekst in de zuidelijke
Nederlanden gecensureerd. Hele stukken die
als aanstootgevend werden beschouwd, omdat zij in strijd waren met de goede zeden of
met de leer van de rooms-katholieke Kerk
(o.a. een aantal komische episoden waarin
Malegijs optreedt) werden geschrapt. Zo
ontstond er een gekuiste zuidelijke versie, die
in 1619 van een officiele goedkeuring werd
voorzien.
Nauw met de Nederlandse Renouttraditie
verbonden is de Duitse. De Middelnederlandse verstekst Renout van Montalbaen werd
zeer getrouw in het Duits (Rijnfrankisch)
vertaald. Deze vertaling in verzen, Reinolt
von Montelban, zal vervaardigd zijn voor
paltsgravin Mechthild. De tekst is volledig
bewaard gebleven en wel in twee handschrif-.
ten. Het oudste van de twee, dat Mechthild
haar zoon Eberhard v im Bart van Wurttemberg bij zijn huwelijk (1474) schonk, zou de
autograaf of een eerste afschrift daarvan kunnen zijn. Van een Middelnederduitse versvertaling van de Renout resteert slechts een fragment (14e eeuw) . Ook de Nederlandse
prozatekst werd in het Duits vertaald: eenmaal in het Ripuarisch (de druk is van 1493),
eenmaal (via deze Ripuarische vertaling?)
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Eenjongen tekent de Vier
Heemskinderen op de muur
van de Buurkerk te Utrecht,
Detail van een schilderij van
Pieter Saenredam, 16 44.
National Gallery, Londen.
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door Paul van der Aelst in het Vroegnieuwhoogduits (eerste druk 1604). Van der Aelst
heeft tevens gebruik gemaakt van de Historie
van sent Reinolt. Deze beknopte prozatekst
(ca. 1447) zal op zijn beurt gebaseerd zijn op
de Middelnederlandse Renout en de Latijnse
teksten. Aan twee andere Duitse prozateksten
(de ene overgeleverd in een 16e-eeuws handschrift dat zich te Aarau bevindt, de andere in
een druk die in I S 3 5 te Simmern verscheen),
ligt de Franse prozadruk ten grondslag. Deze
laatste vormde eveneens de basis voor de Engelse Historie of the Foure sonnes of Aymon
(vertaald en gedrukt door William Caxton,
ca. 1489) .
Wellicht kwam de Renautstof via Engeland en Noorwegen in IJsland terecht, waar
de Magus saga jarls ontstond. Deze saga, die in
haar huidige vorm niet van voor ca. 1250 kan
dateren, is een compilatie van teksten die oorspronkelijk geheel los van elkaar stonden. Er
bestaan een lange en een korte versie van. In
de gedeelten waaraan Renaut de Montauban
ten grondslag ligt, is de bewerker op een geheel eigen wijze met de stof omgesprongen.
De gebeurtenissen spelen zich of in Duitsland
en wel onder Karel de Grotes kleinzoon koning Lodewijk (in de korte versie: keizer Jatmund) en diens zoon Karel.
Vanuit Frankrijk kwam de Renautstof
ook in Italie terecht. Van Rinaldo da Monte
Albano kennen we zowel een versie in verzen
als een prozaversie. De oudste bewaard gebleven verstekst zal tegen het midden van de
14e eeuw zijn ontstaan. De Italiaanse dichter
heeft naast de Renaut ook andere teksten benut. Via Italie zou de Renautstof haar weg
kunnen hebben gevonden naar Spanje.
Tot ver na de Middeleeuwen is het verhaal
over de Vier Heemskinderen bijzonder populair geweest in grote delen van Europa, en
in sommige streken is het dat nog. De Nederlandse en Franse prozaroman zijn vele malen
herdrukt, tot eind 19e eeuw. Hendrik Conscience vertelt in de Geschiedenis mijner jeugd
(i888) dat hij als j ongen in de winkel van de
Antwerpse drukker-uitgever Thys al zijn
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geld spendeerde aan `blauwboeken' (goedkope uitgaven in een blauw omslag) als De Vier
Aymonskinderen. Ook in Frankrijk kwam de
geschiedenis van de Vier Heemskinderen terecht in de `Bibliotheque bleue'. Herhaaldelijk werd de prozatekst bewerkt of naverteld.
In het Nederlands gebeurde dat door bijvoorbeeld J.A. Alberdingk Thijm (1851) en
Felix Timmermans (1922) . A. Lechner verzorgde een vrije bewerking van Reinolt von
Montelban (1972) . Deze bewerking werd in
het Nederlands vertaald door Tadema Sporry (1975). Nog in 1983 verscheen een navertelling voor de jeugd door F. Herzen. Al in de
16e eeuw werd de prozaroman door schoolkinderen gelezen, hetgeen in een gedragsboekje voor de jeugd (Goede manierlijcke seden, 15 46) niet wenselijk werd geacht. In de
voorrede bij de editie van de Franse ridderroman Amadis de Gaule (I 61) spreekt de Antwerpse drukker-uitgever Plantijn zijn afkeuring uit over het feit dat boeken als de Quatre
fils Aymon bij het onderwijs (in het Frans)
worden gebruikt. Nadat de Nederlandse prozaroman ten tijde van de Contrareformatie
gezuiverd was van al wat niet door de beugel
kon, was hij 'zeer genoegelyk en bekwaem
om van de Jongheyd in de Scholen geleert te
worden', aldus de ofliciele approbatie. Nog
in de 2oe eeuw werd het verhaal speciaal voor
het gebruik op de scholen bewerkt (bijvoorbeeld A.J. de Jong 1922 en D. Deken 1931).
Enkele grote 17e-eeuwse Nederlandse
dichters herinneren aan de sage: Vondel in
het gedicht 'Aen de Beurs van Amsterdam'
(1643), Bredero in `Van Gierige Gerrit en
Modde van Gompen', een lied uit het Boertig
Liedboek. Ook Hella Haasse refereert eraan in
Het woud der verwachting ( 1 949). Nog in 1 974
liet de striptekenaar Vandersteen Suske en
Wiske een avontuur beleven met Het Ros
Bazhaar en in 1988 verscheen van de hand van
Cadot en Bom een strip over de tweeling Ed
en Ad (in het Frans: Yvain en Yvon) waarin
alles draait om het behoud van de Ardennen
als het mysterieuze domein van Beyaert (Het
Sterrenpaard) .

Ook in zuidelijker contreien leefde de Renautstof na de Middeleeuwen voort. In Cervantes' Don Quijote (16os-i S) wordt over
Renaut gesproken; Dominguez publiceerde
in 168 S zijn Libro de Don Reynaldos. In de
Italiaanse literatuur van de i e eeuw komen
we `Rinaldo' tegen bij Pulci (Il Morgante, Il
Morgante maggiore) en Boiardo (Orlando innamorato), in de 16e eeuw laat Ariosto hem op
treden in Orlando furioso. Door Boiardo en
Ariosto worden Rinaldo's zuster Bradamante en haar man Ruggiero voorgesteld als de
stamouders van het geslacht d'Este, waarbij
de twee dichters in dienst waren. In i 562 verscheen Tasso's Rinaldo. In de Italiaanse literatuur, waarin de ridders en hun avonturen
veelal met ironie en komische overdrijving
worden beschreven, is Rinaldo de pendant
van Orlando (Roelant). Zijn liefdesavonturen alsmede die van zijn familieleden krijgen
veel aandacht. Over de avonturen van zijn
zoon Rinaldino vertelt de Storia di Rinaldino
da Montalbano, een van Rinaldo's broers is de
hoofdpersoon van Ricciardetto innamorato
('595) van Civeri en van Il Ricciardetto (uitgegeven in 1738) van Forteguerri. In Napels
waren er nog in de 19e eeuw vertellers die
hun toehoorders voornamelijk vergastten op
verhalen over Rinaldo en daarom zelf `Rinaldi' werden genoemd.
Ook op het toneel zijn de Heemskinderen
meer dan eens te zien geweest. De Spaanse
auteur Lope de Vega schreef ca. 1604 Las pobrezas de Reynaldos. Dit stuk werd door andere Spaanse en Italiaanse auteurs nagevolgd
of anderszins benut. Aan het begin van de 17e
eeuw voerde een Engels gezelschap in Amsterdam een toneelbewerking van de Renautstof op, uit 1809 dateert een toneelbewerking van J.A. Gleich. Een Bretons spel
werd nog in de tweede helft van de i 9e eeuw
opgevoerd. In Belgie werd Le jeu des Quatre
fils Aymon, van de hand van H. Closson, in
'94' op de planken gebracht. De tekst ervan
werd in 1943 gepubliceerd.
De ruime aandacht die in de Italiaanse literatuur werd geschonken aan de liefdesavon-
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turen van Rinaldo en zijn verwanten maakte
dat van deze literatuur in later eeuwen dankbaar gebruik werd gemaakt voor opera's,
balletten enz. Op Ariosto's Orlandofurioso gebaseerd is de tekst bij het ballet La liberazione
di Ruggiero dall'isola d'Alcina van Caccini
(162 5) en die van de opera Ruggiero ovvero
L'eroica gratitudine van Hasse (1771) . Het onderwerp van een groot aantal andere opera's
en balletten (bij voorbeeld Lully 1686, Handel
'7' I' Gluck 1778, Haydn 1783) is de liefdesgeschiedenis van Rinaldo en de tovenares Armida. Deze stof is ontleend aan Tasso's La
Gerusalemme liberata ovvero Ii Goffredo (gedrukt in 1581). In dit epos trekt Rinaldo, een
voortreffelijk ridder, in het gevolg van #Godfried van Bouillon ten strijde tegen de heidenen. Associatie met Rinaldo da Montalbano
ligt voor de hand, maar de twee ridders mogen met zonder meer geidentificeerd worden. De Rinaldo uit La Gerusalemme liberata is
een zoon van Sofia en Bertoldo en wordt
voorgesteld als stamvader van het geslacht
d'Este; het werk is opgedragen aan Tasso's
mecenas Alfonso II d'Este.
Het verhaal over de Heemskinderen werd
al vroeg door poppenspelers vertoond, in
Duitsland al in de 16e eeuw. Tot op de dag
van vandaag wordt het gespeeld in Belgische
marionettentheaters en door poppenspelers
op Sicilie. De poppenspelen lenen zich uitstekend voor het aanbrengen van komische
anachronistische elementen waarmee de stof
naar de actualiteit wordt toegetrokken. Dit is
bijvoorbeeld gedaan in Les Quatrefils Aymon
van Geal en Closson, opgevoerd in het Brusselse theater Toone. Ook werd de stof speciaal voor kindervoorstellingen bewerkt.
Mondeling leeft het verhaal nog steeds
voort. De schriftelijke neerslag van deze
mondelinge overlevering vindt men in boeken met sagen en legenden (bijvoorbeeld
Rost 1955). Soms zijn in deze overlevering
verschillende Renauttradities samengevoegd. Sprookjesachtige elementen werden
met de epische verhaalstof vermengd. Voor
de bewoners der Ardennen werden de
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Heemskinderen, die streden tegen dwingelandij, tot een symbool van alle vrijheidsstrijders. De partizanen die tegen de Duitsers
vochten, werden met hen vergeleken. Maar
vooral ook Beyaert, die volgens de traditionele Franse versie de molensteen verbrijzelde,
de Ardennen invluchtte en niet gedood of
gevangengenomen kon worden, werd tot
een symbool der vrijheid. Volgens de sage
draaft hij nog altijd door de Ardennen. Op
Sint Jan (24juni) kan men hem door de bossen Koren gaan. Bij Dinant kan men de Rocher Bayard aanschouwen, die door Beyaerts
hoef zou zijn gekliefd. Te Robertville (Reinhardstein, Renastene) en elders in de Ardennen wijst men (ruines van) burchten aan
waarop de Heemskinderen zich zouden hebben verschanst. Nog in het 2oe-eeuwse Westvlaams is een 'Eemszeune' iemand die uitmunt (Boekenoogen 1905).
Ook menig beeldend kunstenaar heeft zich
door de Renautstof laten inspireren. In de
Middeleeuwen werden de Heemskinderen en
Beyaert afgebeeld op miniaturen in handschriften, op houtsneden in drukken en op
wandtapij ten . Een dergelijk tapijt werd tussen 1389 en 1396 door Nicolas Bataille aan de
hertog van Orleans geleverd. Op het schilderij `De kinderspelen' van Pieter Bruegel de
Oudere uit z 56o (Kunsthistorisches Museum,
Wenen) ziet men o.a. vier kinderen die achter
elkaar staan, terwijl een vijfde kind een stok
tussen hun benen steekt. Dit spel is geidentificeerd als een spel dat het berijden van Beyaert
door de Heemskinderen moest verbeelden en
dat nog in onze eeuw in Vlaanderen werd
gespeeld. Bij sneeuwpoppenfestijnen boetseerde men Heemskinderen van sneeuw
(Atrecht 1434, Mechelen 1571) . Bij zonder is
een afbeelding van de Vier Heemskinderen
op Beyaert op een zegel aan een Middelnederlandse akte uit 1313. Na de Middeleeuwen
werden de Heemskinderen (meestal gevieren
op Beyaert gezeten) niet alleen afgebeeld op
prenten in boeken en op schilderijen (zelfs
door Saenredam in zijn `Interieur van de
Buurkerk to Utrecht'), maar ook op uithang-
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borden, gevelstenen (nog te zien in bijvoorbeeld Amsterdam, Haarlem en Maastricht),
lantaarnconsoles (Utrecht), keramiekversieringen aan gebouwen, gekleurde glazen,
postzegels en in koekplanken. In 1824 vertelt
Bilderdijk welke nuttige functie de voor consumptie bestemde Heemskinderen in zijn
kindertijd vervulden: 'hunne afbeeldingen in
koekdeeg behoorden volstandig tot de SintNiklaasgiften der kinderen, wier grootmoeders, ouders, minnen, of kindermeiden, niet
verzuimden hun door het verklaren van dit
en alzulke beelden, een smaak van den Oudridderlijken moed, onverschrokkenheid, en
Godsdienstige gelatenheid in te boezemen'.
Vele malen werden Beyaert en de Heemskinderen in een standbeeld vereeuwigd. In Nederland werden alleen al in de periode 196076 zes van zulke beelden geplaatst. Enkele
zijn te vinden bij scholen (Haarlem, Nij megen), die ons, in overeenstemming met hun
locatie, de vier broers als jonge kinderen tonen. In Belgie vindt men onder meer in Gent
en Dendermonde beelden. Straten, huizen,
cafes, hotels en restaurants werden naar de
Heemskinderen of Beyaert genoemd.
Sinds de Middeleeuwen heeft Beyaert
meegelopen in 'ommegangen' (processies,
optochten) . In Dendermonde wordt nog
steeds de Ros-Beiaardommegang gehouden.
Taferelen uit de Nederlandse versie van het
verhaal worden uitgebeeld en de apotheose
wordt gevormd door een rit van een kolossale Beyaert, waarop vier Dendermondse knapen uit een gezin zitten. Aan de Dendermondse folklore herinnert het bekende lied
"t Ros Beyaert doet syn ronde', dat in Het
verdriet van Belgie van Hugo Claus (1983) zo
dikwijls wordt gezongen door `de kleintjes'
op het nonneninternaat. De versie waarin wij

het lied nu kennen, is te danken aan Prudens
van Duyse. Op basis van een oude kern stelde
hij een lied van zeven strofen en een refrein
samen, dat hij in 183 5 publiceerde. De jaloezie van de inwoners van Aalst waarvan in het
lied sprake is, en die hen in 1952 zelfs bracht
tot een poging het Dendermondse ros te ont-

vreemden, inspireerde de Aalstenaars tot ver
scheidene parodieen op het populaire lied. De
populariteit van het Ros Beyaert en de Vier
Heemskinderen heeft tot de vervaardiging
van verscheidene composities geleid (bijvoorbeeld J. Baeck), die deels bestemd waren
om tijdens een ommegang ten gehore te
worden gebracht. Door verscheidene kunstenaars, zoals Verhas en De Beul, is de ommegang geschilderd.
Daar Renout ook als heilige wordt vereerd, zijn er ook kerken aan hem gewijd. Zo
is er een Sint-Reinolduskerk in Dortmund,
in Dusseldorf en in Dantzig. In de kerk te
Dortmund staat behalve een beeld uit de 14e
eeuw een `IJzeren Reinoldus' uit 1915: een
fiere ridder met een indrukwekkend zwaard.
In het hoofdportaal van de Sint-Mauritiuskerk te Keulen daarentegen is de heilige afgebeeld met plank en hamer. Devotieprentjes
van Renout zijn er ook. Op een santje dat in
Utrecht in 194.8 werd uitgereikt, ziet men de
heilige aan het werk met hamer en beitel. De
Rooms-Katholieke Hanzebond, de vereniging van Werkgevers in de Woninginrichting en Meubileringsbedrijven, koos Sint

Reinoldus in 1918 als patroonheilige . In 1922
werd Renout te Dortmund afgebeeld op
noodgeld. De hele Renoutgeschiedenis is op
de biljetten in feite samengevat: op een biljet
is Renout op Beyaert te zien, samen met zijn
drie broers, op andere biljetten is hij afgebeeld als `der eiserne Reinoldus', als kerkbouwer en als beschermer van de stad, wat in

verband kan worden gebracht met de legende volgens welke hij na zijn dood op de muren van Dortmund verscheen om de stad tegen de vijand te beschcrmen.
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^l
R E Y N A E R T D E V 0 S is een van de weinige
middeleeuwse verhaalfiguren die vandaag de
dag nog springlevend zijn. Gedurende de
Middeleeuwen zijn er talloze verhalen over
hem verteld, van zeer korte tot ellenlange.
De oudste verhalen over hem in de volkstaal
zijn in het Frans overgeleverd en worden de
Roman de Renart genoemd. Het is overigens
duidelijk dat deze Roman de Renart ondenkbaar is zonder de Latijnse >>Ysengrimus, het
eigenlijke startpunt van de Europese dierenepiek (dat is feitelijk vosse-epiek). Roman de
Renart is een verzamelnaam voor een reeks
anekdotes en 'novellen', branches genaamd,
waarin de vos Renart een rol speelt. Alle
handschriften met dit type teksten bevatten
hun eigen selectie uit het totaal aan verhalen.
De verschillende verhalen zijn ontstaan tussen
1170 en 1230. Er zijn argumenten om aan te
nemen dat het oudste bewaard gebleven Renartverhaal de combinatie van de branches ii
en v a is (de nummering is die van de eerste
wetenschappelijke Renart-uitgave, die niet
chronologisch bepaald is, maar de volgorde
van de verhalen in het basishandschrift
volgt) .
Branche ii opent met het verhaal over Renart en Chantecler, de haan. Renart weet zo
mooi te praten dat hij Chantecler kan vangen, maar terwijl hij met hem in zijn bek
wegvlucht voor een grote menigte achtervolgers, kan de haan de vos overtuigen dat hij
zich moet verweren tegen de beledigingen
die zijn achtervolgers hem toeroepen. Wanneer de vos daartoe zijn bek opent, ontsnapt
Chantecler. De bedrieger is bedrogen.
Vervolgens ontmoet Renart een mees. Hij
biedt aan om haar de vredeskus te geven en
wanneer zij wantrouwig blijkt, zegt hij dat ze
niets van hem te vrezen heeft omdat de leeuw
Noble, de koning der dieren, een algemene
vrede heeft afgekondigd. Omdat de mees
nog niet overtuigd is, biedt Renart aan haar
met dichte ogen te kussen. Dat vindt de mees

goed, maar stiekem raakt ze zijn snorharen
met wat mos aan en zo ontmaskert ze zijn
valse intenties. Renart probeert het nog twee
keer en gaat er dan vandoor, omdat hij een
jager met zijn honden aan ziet komen. De
mees roept hem toe te blijven, hij heeft immers niets te vrezen. Renart antwoordt dat
hij niet zeker weet of de jachthonden al gehoord hebben van de koningsvrede en dat hij
daarom toch maar vertrekt. (Deze twee verhalen zijn variaties op het vos-en-haan-verhaal uit de >>Ysengrimus.)
Renart ontmoet vervolgens Tibert, de kat.
Ze spreken of elkaar te steunen. Om de tijd te
verdrijven zullen ze tegen elkaar hardlopen.
Daarbij probeert Renart — tegen zijn belofte
van steun in — Tibert in een val te laten lopen,
die hij kort tevoren ontdekt had. Op het nippertje onderkent Tibert de boze opzet en ontwijkt de val. Renart probeert het nog een
keer, weer zonder succes. Dan duiken twee
honden op, die kat en vos achtervolgen. Beide moeten weer langs de val en dit keer geeft
Tibert Renart een duw, zodat hij erin terechtkomt. De eigenaar van de honden wil
Renart doodslaan, maar raakt per ongeluk de
val, die openspringt. Renart wordt daarbij
gewond, maar kan op het nippertje ontsnappen. Vervolgens ontmoet Renart Tiecelin, de
raaf. Deze heeft een kaas gestolen, die hij geklemd houdt tussen zijn poot en de tak waarop hij zit. Renart brengt hem tot zingen en
spoort hem tot steeds grotere inspanning aan.
Daardoor raakt de raaf zijn greep op de kaas
kwijt en deze valt. Renart doet alsof hij de
lucht ervan niet kan verdragen en vraagt Tie'celin of hij hem alsjeblieft wil weghalen. Als
deze dat probeert, valt Renart hem aan, maar
Tie'celin ontsnapt. De kaas echter blijft als
buit bij Renart achter.
Na deze avonturen belandt Renart per ongeluk in het hol van Ysengrin, de wolf. De
beer des huizes is afwezig, maar zijn echtgenote Hersent en haar jonge welpen zijn
thuis. Renart is bang, maar wanneer Hersent
hem bespot en hem vraagt waarom hij niet
vaker op bezoek komt, antwoordt hij dat dit
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met aan hem ligt maar aan Ysengrin. Die zegt
overal dat Renart Hersent zou beminnen.
Daarom heeft hij zelfs een beloning uitgeloofd voor degene die Renart te pakken
krijgt. De wolvin ontsteekt in woede over
deze, door Renart overigens verzonnen, valse beschuldiging van de zijde van haar echtgenoot. 'Kom hier', zegt ze tegen Renart, `als
mijn man zegt, dat je mijn minnaar bent, dan
zul je het ook zijn.' Zo gezegd, zo gedaan. Als
Ysengrin thuiskomt, hoort hij van de wolfjes
wat er gebeurd is. Hij vergeeft echter Hersent, als die belooft dat ze de vos voortaan
vijandig zal bejegenen. Enkele dagen later
ziet het wolvenpaar Renart en zet hem na,
Hersent voorop. Renart schiet zijn hol in en
door haar snelheid volgt Hersent hem, maar
komt in de opening vast te zitten. Renart
komt door een andere uitgang naar buiten en
verkracht haar, vrijwel onder de ogen van de
achtergeraakte Ysengrin. In branche v a
wordt dan verteld hoe wolf en wolvin hierover klagen bij de koning. Hoewel een deel
van de hothouding Renart verdedigt — hij
deed het immers uit liefde — wordt hij verplicht een onschuldseed te komen zweren.
Hij zal dit moeten doen op de tanden van de
zich dood houdende hond Roonel, die met
Ysengrin heeft afgesproken dat hij Renart
een poot zal afbijten. Op het laatste moment
doorziet de vos de opzet en ontsnapt naar zijn
hol, achtervolgd door de hele hofhouding.
Branche iv vertelt hoe Renart in een put
terechtkomt in een van twee met elkaar verbonden emmers. De put ligt op het terrein
van een abdij . Als Ysengrin passeert en Renart ziet, maakt deze hem wij s dat hij gestorven is en zich nu in het aards paradijs bevindt, te midden van een overvloed aan het
meest heerlijke voedsel. Ysengrin wil ook
graag naar het paradijs. 'Gemakkelijk genoeg', zegt Renart, 'stap maar in die emmer.'
Ysengrin doet dat en door zijn grotere gewicht daalt hij of in de put en haalt Renart
eruit. Bij de morgenstond trekken monniken
Ysengrin uit de put en geven hem, voordat
hij kan ontsnappen, een geweldig pak slaag.

Een aantal branches varieren op verhalen
uit de Ysengrimus. Zo wil Ysengrin in branche iii monnik worden. In die branche komt
ook de visvangst met de staart (>>Ysengrimus)
voor. In branche v worden de diefstal en de
verdeling van de ham beschreven, in branche
x hoe koning leeuw ziek wordt en door Renart wordt genezen.
De Roman de Renart is zeer invloedrijk geweest. In Frankrijk heeft hij tot een aantal
grotere Renartverhalen geleid. De belangrijkste daarvan zijn Renard le bestourne van de
Parijse trouvere Rutebeuf (1260-7o), het anonieme Couronnement de Renard (na 1251),
Renard le nouvel van de Rijselse auteur Jacquemard Gielee (ca. 1288) en het eveneens
anonieme Renard le contrefait (1319 -42) . De
intrige in de eerste drie wordt steeds gedragen door een strijd tussen Renart en koning
Noble om de macht. Renart is altijd de winnaar. Opvallend in deze verhalen is ook de
negatieve rol die de bedelorden (franciscanen
en dominicanen) erin spelen. Renard le contrefait is het omvangrijkste Renartverhaal dat
wij kennen. Het telt ruim 40.000 versregels
en bevat talloze verhalen — niet alleen over
Renart, maar ook bijvoorbeeld over het
aards paradijs en over Troje. Het verhaal lijkt
een travestie te zijn van de middeleeuwse neiging om zoveel mogelijk informatie in encyclopedische geschriften te verzamelen.
Ook in andere landen heeft de Roman de
Renart doorgewerkt. Op basis van de oudste
branches werd in Duitsland tegen het eind
van de i 2e eeuw door Heinrich der Glichezare Reinhart Fuchs geschreven. Dit verhaal bestaat uit drie delen. In het eerste worden de
ontmoetingen van de vos met achtereenvolgens haan, mees, kater en raaf beschreven
(vgl. branche i i) . In het tweede deel dient
Reinhart schijnbaar de wolf, maar feitelijk
berokkent hij hem schade. Hierin komen onder meer de visvangst met de staart, het avontuur in de put en de verkrachting van de wolvin voor. Het derde deel beschrijft hoe
koning leeuw ziek wordt. Reinhart komt
naar het hof, geneest de leeuw eerst, maar
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vergiftigt hem dan. Tijdens dit gebeuren verwerft hij veel voordeel voor zichzelf en zijn
helpers, maar het rijk stort hij in chaos.
Rond het midden van de 13 e eeuw wordt
in de Lage Landen op basis van branche i (de
beroemdste en meest populaire branche van
de Roman de Renart) het hoogtepunt van het
genre geschreven: Van den vos Reynaerde. De
inhoud is als volgt: Nobel de leeuw, de kofling der dieren, heeft een hofdag afgekondigd. Reynaert de vos wordt door Ysegrim
beschuldigd van verkrachting van de wolvin,
door de hond Courtois van diefstal en door
Pancer de bever van een moordaanslag op
Cuwaert de haas en van schending van de
koningsvrede. De aanklachten worden echter
weerlegd door Grimbeert de das, een neef
van Reynaert. De aankomst van het lijk van
de hen Coppe, vermoord door Reynaert,
toont de schuld van de laatste onomstotelijk
aan. Hij wordt driemaal gedaagd om voor
het hof to verschijnen. De eerste twee dagers,
Bruun de beer en Tibeert de kater, weet hij in
een val te lokken door in te spelen op hun
hebzucht. (De eerste verleidt hij met honing,
de tweede met muizen.) Met de derde dager,
zijn neef Grimbeert, gaat hij mee naar het
hof, waar hij ter dood wordt veroordeeld.
Tot hier toe volgt het verhaal in grote lijnen de intrige van branche i . In die branche
valt Renart vervolgens koning Noble te voet
en zegt hem dat hij voor zijn zonden wil boeten door naar het Heilige Land te trekken.
Noble vergeeft hem en rust hem als pelgrim
uit. Als Renart van het hof is vertrokken,
ontmoet hij Coart, de haas, die tijdens de veroordeling met stenen naar Renart heeft gegooid. Uit wrack grijpt Renart hem nu als
voedsel voor zijnjongen. Hij beklimt een hoge rots en hoont de koning en het hof door
zijn achterste met zijn pelgrimskruis of to vegen en het de koning toe te werpen. Intussen
ontsnapt Coart. In grote woede zet het hele
hof, aangevoerd door de slak Tardif (!), de
achtervolging in. Renart weet echter op het
nippertje de veiligheid van zijn burcht Malpertuis te bereiken.

Hoewel dit deel van het verhaal met veel
verve en vaart wordt verteld en een duidelijk
satirische lading heeft, werkt de omslag van
Noble op een hedendaagse lezer bevreemdend. Het verhaal geeft geen enkele reden
waarom hij zijn vijandige houding ten opzichte van Renart zo opeens laat varen. Willem, de auteur van Van den vos Reynaerde,
lijkt ook niet tevreden te zijn geweest met
deze verhaalontwikkeling. In elk geval wijkt
hij vanaf dit punt van zijn bron of en begint
zijn eigen verhaal te vertellen.
De veroordeelde Reynaert vraagt de koning of hij voor zijn dood een openbare
biecht mag spreken en daarin noemt hij terloops een schat die hij zou bezitten. In ruil
voor die schat laat de koning hem daarop
vrij. Om te voorkomen dat hij mee moet
naar de bewaarplaats van de gefingeerde
schat zegt Reynaert dat hij in de kerkelijke
ban is en naar Rome moet om daarvan ontslagen te worden. Vervolgens wil hij als boete voor zijn zonden doorreizen naar het Heilige Land. Met hulp van de koningin slaagt
hij erin een pelgrimstas te verwerven die gesneden wordt uit het vel van Bruun, en vier
schoenen, waarvoor zowel Ysegrim als Hersinde de huid van twee van hun poten moeten afstaan. Reynaert verlaat het hof met Bellijn de ram en Cuwaert de haas. In zijn hol
vermoordt hij de laatste en stuurt diens hoofd
met Bellijn terug naar het hof. Zelf vertrekt
hij met vrouw en kinderen naar de wildernis.
De droefheid van de koning bij het ontdekken van het bedrog is groot. Hij verzoent
zich op aanraden van de luipaard Firapeel
met Bruun en Ysegrim en biedt hun als zoenoffer Bellijn en heel zijn geslacht aan. Uiterlijk althans is de vrede hersteld.
Tegen het eind van de 14e eeuw wordt
Van den vos Reynaerde op zijn beurt bewerkt.
De nieuwe tekst wordt meestal Reynaerts historie genoemd. Reynaerts historie volgt het
verhaal van Van den vos Reynaerde op de voet,
zij het dat doorlopend kleine details worden
veranderd. Het eind van Van den vos Reynaerde wordt echter aangepast. Reynaert wil wel
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Bruun, Ysegrim en Tibeert
bereiden de terechtstelling van
Reynaert voor, die deze zelf
verijdelt door naar een schat to

verwijzen. Illustratie van
Wilhelm von Kaulbach in een
editie uit r 846 van Reineke Fuchs
van Goethe.
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vertrekken naar de wildernis, maar ziet daar
op aandringen van zijn vrouw van af. Het
nieuwe deel zet in, als de koning de hofdag
verlengt om zijn verkeerde gedrag ten opzichte van Bruun en Isegrim goed te maken
en hen te eren. Tijdens die verlenging worden nieuwe aanklachten tegen Reynaert ingediend. Lapeel het konijn klaagt dat Reynaert hem heeft aangevallen en dat hij slechts
kon ontsnappen met achterlating van een
oor. Corbout de roek klaagt dat Reynaert
zijn vrouw `met veren en al' heeft opgevreten. De koning besluit Reynaert aan te pakken. Grimbeert gaat hem dat berichten en
Reynaert komt opnieuw naar het hof. Hij
wint een nieuwe verbale confrontatie met de
koning (zij het met hulp van zijn tante, de
apin Rukenau) door het vertellen van een
nieuw schatverhaal, ditmaal over drie sieraden (een ring, een kam en een spiegel) die hij
als geschenk naar het hof zou hebben gestuurd in plaats van de kop van Cuwaert die
aangekomen is. Ysegrim is de enige die zich
met in de luren laat leggen door Reynaerts
gepraat, maar ook hij kan een verbale confrontatie met de vos niet aan. Daarom daagt
hij hem uit tot een duel. Reynaert wint en de
koning geeft hem een hoog ambt. In de epibog zegt de verteller dat sindsdien Reynaert
zijn vaste plaats heeft gehad aan elk hof. Vanaf het eind van de Middeleeuwen tot diep in
de 19e eeuw is dit het standaard Reynaertverhaal geweest in heel Europa.
De intrige is in deze dierenverhalen meestal
tamelijk onbelangrijk. Ze ontlenen hun eigen
aard en hun aantrekkelijkheid aan de wijze
van vertellen. De verteltechniek wordt bepaald door twee samenhangende aspecten:
spiegeling en taalgebruik. In de eerste plaats
treedt er binnen dierenverhalen interne spiegeling op. Dat is bijv. heel goed te zien in het
eerste deel van branche i i . De ontmoetingen
van Renart met achtereenvolgens haan,
mees, kater en raaf zijn opgebouwd volgens
hetzelfde patroon. Renart probeert het andere dier te bedriegen. Hij doet steeds een
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aantal pogingen, gebaseerd op dezelfde list,
maar ze mislukken allemaal. Dan verandert
de situatie door een ingreep van buiten en het
andere dier slaat terug. Renarts bedrog
brengt hemzelf in moeilijkheden. De verschillende ontmoetingen zijn bewust zo gestructureerd dat het publiek op de terugkeer
van het patroon gespitst raakt. En het laatste
verhaaldeel eindigt dan plotseling enigszins
anders: Renart krijgt de raaf wel niet te pakken, maar hij houdt aan zijn inspanningen in
ieder geval een kaas over.
Ook tussen dierenverhalen onderling
treedt spiegeling op. Dat is duidelijk bijvoorbeeld uit de trits van branche i — Van den vos
Reynaerde — Reynaerts historie. Alle drie zijn ze
gebaseerd op een rechtsgeding dat gedeeltelijk zelfs een zelfde verloop kent. Branche i
op zijn beurt varieert op de rechtszitting uit
branche i i -v a en heeft in het Frans geleid tot
navolgingen in branches v i, x en x x I I I.
Kenmerkend voor deze spiegeling van verhalen is, dat nieuwe verhalen steeds ontstaan
door een combinatie van navolging en originaliteit. Zo klaagt in branche i uitsluitend de
wolf Ysengrin over Renart. In Van den vos
Reynaerde zijn er drie klachten, waaronder
een over een moordaanslag op Cuwaert. Die
komt op het eind terug, wanneer Reynaert
Cuwaert inderdaad doodt en zijn kop gebruikt om het hof duidelijk te maken dat het
bedrogen is. Dit is een variatie op en een uitwerking van de mishandeling van Coart
door Renart op het eind van branche i . En de
klacht van Corbout uit Reynaerts historie is
een variatie op de dood van Coppe uit Van
den vos Reynaerde. In beide gevallen doodt
Reynaert een vogel. In het eerste geval kan
het lijk aan het hof worden getoond en dat
leidt tot de daging van Reynaert. In het
tweede geval is de misdaad veel perfecter uitgevoerd. Er resten slechts enkele veertjes, die
in feite niets bewijzen. Reynaert heeft dan
ook Been enkele moeite om de aanklacht van
Corbout `weg te wuiven'.
Deze spiegeling tussen verhalen impliceert
dat het publiek geacht wordt de traditie te
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kennen. Het gaat er niet om een geheel nieuw
verhaal te vertellen, maar om een bekende
anekdote op een nieuwe wijze te presenteren.
Dit is sterker het geval in de Roman de Renart
dan in verhalen als Reinhart Fuchs en Van den
vos Reynaerde, maar ook daarin worden toespelingen gemaakt op gebeurtenissen die niet
worden verteld, maar die uit de traditie bekend worden verondersteld.
Het taalgebruik is enerzijds een komische
factor, anderzijds een centraal thema van dit
type verhalen. Het komische karakter van het
taalgebruik kan geillustreerd worden met bijvoorbeeld de ontmoeting tussen Renart en
Tybert uit branche i i . Zij houden onderling
een hardloopwedstrijd. Bij de beschrijving
daarvan worden zeer veel beelden gebruikt
die betrekking hebben op rijden. Die worden
met opzet verwarrend gehanteerd. Daardoor
is het aan het begin en het eind van dit verhaaldeel duidelijk dat we te maken hebben
met twee dieren die op vier poten lopen. In
het middendeel echter lijken we te maken te
hebben met twee ridders te paard. Die paradoxale combinatie werkt komisch. Iets vergelijkbaars doet zich voor wanneer Renart
Hersent ontmoet. Als zij besloten heeft hem
tot minnaar te nemen, zegt zij hem bij haar te
komen en haar te omhelzen. Renart doet dat
verheugd. Dit alles wordt beschreven in termen die in andere verhalen gehanteerd worden om het gedrag van hoofse gelieven te
beschrijven. Maar het volgende vers luidt:
`Hersent hief Naar poot op.' Daarmee zijn de
personages in een klap dierlijk in plaats van
menselijk geworden en de situatie verandert
van verheven in platvloers.
Beide voorbeelden tonen niet alleen de rol
van beschrijvend taalgebruik en het dubbele
perspectief op personages (ze worden zowel
menselijk als dierlijk voorgesteld), ze geven
ook al aan waarom deze technieken worden
gehanteerd: om kritiek te leveren. Renart en
Tibert worden als ridders voorgesteld. Hun
ontmoeting begint als ze elkaar trouw zweren. Een dergelijke belofte diende tot elke
prijs te worden nagekomen, maar deze twee

laten niets na om elkaar dwars te zitten. Daardoor wordt de ridderlijke eed gerelativeerd.
Renart en Hersent worden op een aantal
plaatsen in de branche als hoofse minnaars
voorgesteld, waarbij vaak toespelingen worden gemaakt op het verhaal van »Tristan en
Isoude. Op andere momenten is hun gedrag
dierlijk, plat of zelfs verwerpelijk. Daardoor
wordt indirect gesuggereerd dat de liefde van
Tristan en Isoude en, ruimer, de hoofse liefde
ook niet zo verheven is als ze wel wordt
voorgesteld. In dit opzicht spiegelen dierenverhalen andere middeleeuwse en/of ideologische concepten zoals de hoofse liefde.
Tot nu toe is vooral gewezen op de rol van
de taal van de verteller. Maar kenmerkend
voor dierenverhalen is, dat de personages dieren zijn die spreken. In de realiteit doen dieren dat niet en is taal voorbehouden aan mensen. Dat dieren in deze verhalen sprekend
optreden is noodzakelijk. Ze worden gebruikt om de mensenwereld of te beelden en
dat zou onmogelijk zijn als ze niet spraken. In
de Middeleeuwen echter krijgt dit verschijnsel een bijzondere lading. Men meende toen
namelijk dat de mens zich van het dier onderscheidt niet alleen door het gebruik van taal,
maar met name door het bezit van verstand.
(Taal is het uitdrukkingsmiddel van het verstand.) Dat verstand heeft de mens gekregen
om juist en rechtvaardig te leven en zo bij
God uit te komen. Als hij zijn verstand negeert en zijn begeerten naar seks, voedsel, bezit en dergelijke volgt, verlaagt hij zich daarmee tot de status van het dier. Hij is geen
mens meer. Dit is de meest fundamentele
achtergrond van de middeleeuwse dierenverhalen. Zij tonen het beestachtige in de mens.
Het taalgebruik van de dieren is namelijk
altijd negatief. Enerzijds is het een wapen of
een middel om iets gedaan te krijgen: Renart
vleit de raaf om zijn kaas en zo mogelijk ook
hemzelf te pakken te krijgen; Reynaert liegt
de koning voor over een schat om zijn hachje
te redden; hij lokt Cuwaert zijn hol binnen
om hem op te kunnen vreten. Anderzijds
wordt taal gebruikt om slecht gedrag te mas-
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keren: als Renart zich verdedigt tegen de
aantijging dat hij de wolvin verkracht heeft,
zegt hij dat hij alleen maar probeerde om haar
los te trekken uit de opening waarin zij vast
zat. Het is de kwaadwilligheid van Ysengrin
die dat als verkrachting interpreteerde. Deze
aandacht voor het taalgedrag van de dierlijke
personages bepaalt niet alleen de thema's van
de afzonderlijke verhalen, maar beinvloedt
ook hun specifieke formele en structurele eigenschappen. Hierboven zijn daarvan al enige voorbeelden gegeven.
Tot nu toe zijn eigenschappen van dierenverhalen beschreven. Een verderstrekkende
vraag is, waarom deze verhalen die eigenschappen hebben en voor wie ze bedoeld waren. Om met dat laatste te beginnen, de Reynaertverhalen presenteren over het algemeen
een adellijke maatschappij. Achtergrond is
heel vaak het rijk van koning Nobel, de wolf
(die in de Ysengrimus gepresenteerd wordt als
abt of bisschop) is in de Roman de Renart 'connetable' (opperbevelhebber), Reynaert heeft
een kasteel en dergelijke. Omdat die adellijke
maatschappij op de hak wordt genomen,
wordt in het oudere onderzoek vrijwel algemeen gesteld dat deze verhalen waren bedoeld voor de burgerij die er een uitlaatklep
in vond voor haar kritiek op de adel. Tegenwoordig wordt echter meestal aangenomen
dat het primaire publiek juist de adel was.
Wat er aan concrete gegevens over het ontstaan van deze teksten of over de oorspronkelijke eigenaars van de manuscripten voorhanden is (dat is overigens heel weinig), wijst
allemaal in die richting. En er is zoveel kennis
van de adellijke leefwijze en de adellijke literatuur nodig om de dierenverhalen werkelijk
te kunnen apprecieren, dat een ander primair
publiek dan de adel hoogst onwaarschijnlijk
is. Er zijn overigens ook enkele getuigenissen,
dat de Reynaertverhalen in de late Middeleeuwen eveneens bekend waren bij of in het
bezit waren van vooraanstaande burgers.
Het oorspronkelijke publiek van de Reynaertverhalen is voor geen enkel verhaal bekend. Er is echter een reeks gegevens die

steeds naar dezelfde landstreek wijzen. De
Ysengrimus is in Gent geschreven. De oudste
branches van de Roman de Renart komen bijna allemaal uit het noordelijk deel van Frankrijk en enkele ervan stammen mogelijk uit
Vlaanderen. Le Couronnement de Renard is
opgedragen aan de nagedachtenis van de
Vlaamse graaf Willem van Dampierre. Renard le nouvel komt uit Rijsel, dat vlak tegen
Vlaanderen aanligt. De beide Nederlandstalige Reynaertverhalen komen vrijwel zeker
uit Vlaanderen. Dat gewest heeft dus een beslissende rol gespeeld in de ontwikkeling van
het dierenverhaal.
De bedoeling van de dierenverhalen was
tweeledig. Ze wilden kritiek leveren en amuseren. In dit opzicht bestaat er overeenkomst
met het moderne geengageerde cabaret: ook
dat wil mensen laten lachen over zaken die in
de grond heel ernstig worden genomen. Wat
de dierenverhalen tonen is dat de adellijke
hoofse maatschappij lang niet altijd beantwoordt aan haar idealen, dat hoofse liefde
soms niet meer is dan een dekmantel voor
seksuele lust, dat riddereer gebruikt kan worden als vrijbrief voor egoistisch handelen, dat
mooie woorden en uiterlijke gedragingen
maar al te vaak hebzucht, machtsmisbruik,
agressie en kwaadwilligheid maskeren. Er
worden echter geen namen genoemd en de
kritiek words indirect geventileerd. Daardoor kan iedereen menen, dat niet hij maar de
anderen worden bedoeld en daardoor weer
kan de kritiek zeer heftig zijn. Omdat ze vermengd wordt met het lachwekkende en de
richting ervan meestal positief is (de kritiek
wordt gegeven in de hoop dat de toestand
beter wordt), is ze te verteren. De vermenging van belering en amusement is overigens
niet altijd hetzelfde. In de latere branches van
de Roman de Renart overheerst het komische
en lijken de verhalen gereduceerd te zijn tot
een literair spel. In laat-middeleeuwse verhalen als Reynaerts historie domineert de belering, al is het komische daar niet afwezig.
De uniformering van het Reynaertverhaal
en de zegetocht van Reynaerts historie begin-
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nen bij twee drukken van Reynaerts historie
door Gheraert Leeu (Gouda, 1479 en Antwerpen, ca. 1490) . Deze twee drukken zetten
een Nederlandse traditie in die doorloopt tot
het midden van de i9e eeuw. Er zijn nog
twee 16e-eeuwse drukken van Plantijn over
(1564 en 1 566), zeventien drukken uit
Noord-Nederland (de oudste uit 1589, de
jongste uit 1795) en 25 Zuidnederlandse (de
oudste van ca. 1700, de jongste van ca. 18 So) .
Een van de Leeu-drukken (14'79) werd in het
Engels vertaald en uitgegeven door William
Caxton (1481) . Dit was het begin van een
Engelse traditie die doorliep tot het eind van
de i 8e eeuw en die ook in Ierland sporen
heeft nagelaten. De andere Leeu-druk (ca.
1490) werd bewerkend vertaald in het Nederduits. Die vertaling verscheen in 1498 te
Lubeck en was het begin van een Duitse Reynaerttraditie. Van de Nederduitse tekst zijn
drukken bekend tot 166o. In 1544 verscheen
een Hoogduitse bewerking waarvan in een
eeuw meer dan twintig herdrukken het licht
zagen. De Hoogduitse omzetting werd bovendien in 1567 door Hartmann Schopper in
het Latijn vertaald, wat leidde tot een reeks
16e- en 17e-eeuwse Latijnse drukken. De
Hoogduitse vertaling werd in 1 706 ook in het
Engels omgezet, zodat er vanaf dat moment
twee verwante, maar afzonderlijke Engelse
Reynaerttradities hebben bestaan. De Nederduitse tekst werd in I S S S in het Deens vertaald en vanuit die taal ontstonden ook een
Zweedse en een IJslandse versie. En tenslotte
leidde de Nederduitse tekst via enkele tussenstadia tot de Reineke Fuchs van Goethe (1794),
een bewerking van het verhaal in hexameters. Dit werk van Goethe heeft (als onderdeel van diens hele oeuvre) tot zijn eigen traditie geleid, met vertalingen onder meer in
het Frans, Engels, Nederlands, Hongaars,
Russisch en Japans.
Het verhaal blijft in deze hele traditie vrijwel ongewij zigd. Er treden wel kleine vereenvoudigingen op en sommige scenes worden — meestal uit preutsheid — aangepast,
maar wie een versie kent, kan ze allemaal sa-

menvatten. Dat betekent niet, dat alle teksten
identiek zijn. Er wordt wel degelijk ingegrepen, maar dat betreft de presentatie en de interpretatie van het verhaal. Zo kent iedere tak
van de traditie zijn eigen verdeling in hoofdstukken en/of boeken. Veel versies bevatten
expliciete moraliseringen, die onderling
grondig kunnen verschillen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is te vinden in de Nederduitse traditie. De oudste druk is in het katholieke kamp geschreven en bevat in de
toegevoegde moraal vele aansporingen om
het geloof trouw te blijven en priesters te respecteren. In 1539 verschijnt een druk met een
protestants commentaar en allerlei delen van
hetzelfde verhaal zijn nu opeens een bewijs
van de dwaasheid van het katholieke geloof
en van de onbetrouwbaarheid van priesters.
Een ander voorbeeld is de Zuidnederlandse
Reynaertversie die onder druk van de katholieke inquisitie intensief is gekuist en van
mogelijk aanstootgevende uitspraken ontdaan. Een laatste onderscheid tussen de verschillende versies ligt in de uitvoering van de
boeken. Er zijn prachtuitgaven bij met voortrefflelijke illustraties, maar ook zo goedkoop
mogelijk gemaakte boekjes met derderangs
plaatjes en op slecht papier.
Tot in de 19e eeuw is de traditie per land
redelijk consistent. In die eeuw ontstaat echter een verbreding. In de eerste plaats komt in
die eeuw de wetenschappelijke belangstelling
voor de Middeleeuwen op en dat leidt tot een
reeks wetenschappelijke uitgaven van de
middeleeuwse dierenverhalen. In de Nederlanden wordt dan Van den vos Reynaerde herontdekt en als meesterwerk geprezen. Daardoor neemt de belangstelling voor Reynaerts
historie en zijn traditie af, om in de 2oe eeuw
bijna tot het nulpunt te dalen. Daarnaast komen er steeds meer bewerkingen. Daarbij
vallen twee doelgroepen te onderscheiden. In
de eerste plaats zijn dat de cultureel geinteresseerde leken. Voor hen worden navertellingen, vaak ook berijmingen in moderne taal
gemaakt. Vele van deze uitgaven hebben bibliofiele trekjes. In de tweede plaats wordt
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het verhaal voor kinderen bewerkt. Deze bewerkingen vertonen veel sterkere afwijkingen van het origineel. Er wordt veel meer
gecensureerd en de moraal wordt sterk aangezet. De illustraties zijn veelal eenvoudiger,
een tendens die na de Tweede Wereldoorlog
overigens afzwakt. In Nederland wordt
vooral Van den vos Reynaerde bewerkt: er zijn
ten minste I i o Nederlandstalige Reynaertbewerkingen uit de 19e en 2oe eeuw over,
waaronder teksten van Stijn Streuvels, Karel
Jonckheere, Arjaan van Nimwegen, Paul
Biegel en Ernst van Altena. In Duitsland
wordt vooral de versie van Goethe nagevolgd. Het laatste decennium duiken er overal in Europa kinderboekversies van delen van
de Roman de Renart op (bijv. Simon 1986,
Anderson e.a. 1986, Wallis 1991)
Het opmerkelijke van de post-middeleeuwse Reynaerttraditie is enerzijds de omvang, anderzijds de stabiliteit ervan. Zoals gezegd liggen de afwijkingen per tekst vooral
op het terrein van de expliciete interpretatie
en de uitvoering. Teksten waarin het verhaal
wordt veranderd of waarin een nieuw verhaal words verteld, zijn zeldzaam. In de Nederlanden is het verhaal een aantal malen
voor toneel bewerkt, bijvoorbeeld door Paul
de Mont (1924) en door Jan Walch (I 93 S) • In
aansluiting daarop is in deze eeuw ook een
aantal muziekbewerkingen van het verhaal
ontstaan. De meest recente zijn de musical
Dear Fox van Stuer en Ditmar (1990) en de
Reinaert-opera van de Stichting Kameropera
Nederland (Van Altena en Bos, 1991) .
In 1941 bracht R. van Genechten een verhaal uit, dat weliswaar Van den vos Reynaerde
beet, maar dat een nieuwe intrige bevat die
speelt na de dood van Nobel. Het verhaal is
indirecte nazistische propaganda, wat met name opvalt door de introductie van een
nieuw, zeer negatief personage: de neushoorn
Jodocus (food-ocus). Louis Paul Boon heeft
de hele Reynaerttraditie benut in zijn Wapenbroeders ('955) waarin hij via het dierenverhaal kritiek levert op de communistische
partij en op de katholieke Kerk.

In Engeland zijn in de 17e eeuw twee continuaties geschreven. De eerste, A continuation
or second part of Reynard the Fox (1672), beschrijft Reynards leven vanaf zijn overwinning aan het hof tot aan zijn dood. De tweede, The shifts of Reynardine the son of Reynard
the Fox (1684), vertelt over het leven van zijn
zoon.
In Duitsland zijn in de 18e eeuw enkele
adaptaties gemaakt. Hennynk de Han (Sparre
1732) beschrijft het leven van Reynke tot aan
zijn dood. Formeel sluit het boek sterk aan bij
de Reynke de vos- traditie. Reineke Fuchs am
Ende des philosophischen Jahrhunderts (179r7) is
een hervertelling van het standaardverhaal,
maar met allerlei wijzingen en toevoegingen.
Het verhaal is een messcherpe satire op de
monarchie, met name op het toenmalige
Deense vorstenhuis. In de 2oe eeuw neemt
het aantal creatieve bewerkingen van de stof
toe. Twee recente nieuwvormingen zijn van
Liebchen (1989), die uit onvrede met de versie van Goethe een herziene versie maakte
met talrijke toevoegingen uit de fabelliteratuur en geschreven in de trant van een fabelcollectie, en van Steinberg (1989), die Goethe
in gekruist rijmende hexameters navertelt,
waarbij de beschreven misstanden zijn aangepast aan deze tijd.
Vermelding verdient nog dat Strawinsky
een zangspel schreef, getiteld Renard, histoire
burlesque chantee et jouee (1917, eerste opvoering 1922) . Het stuk is een variatie op het
verhaal van vos en haan voor vier zangstemmen.
Wat de beeldende kunsten betreft, heeft
het Reynaertverhaal vooral boekillustraties
opgeleverd. Een aantal Renart- manuscripten
bevatten miniaturen, maar de illustratietraditie begint pas echt bij de gedrukte versies. De
oudste illustratiecyclus is meteen een van de
invloedrijkste geweest. Hij is vervaardigd
voor de Leeu-druk van ca. 1490 door een
anonieme kunstenaar die de Haarlemse Meester wordt genoemd. Er zijn slechts drie, gedeeltelijk beschadigde, afbeeldingen van
overgebleven, maar bewezen kan worden dat
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navolgingen ervan zijn gebruikt in de Nederlanden, Duitsland en Engeland. De doorwerking van de reeks kan tot in de i 8e eeuw
worden gevolgd. De grootste reeks (en in
Duitsland tevens lang succesvol) werd gemaakt door Jost Amman voor de tweede
druk van de Latijnse omzetting van de Hoogduitse Reynke -bewerking (1574/75). De bewerking van Goethe heeft gezorgd voor de
verspreiding van twee belangwekkende illustratiereeksen. De eerste bestaat uit een reeks
etsen van Allard van Everdingen (1621-75).
Deze lijkt in eerste instantie voor een verzamelaar gemaakt te zijn en niet voor een
boekuitgave. Via een reeks omwegen zijn de
etsen in het bezit gekomen van Goethe en
daarna zijn ze voor een aantal herdrukken
van zijn Reineke Fuchs gebruikt. Ze zijn opmerkelijk door hun zwart-witbehandeling.
Het is de enige grote cyclus waarin de dieren
uitsluitend dierlijk worden afgebeeld. De illustraties bij Goethes Reineke Fuchs zijn echter
van de hand van Wilhelm von Kaulbach, in
zijn tijd een van de beroemdste schilders van
Europa. Hij maakte voor de tweede druk van
Reineke Fuchs (1841) 36 tekeningen waarvan
staalgravures gemaakt zijn. Deze reeks is de
meest invloedrijke uit de laatste twee eeuwen
geweest. Hij is op allerlei plaatsen nagevolgd.
Kaulbachs tekeningen vallen op door hun satirische houding ten opzichte van het establishment en door de talloze detailgrapjes die
erin verwerkt zijn.
Buiten de boeken heeft het Reynaertverhaal geleid tot centsprenten, ex-libris, luxe
meubelen met afbeeldingen in tin, aquarellen, glasramen, beelden enz. Deze komen uit
de hele hier besproken periode en uit heel
Europa, al zijn er wel 'brandhaarden' te ontdekken. (Zo is er het laatste decennium een
opmerkelijke aandacht van beeldende kunstenaars voor Reynaert in het Waasland.) Het
materiaal is gigantisch van omvang en is
nooit in samenhang beschreven. Het moet
dus bij deze aanduiding blijven.
P. WACKERS
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ROBRECHT DE DUIVEL ontleent zijn

naam aan zijn gedrag, dat samenhangt met de
omstandigheden van zijn geboorte. Hertog
Aubert van Normandie is op aandrang van
zijn baronnen, die ongerust zijn over de
troonopvolging, gehuwd met een dochter
van de hertog van Bourgondie. Het gewenste
resultaat is echter ook na zeventien jaar nog
steeds niet bereikt, hoewel het godvruchtige
echtpaar er veelvuldig om heeft gebeden. Als
de hertogin in haar wanhoop haar vrucht aan
de duivel belooft, laat deze dit buitenkansje
niet lopen en zorgt ervoor dat de hertogin
zwanger wordt. Na een moeilijke bevalling
en onder helse weersomstandigheden wordt
Robrecht geboren. Hij groeit sneller en
krachtiger dan al zijn leeftijdgenoten en gedraagt zich zo agressief, dat hij al snel door
iedereen Robrecht de Duivel wordt genoemd. Wanneer hij ongeveer zevenjaar oud
is, probeert men hem in het gareel te brengen. Zonder succes, want hij slaat zijn leermeester dood. Tien jaar later biedt ook de
ridderslag geen soelaas: op het toernooi dat
ter ere van zijn ridderslag wordt gehouden,
gaat hij als een beest te keer.
Gedurende vele jaren rooft, moordt en
verkracht hij op grote Schaal en niemand is in
staat er iets tegen te doen. De mannen die er
op last van zijn vader op uit trekken om Robrecht gevangen te nemen, keren terug met
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uitgestoken ogen. Na een gruwelijke moord
op zeven heremieten komt hij op het kasteel
van Arques plotseling tot inkeer en vraagt hij
zich af hoe het zover heeft kunnen komen.
Wanneer zijn moeder hem vertelt dat zij hem
bij zijn conceptie aan de duivel heeft gegeven, besluit Robrecht bij de paus te gaan
biechten. De paus neemt hem de biecht af,
maar stuurt hem voor de penitentie naar een
heremiet. Die legt hem als straf op dat hij zich
als een zot moet gedragen, niet mag spreken
en met de honden moet eten en slapen. Lange
tijd verblij ft hij als zot aan het keizerlijk hof to
Rome.
De hofmaarschalk, die tevergeefs naar de
hand van de keizersdochter heeft gedongen,
sluit in het geheim een overeenkomst met de
Saracenen, die de stad aanvallen. Tot drie
maal toe behoedt Robrecht (incognito met
een witte wapenuitrusting en op een door een
engel verstrekt wit paard) de keizer voor een
nederlaag. Alleen de keizersdochter — die niet
kan praten — weet dat Robrecht deze ridder
is. Na de derde slag wachten ridders van de
keizer Robrecht op om te vragen wie hij is.
Als hij hun ontvlucht, wordt hij in zijn dij
geraakt door een speerpunt. Wanneer de keizer daarop zijn dochter uitlooft aan degene
die zijn gewonde been en de speerpunt kan
laten zien, verwondt de hofmaarschalk zichzelf en meldt zich als de witte ridder. Ondertussen geeft een engel de heremiet opdracht
om naar Rome te gaan en Robrecht te zeggen dat zijn penitentie is volbracht. Juist als
het huwelijk tussen de hofmaarschalk en de
keizersdochter zal worden ingezegend,
schenkt God haar het spraakvermogen. Zij
beschuldigt de hofmaarschalk van bedrog en
wij st Robrecht als de ware gewonde bevrijder aan. Deze blijft zich echter als zot gedragen, totdat hij van de heremiet de goddelijke boodschap hoort. De heremiet verbiedt
hem aanvankelijk de aangeboden keizersdochter te trouwen. Buiten Rome krijgt Robrecht echter van een engel de opdracht om
terug te keren en haar toch te huwen. Na de
bruiloft vertrekken zij naar Rouen, waar hij

zijn overleden vader opvolgt als landsheer.
Wanneer Rome opnieuw door de hofmaarschalk en de Saracenen words aangevallen,
schiet Robrecht te hulp en wreekt de reeds
gedode keizer op de hofmaarschalk. Daarna
leidt hij nog lang een deugdzaam leven en
schenkt zijn vrouw hem een noon, Rijckaert
(Richard), die voor »Karel de Grote nog grote daden zal verrichten.
Ofschoon het verhaal al veel ouder is (zie
hierna), is het deze laat -15 e-eeuwse gedrukte
versie van het verhaal, die de grootste verspreiding heeft gekend en op basis waarvan
vanaf de 16e eeuw nieuwe bewerkingen zijn
gemaakt.
Verhalen over een echtpaar dat met hulp
van een vreemdeling uiteindelijk een kind
krijgt, op voorwaarde dat dit kind na een
bepaalde tijd wordt teruggegeven, vinden we
in verschillende sprookjes: de Grindkopff
(zeerhoofdige), de mannelijke Assepoester en
de Goldenermarchen. Het verhaal over Robrecht de Duivel kunnen we beschouwen als
een verchristelijkte variant van dergelijke
verhalen. Als zodanig vertoont het overeenkomst met een Oudiers verhaal nit de Immram Hui Corra (i ie eeuw) dat handelt over
Conall de Rode, een machtig grootgrondbezitter wiens kinderen alien in hun kinderjaren sterven, zodat hij zonder erfgenaam zit.
Ook daar roept het echtpaar de duivel om
hulp. Deze bezorgt hun een drieling, die echter pas duivels gedrag gaan vertonen als ze
hun voorgeschiedenis hebben gehoord. Ook
hier volgen inkeer, berouw en penitentie. De
duivel als helper moeten we zien als een verchristelijking van oudere sprookjes.
Het oudste verhaal waarin het kind de
naam Robrecht (of eigenlijk Robertus)
krijgt, is een Latijns exempel van de dominicaan Etienne de Bourbon (eerste helft ie
eeuw) . Dat reeds in deze oudste versie vrijwel
alle elementen van de penitentie aanwezig
zijn is niet vreemd, aangezien dit exempel
blijkens een tweetal opschriften juist het belang van boetedoening moest aantonen. De
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beschrijving van Roberts wandaden is hier
nog niet zo uitvoerig. Zo ontbreken in vergelijking met de gedrukte versie zijn misdragingen tijdens het toernooi, het uitsteken van
de ogen en de moord op de heremieten. De
nadruk ligt sterk op de periode van zijn penitentie. Niet de hofmaarschalk en de Saracenen zijn hier de tegenstanders van de keizer,
maar `barbaren', terwijl de onthulling van de
identiteit al na de tweede slag plaatsvindt.
Een belangrijk verschil vormt het ascetische
slot: hoewel Robertus ook bij Etienne de
Bourbon de keizersdochter krijgt aangeboden, wordt hem dit door de heremiet verboden en leidt hij verder een leven als een
kluizenaar.
De Roman de Robert le diable (tweede helft
13 e eeuw) is de oudste Franstalige versie in
dichtvorm (ca. S000 verzen), waarin het verhaalde voor het eerst nader wordt gelokaliseerd: Normandie en Rome. Hierin worden
zijn wonderbaarlijke geboorte en zijn wandaden geintroduceerd en verschijnen ook de Saracenen en de hofmaarschalk op het toneel.
Robert komt hier uit zichzelf tot inkeer. Het
einde is ook hier ascetisch. Eveneens uit de
13 e eeuw stamt de Chronique de Normandie
(overgeleverd in vele handschriften en vanaf
1487 ook in drukken), die de eerste, op een
aantal punten nogal afwijkende versie in proza bevat. Zo ontbreken bijvoorbeeld Robrechts wonderbare geboorte, het toernooi
na de ridderslag, het uitsteken van de ogen en
de strijd tegen de Saracenen. De Chronique
geeft ook een geheel andere motivering voor
Roberts inkeer: zwaar gewond belandt hij bij
een heremiet die hem verpleegt en bekeert en
hem naar de paus stuurt. Wel kent ook deze
versie een ascetisch slot. Na zijn verblijf in
Rome brengt Robrecht zijn verdere leven als
heremiet door injeruzalem.
Van deze drie versies met het ascetische
slot tekent de Roman Robert het sterkst als
een diepe zondaar met een in wezen sterk
karakter, die uit zichzelf zijn leven betert.
Zijn lijdzaamheid en zijn heldenmoed maken
medeleven en bewondering voor deze figuur
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begrijpelijk. Het is dan ook niet vreemd, dat
j uist deze versie een rol heeft gespeeld bij het
ontstaan van latere versies.
In de r 4e eeuw words de stof bewerkt in
het dan in zwang geraakte korte verhaalgenre, de dit. Deze Dit de Robert le diable, opgebouwd uit 2S4 strofen van vier regels,
vormt de belangrijkste schakel naar de latere
versies. Inhoudelijk vindt eveneens een aanpassing plaats, doordat het gebeuren uit zijn
louter religieuze setting wordt gehaald en in
overeenstemming wordt gebracht met wat
leken verwachten van een vrijgezel: aan het
einde kiest Robert niet meer als heremiet
voor ascese, maar treedt hij in het huwelijk
met de keizersdochter. Verder wreekt hij de
keizer op de hofmaarschalk die verraderlijk
de rol van de bevrijder claimde, en keert hij
terug naar zijn geboorteland. Op basis van
deze Dit schreef een onbekende (wellicht de
drukker) La vie du terrible Robert le dyable, dat
in 1496 te Lyon in druk verscheen. Het verhaal blijkt nog steeds aan te slaan, want een
jaar later al verschijnen twee Parijse edities,
die tevens een vervolgverhaal bevatten: Le

Romant de Richart, filz de Robert le diable qui
fut duc de Normandie.
Ook buiten Frankrijk vindt het werk snel
weerklank. In Engeland (ca. 1 Soo), Spanje
(Burgos 1 So8) en de Nederlanden (Antwerpen 1 16) verschijnen op basis van de Franse
drukken eveneens edities van het verhaal.
Vooral in Engeland is men kennelijk geinteresseerd, want daar verschijnt naast de prozadrukken ook een editie in verzen. Uit de 1 S e
eeuw dateren twee handschriften waarin het
verhaal als romance is overgeleverd, onder de
titel Sir Gowther, waarin een verder niet bekend Bretons lai als bron wordt genoemd.
Vanaf 1591 neemt de bekendheid van de stof
nog toe door de gedrukte bewerking van de
jurist, arts en literator Thomas Lodge. Deze
versie werd door Shakespeare gebruikt voor

zijn King Lear.
In Duitsland vond het verhaal aanvankelijk veel minder verspreiding, ofschoon er
twee 15e-eeuwse handschriften uit Beieren

bekend zijn. De teksten verschillen nogal
sterk van de bekende Franse versies, zodat aan
mondelinge bronnen gedacht moet worden.
Pas de Faust- uitgave van Georg Rudolf Widmann (Hamburg 1599) maakt in Duitsland
het verhaal voor het eerst in druk toegankelijk: hierin is een op de Chronique teruggaande, maar sterk verkorte en gewij zigde versie
opgenomen.
In Frankrijk, Spanje en de Nederlanden
worden de boeken tot in de 19e eeuw herdrukt. De Franse Robert le diable heeft met de
romans Pierre de Provence, La belle Helene de

Constantinople, Richard sans peur, Jean de Paris
en Jean de Calais tot de meest verkochte
deeltjes uit de `Bibliotheque bleue' behoord.
Op Jean de Calais na waren al deze werkjes
ook in Nederlandstalige drukken beschikbaar. Rond het midden van de i 8e eeuw onderging de Franse tekst een ingrijpende bewerking.
Ofschoon al in 1652 in Parijs een Ballet de
Robert le Diable is gedanst, vindt men de
vroegste dramatiseringen in Spanje. In een
anonieme El loco en la penitencia (ca. 1700)
komt Robrecht tot inkeer door een aan een
boom bevestigde brief, terwijl F. Viceno in
zijn Roberto el Diablo (1751) de kracht van een
portret van de keizersdochter gebruikt. Metamorfosen en tovereffecten hebben de overhand in Robert le diable ou le criminel repentant,
een `vaudeville' van M. Franconi uit 181 S .
Kort daarna wordt de stof gebruikt voor een
griezelroman, The friend of Normandy or the
repentant criminal (1821), terwijl A. le Flaguais
er twee j aar later j uist een ernstige ballade van
maakt, Le chateau de Robert le diable.
Veranderingen en toevoegingen van motieven vinden we ook in andere werken uit de
19e eeuw, zoals de Romanzen von Robert dem
Teufel van Schwab, waarin Robrecht door
het zien van zijn spiegelbeeld tot inkeer
komt. Hetzelfde motief gebruikt ook K. von
Holteis in zijn drama. In 183 I vindt in Parij s
de eerste uitvoering plaats van Meyerbeers
opera Robert le Diable op tekst van G. Delavigne en A.E. Scribe. Inkeer, biecht en peni-
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tentie ontbreken hier geheel. Robrechts duivelse vader Bertram moet hem uitleveren aan
de hel en haalt hem daarom over tot zondige
daden. Robrecht stemt hierin toe om de liefde van prinses Isabella te winnen. Voordat
een pact zijn lot zou bezegelen, wordt hij
door een waarschuwing van zijn moeder gered, die het meisje Alice, zijn goede geest,
hem overbrengt. Deze opera had groot succes en versterkte de belangstelling voor het
verhaal. Het werk wordt gezien als verbindende schakel tussen Von Webers Der Freischiitz en Wagners Der fliegende Hollander.
Naast een parodie van Nestroy, Robert der
Teuxel (18 3 3), verschenen nieuwe toneelbewerkingen. Raupach trachtte in 1834 de operaversie te evenaren door een opeenhoping
van fantastische motieven zonder te ver van
de overgeleverde handeling of te wijken.
Franz Liszt speelde op 27 maart 1841 in Parijs
zijn Reminiscences de Robert le Diable, een van
de operafantasieen waarom hij beroemd was.
Een maand later dwong het publiek hem tot
herhaling van het succes tijdens een Beethoven-programma, gedirigeerd door Hector
Berlioz, met Richard Wagner in de zaal.
Volgens Wagner zou Liszt nog een keer in de
hemel zijn verzoeknummer moeten spelen
voor de verzamelde engelen.
Een vermenging van overgenomen en
nieuw bedachte motieven bevat het monsterdrama van E. Jourdain, La Comedie Normande
uit 18 8 . Een epos in verzen biedt de handeling volgens het volksboek, terwijl twaalf liederen van V. von Strauss (1854) de religieuze
grondtoon benadrukken. In het drama Der
Herzog (1898) van A. Wilbrandt bepaalt Robert zijn boete zelf en ontslaat hij zich eveneens zelf van zijn penitentie om vervolgens
zijn land te veroveren op een voogd die zijn
plichten had verzaakt.
Behalve uit bewerkingen van de stof tot
nieuwe literaire scheppingen blijken de bekendheid en populariteit van de Robertstof
ook uit talloze reminiscenties aan het verhaal
in andere werken, zoals in Oblomow van
Gontsjarow en Falstaffvan Robert Nye. Res-
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ten van het kasteel van Robert le diable vindt
men in Moulineaux, aan de oever van de Seine.
R.J. RESOORT
E D I T I E S: Resoort
STUDIE:

1980; Andries 1981.
Tardel 1900/1977.

(Oudfrans: Rollant of Roland) is
in de Karelromans een neef van »Karel de
Grote en de stiefzoon van Ganelon. Hij is de
belangrijkste van de twaalf pairs en aanvoerder van het Frankische leger. Roelant is de
hoofdpersoon in het Chanson de Roland, een
chanson de geste dat in zijn oudst bewaarde
vorm, de `Version d'Oxford', omstreeks
1100 is opgetekend in een Anglo-Normandisch dialect. Deze tekst bestaat uit laisses
(strofen van ongelijke lengte met assonerende
verzen van tien lettergrepen) en is overgeleverd in een eenvoudig (vertellers?)handschrift uit de 12e eeuw (Bodleian Library,
Oxford) . De inhoud kan worden verdeeld in
vier episoden.
De eerste episode bevat het `voorspel'. Karel de Grote heeft in een veldtocht van zeven
jaar bijna geheel Spanje onderworpen. Aileen
de Saraceense koning Marsile verzet zich nog
in de stad Zaragoza, maar zijn leger is te zwak
om het op te nemen tegen de Franken. Daarom wordt Blancandrin naar Karel gezonden
met het aanbod om te onderhandelen. In Karels raad waarschuwt Roelant voor de onbetrouwbaarheid van de Saracenen. Hij raadt
aan de strijd voort te zetten, maar Ganelon
acht het verstandiger om op het aanbod in te
gaan. Op voorstel van Roelant wordt zijn
stiefvader dan belast met de gevaarlijke taak
om die onderhandelingen in Zaragoza te
gaan voeren. Ganelon vertrekt onder protest
en met de mededeling dat hij wraak zal nemen. Het kost de Saracenen weinig moeite
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hem over te halen tot verraad. Afgesproken
wordt dat Marsile de Frankische voorwaarden schijnbaar zal accepteren en dat Ganelon
ervoor zal zorgen dat Karel met zijn leger
huiswaarts zal trekken over de Pyreneeen, en
dat een kleine achterhoede onder bevel van
Roelant de terugtocht van de Franken zal
dekken. De heidenen zullen deze achterhoede
overvallen en Roelant doden, waardoor Karels macht voorgoed gebroken zal zijn. Ganelons zogenaamde vredesboodschap wordt in
het Frankische kamp met vreugde ontvangen. Ondanks twee onheilspellende dromen
vertrekt Karel met de hoofdmacht en hij laat
zijn voornaamste edelen, de pairs, en bisschop
»Turpijn achter met een betrekkelijk kleine
achterhoede onder bevel van Roelant en Olivier.
De tweede episode gaat over de noodlottige slag bij Roncevaux. Marsile heeft de Frankische achterhoede met een reusachtig leger
omsingeld en wanneer Olivier de vijandelijke
overmacht ontdekt, raadt hij Roelant aan
zijn hoorn Olifant te blazen. Karel zal het
horen en met de hoofdmacht te hulp komen.
Maar Roelant verwerpt dit voorstel verontwaardigd; het is zijn eer, die van zijn familie
en van Frankrijk te na. Hij spoort de Franken
aan dapper te strijden en bisschop Turpijn
verleent hun de absolutie. Onder het roepen
van de strijdkreet 'Monjoie' rijden zij de vijand tegemoet. Het eerste treffen bestaat uit
twaalf lansgevechten van de pairs tegen
twaalf Saraceense aanvoerders. Alle heidenen
worden verslagen. Dan wordt de strijd algemeen. Intussen wordt in Frankrijk Roelants
dood aangekondigd door een noodweer en
een zonsverduistering. Wanneer op het slagveld nog maar zestig Franken in Leven zijn,
stelt Roelant voor op zijn hoorn te blazen.
Nu echter verzet Olivier zich heftig omdat
het te laat is. In dit twistgesprek komt Turpijn tussenbeide. Hij geeft Olivier gelijk,
maar het lijkt hem toch goed Karel te waarschuwen: als de hoofdmacht terugkeert, zal
immers ten minste hun dood gewroken kunnen worden. Roelant blaast, Karel hoort het

en geeft bevel terug te keren naar Roncevaux. Daar is Roelant intussen op het slagveld tegenover de Saraceense koning Marsile
komen te staan. Hij slaat hem de rechterhand
of en doodt zijn zoon. Olivier wordt in de
rug getroffen en slaat in het wilde weg om
zich heen. Hij treft Roelant. Ontroerd neemt
deze afscheid van zijn trouwe wapenbroeder.
Dan klinkt een klaroenstoot van de naderende hoofdmacht der Franken. De overgebleven Saracenen slaan op de vlucht. De slag is
voorbij; alleen Roelant en Turpijn zijn nog
in leven, maar dodelijk vermoeid. Roelant
zoekt op het slagveld de lichamen van de
pairs en draagt ze naar de bisschop, opdat die
ze kan zegenen. Wanneer Turpijn opstaat om
water te halen voor Roelant, is hem dat te
veel. Ook hij sterft. Aileen overgebleven bereidt Roelant zich voor op de dood. Hij probeert zijn zwaard stuk te slaan op een rots om
te voorkomen dat het in handen valt van de
vijand, maar Durendal blijft onbeschadigd;
de rots splijt in tweeen. Stervend denkt Roelant aan zijn overwinningen, zijn vaderland,
zijn zwaard, zijn familie en zijn heer, Charlemagne. Engelen dragen zijn ziel naar het paradijs.
De derde episode handelt over Karels
wraak. Wanneer de hoofdmacht van de
Franken op het slagveld aankomt, treurt Karel over de gevallenen en vooral om het verlies van Roelant. Maar al gauw ontvangt hij
het bericht dat een reusachtig Leger van de
Saracenen onder bevel van de machtige emir
van Babylonia, Baligant, in aantocht is. De
twee legers treffen elkaar en er ontstaat een
hevig gevecht. Het hoogtepunt wordt bereikt tegen de avond, als de twee vorsten elkaar ontmoeten. Eenmaal wankelt Karel onder een krachtige slag van Baligant, maar dan
slaagt hij erin met hulp van de engel Gabriel
zijn tegenstander te verslaan. De Saracenen
slaan op de vlucht en de Franken veroveren
Zaragoza. Marsile sterft van schrik over zijn
definitieve nederlaag. Zijn vrouw Bramimonde reist met de Franken mee naar huis en
bekeert zich vrijwillig tot het christendom.
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Onderweg worden Roelant, Olivier en Turpijn begraven in de kerk van St. Romain te
Blaye.
In de vierde episode wordt het verhaal afgerond. Bij zijn thuiskomst in Aken vertelt
Karel de schone Aude dat Roelant, haar verloofde, is gesneuveld. Bij het vernemen van
dit bericht bezwijkt het meisje en sterft. Ganelon wordt beschuldigd van landverraad en
deze beschuldiging wordt door een godsgericht bevestigd. De verrader wordt gevierendeeld. Wanneer Bramimonde is gedoopt en
Karel eindelijk zonder zorgen wil gaan slapen, krijgt hij een visioen waarin de engel
Gabriel hem opdraagt de volgende dag opnieuw zijn legers bijeen te brengen om de
heidenen te bestrij den.

Roelant, standbeeld uit ca. 1420,
op de markt in Dubrovnik.

De historische kern van het Chanson de Roland bestaat uit de smadelijke hinderlaag
waarin de achterhoede van het Frankische Leger bij het overtrekken van de Pyreneeen op
15 augustus van het jaar 778 tot op de laatste
man is omgekomen. Het is het eind van een
mislukte expeditie die Karel de Grote in de
lente begonnen was op verzoek van enige lokale Saraceense machthebbers die zijn hulp
hadden ingeroepen tegen hun beer Abd alRahman i , emir van Cordova. Na een langdurig en vergeefs beleg van Zaragoza heeft
Karel zijn plannen plotseling gewij zigd en is
onverrichter zake naar Frankrijk teruggekeerd. Karels biograaf Einhart vermeldt in
zijn Vita Karoli Magni (ca. 830) hoe de achterhoede in de nauwe bergpas bij Roncevaux
plotseling werd overvallen door een troep
bergbewoners, waarschijnlijk Basken. Hij
noemt drie van de Franken die sneuvelden,
met name; een van hen is Hruodlandus,
markgraaf van Bretagne. Is dit Roelant?
De wijze waarop het verhaal zich heeft
ontwikkeld uit deze historische feiten is lange
tijd onderwerp geweest van een verbeten geleerdenstrijd. De zogenoemde `traditionalisten' veronderstelden een lange keten van verloren gegane overleveringsstadia, beginnend
bij de verhalen van ooggetuigen en eindigend
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met de optekening van de `Version d'Oxford'. De `individualisten' daarentegen zijn
van mening dat het Chanson de Roland omstreeks i TOO in een keer is gecreeerd door een
groot kunstenaar op basis van summiere gegevens in kronieken en wat lokale sagen. Tegenwoordig lijkt deze tegenstelling enigszins
achterhaald. De meeste onderzoekers gaan nu
uit van een oraal voorstadium in de wordingsgeschiedenis en van een dichter die, gebruik makend van het orale materiaal, de
overgeleverde tekst heeft samengesteld. Dit
verklaart enerzijds de doordachte compositie
van het werk en anderzijds de orale trekken
in de tekst. Aanwijzingen voor zo'n oraal stadium voor het ontstaan van de `Version
d'Oxford' vormen de eigennamen Roland
en Olivier, die ouders in Frankrijk reeds in de
vroege 1 ie eeuw aan broers hebben gegeven,
en de Nota Emilianense, een kort Latijns resume van het Roelantverhaal dat omstreeks
1070 in een Spaans handschrift is opgenomen.
Uit de vergelijking van de `Version d'Oxford' met de historische feiten blijkt dat in het
epische wordingsproces dat zich aan onze
waarneming onttrekt, veel elementen aan de
geschiedenis zijn toegevoegd. Het verraad
van Ganelon is natuurlijk toegevoegd om de
blaam van de smadelijke nederlaag enigszins
goed te praten. Om dezelfde reden is de ongeregelde troep Basken vervangen door een
reusachtige overmacht van Saracenen. Maar
door de laatstgenoemde wijziging wordt het
verhaal ook aangepast aan de actualiteit van
de 12e eeuw, waarin de christenen zich inspannen om het Spaanse schiereiland te heroveren op de Saracenen. Had Karel de Grote
niet hetzelfde gedaan en was Roelant niet een
stralend voorbeeld van de miles christianus, de
strijder voor Christus? Het Chanson de Roland
ademt de geest van deze Reconquista en kan
zelfs gediend hebben als propaganda voor de
kruistochten naar het Heilige Land, hoewel
daarvan in de tekst nergens uitdrukkelijk
sprake is. Ook de derde episode met de strijd
tegen de emir Baligant is een epische toevoeging aan de geschiedenis, ongetwijfeld met

het doel het verhaal van de nederlaag toch
met een overwinning te laten eindigen. Tenslotte is het verhaal uitgebreid met de figuur
van Olivier. Hij is de enige belangrijke figuur
aan Frankische zijde die niet historisch is. In
het epos fungeert hij als tegenhanger van de
held, zoals in de tekst wordt aangegeven in
het steeds terugkerende vers `Roelant is dapper, Olivier is wijs.' De twee vrienden belichamen daardoor het in de 12e eeuw zo geliefde begrippenpaar fortitudo et sapientia,
kracht en wijsheid. Een ware held behoort
beide eigenschappen in gelijke mate te bezitten. Deze gedachte wordt gethematiseerd in
de beide hoornpassages. Het lijkt wel alsof
Olivier is toegevoegd om een alternatief te
bieden voor de te veel op zijn kracht vertrouwende Roelant. De titelheld is ook wel
navolgenswaard vanwege zijn dapperheid,
maar zijn overmoed, die leidt tot zijn ondergang en die van de Frankische achterhoede,
wordt afgekeurd. Uiteindelijk krijgt Olivier
gelijk van bisschop Turpijn: de Kerk verwerpt het heroische ideaal dat uitsluitend gericht is op de eigen eer en stelt daarvoor in de
plaats een held die vecht voor God en die zijn
verstand gebruikt.
De epische stof over Roelant en Roncevaux is in het Franse taalgebied zeer geliefd
geweest. Naast een waarschijnlijk omvangrijke maar niet meer te achterhalen mondelinge traditie ontstond in de 12e eeuw ook
een schriftelijke overlevering. De beroemde
`Version d'Oxford' is daarvan de oudst bekende representant, maar al tegen het einde
van de 12e eeuw is er een omwerking van
gemaakt waarin de assonerende rijmen plaats
hebben gemaakt voor volrijm. Tegelijk is de
inhoud van het verhaal aanzienlijk uitgebreid, soms zelfs met hele episoden, zodat het
aantal verzen meer dan verdubbeld werd.
Het Chanson de Roland is in de Middeleeuwen ook in andere talen overgebracht en
daarbij steeds bewerkt volgens de bedoelingen van de vertalers en hun opdrachtgevers.
Omstreeks 1172 heeft een priester in Beieren,
Pfaffe Konrad, een zeer vrije vertaling ge-
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maakt in Middelhoogduitse, paarsgewijs rijmende verzen, het Ruolandes liet. In dit werk
is het christelijke element aanzienlijk versterkt. De Frankische veldtocht wordt er
vooral voorgesteld als een godsdienstige expeditie van de christenen tegen de heidenen.
Het Ruolandes liet is op zijn beurt in gewijzigde vorm opgenomen in twee latere Duitse
cyclussen van Frankische epiek: Karl der Grosse van Der Stricker (ca. 1230) en de Karlmeinet-compilatie uit het begin van de 14e eeuw.
Nog heel dicht bij de Franse traditie staat een
vertaling-bewerking in het Franco-Italiaans,
een opmerkelijke literaire mengtaal waarin in
de 13e eeuw enige Oudfranse chansons de
geste toegankelijk zijn gemaakt voor een
Noorditaliaans publiek. Ook in de 13 e eeuw,
tijdens de regering van de Noorse koning
Hakon Hakonarson (1217-63), zijn verscheidene Karelromans in Oudnoors proza vertaald. Deze vertalingen zijn samengebracht in
de omvangrijke cyclus die bekend staat als de
Karlamagnus saga. Het achtste deel ervan is
een vertaling van het Chanson de Roland. Via
de sage heeft het verhaal zich verbreid over
Noord-Europa; er zijn vertalingen van (gedeelten van) de sage bekend in het Zweeds en
het Deens en uit de late Middeleeuwen dateren balladen over Roelant en zijn nederlaag
in Roncevaux. Ook in het Welsh is een prozacyclus van Karelstof overgeleverd. Hij dateert uit de eerste helft van de 13 e eeuw; het
gedeelte over Roelant gaat terug op een Anglo-Normandische versie van het Chanson de
Roland en wordt Can Rolant genoemd.
Het Middelnederlandse Roelantslied is
waarschijnlijk in het begin van de 13e eeuw
vertaald uit het Oudfrans. De tekst is alleen
fragmentarisch overgeleverd op kleine resten
van vier perkamenten handschriften, een wat
groter overblijfsel (557 verzen) van een papieren handschrift van omstreeks 1 Soo en in
de rijmtekstpassages van twee drukken van
het volksboek Den droefliken strijt van Roncevale (Willem Vorsterman, Antwerpen ca.
1520 en Jan van Ghelen, Antwerpen 1576); dc
tekst van het volksboek is deels in verzen,
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deels in proza geschreven. Samen vormen deze resten een weliswaar heterogene maar toch
ook bijna volledige Roncevaux-episode (de
tweede episode) uit het Chanson de Roland.
De werken die tot nu toe zijn genoemd,
behoren tot de traditie van het Chanson de
Roland in enge zin; het zijn alle versies van
hetzelfde verhaal, ook al zijn ze soms ingrijpend bewerkt. Daarnaast komt de figuur van
Roelant ook in andere middeleeuwse werken
veelvuldig voor. In de geschiedenis van Renaut de Montauban (»Renout) uit het einde
van de 12e eeuw is hij de trouwe tegenhanger
van de opstandige titelheld. Dat maakt Roland en Renaut, beiden neven van Charlemagne, bij uitstek geschikt om de vete van
Karel met de familie van Renaut vorm to
geven in een tweegevecht, dat overigens onbeslist eindigt. Ook in »Girart de Vienne (eind
12e eeuw) vertegenwoordigt Roland de koning in een tweegevecht, ditmaal tegen Olivier, neef van de opstandige Girart, en ook
dit tweegevecht eindigt onbeslist. Het wordt
voorgesteld als het begin van de hechte wapenbroederschap van Roland en Olivier, die
nog wordt bekrachtigd door het voorgenomen huwelijk van Roland met Oliviers zuster Aude. Het Chanson d'Aspremont (laatste
kwart 12e eeuw) behandelt de eerste heldendaden van Roland: hoe hij Karel het leven
redt wanneer deze op het slagveld bijna door
de heidense vorst Eaumont wordt gedood,
hoe hij Eaumonts zwaard Durendal verkrijgt,
hoe hij door Karel tot ridder wordt geslagen
enz. Twee Occitaanse teksten over Roelant
dateren uit de 13e eeuw. Roland a Saragosse
verhaalt over de liefde tussen Roelant en de
schone Bramimonde, echtgenote van de Saraceense vorst Marsile. In Ronsasvals wordt
de Roncevaux-episode uit het Chanson de
Roland op eigen wijze verteld. Zeldzaam is
het thema van Karels incest dat hier voorkomt: hij zou Roelant bij zijn eigen zuster
hebben verwekt.
Van zeer groot belang voor de verspreiding van de Roelantstof was de Historia KaroIi Magni et Rotholandi, doorgaans aangeduid
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als de 'Kroniek van pseudo-Turpin' (Turpijn). In de hoofdstukken 21-30 van deze Latijnse prozakroniek uit de eerste helft van de
12e eeuw wordt de geschiedenis van Roncevaux verteld in een sterk geklerikaliseerde
versie waarvan de inhoud echter in grote lijnen overeenkomt met die van het Chanson de
Roland. De populariteit van deze kroniek,
waarvan men in de Middeleeuwen meende
dat zij geschreven was door bisschop Turpijn
die de oorlog zelf had meegemaakt, is enorm
groot geweest, vooral in kringen van geleerden. Zij werd nog groter toen Vincent van
Beauvais haar opnam in zijn Speculum historiale, en door de talrijke vertalingen in de
volkstalen reikte haar invloed ook verder dan
de wetenschap alleen. In het hierboven genoemde Nederlandse volksboek Den droefliken strijt van Roncevale komen de versies van
de Historia en het Chanson de Roland bij elkaar. Een vertaling in proza van de `Kroniek
van pseudo-Turpin' is overgenomen uit Die
alder excellenste cronyke van Brabant (Roland
van den Dorpe, Antwerpen 1497) en in het
volksboek gebruikt als kader waarbinnen
rijmtekstpassages uit het Middelnederlandse
Roelantslied fungeren als 'illustraties'.
Een heel eigen ontwikkeling heeft de Roelantstof in Italie gekend. Daar verscheen in
1482 Ii Morgante, een Lang gedicht in 23 zangen van de Florentijnse dichter Luigi Pulci;
het is een parodie op de oudere, epische versies van de stof. Uit dezelfde tijd dateert een
onvoltooid gedicht over de verliefde Roelant, Orlando innamorato van Matteo Maria
Boiardo. Het hoogtepunt uit deze Italiaanse
tak van de traditie is de Orlandofurioso (15 I 6,
herziene versie uit 1 S 3 2) van Ludovico Ariosto. Ook dit werk is ironiserend en parodierend ten opzichte van de oude heroische ridders. De oorspronkelijke situering van de
strijd van christenen tegen Saracenen is behouden, maar het belangrijkste thema is dat
van de liefde tussen Roelant en de heidense
Angelica. Ariosto's Orlando heeft een grote
uitstraling gehad. In navolging ervan zijn bijvoorbeeld La belleza de Angelica (1602) van de

Spaanse toneelschrijver Lope de Vega en de
opera's Roland van Quinault/Lully (1685) en
Orlando van Braccioli/Handel (1733) ontstaan. Niccolo Piccini gebruikte het libretto
van Quinault in een bewerking van Marmontel als tekstboek voor zijn Roland-opera
in 1778. Heel populair was Haydns Orlando
paladino uit 1782. In de Nederlandse taal herinnert de uitdrukking `een razende Roelant'
aan Ariosto's meesterwerk. Vanuit de Franse
traditie ontstond Roland Roncevaux van Auguste Mermet. Deze opera beleefde in aanwezigheid van keizer Napoleon iii zijn premiere in Parij s (1864) .
Tot op de dag van vandaag wordt de stof
van het Chanson de Roland op vele wijzen
naverteld en bewerkt. Zo werd het verhaal
ook herschreven voor de j eugd en kwam het
terecht in stripboeken. Opmerkelijk is een bij
de Baskische uitgeverij Ikusager Ediciones
verschenen stripverhaal, waarin de Spaanse
striptekenaar en -schrijver Antonio Hernandez Palacios het gebeurde van de Baskische
kant belicht.
De wetenschappelijke bestudering van het
Chanson de Roland nam een aanvang in de ige
eeuw. Toen in die eeuw de belangstelling
voor de Middeleeuwen sterk opleefde, werden in Frankrijk ook de chansons de geste
herontdekt. Opgetogen meldt Francisque
Michel in 183 5 dat hij in de Bodleian Library
de `Version d'Oxford' heeft teruggevonden.
Wetenschap en trots op de eigen cultuur gaan
hand in hand om van het Chanson de Roland
het nationale epos van Frankrijk to maken.
Sindsdien is een niet aflatende stroom van
edities van en studies over deze tekst en de
andere Karelromans verschenen. Het Bulletin
bibliographique de la Societe' Rencesvals, de internationale vereniging van onderzoekers
van Karelromans, bevat jaarlijks ongeveer
driehonderd titels. In Nederland is natuurlijk
de meeste aandacht uitgegaan naar het i 3 eeeuwse Roelantslied. Toch zijn de laatste decennia ook, onafhankelijk van elkaar, drie
vertalingen in modern Nederlands van het
Chanson de Roland verschenen (Fieuws 1977,
Van Nimwegen 1980 en Posthuma 1990).
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Roelant vermaakt zich met de
quintein tijdens de belegering
van Vienne. Grisaille, 1458,
door Jean le Tavernier in een

handschrift met David Auberts

Croniques et Conquestes de
Charlemaine. Brussel,
Koninklijke Bibliotheek.
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Roelant heeft veel sporen nagelaten in de
beeldende kunsten van de Middeleeuwen. Er
zijn vooral veel illustraties bewaard gebleven
in handschriften en oude drukken met de teksten uit de Roelanttraditie. Maar ook andere
afbeeldingen zijn overgeleverd: op glas-inloodramen, kapitelen, fresco's, houtsneden
en wandtapijten, terwijl we de held ook tegenkomen als standbeeld en zelfs op speelkaarten. Rita Lejeune en Jacques Stiennon
hebben deze iconografie uitvoerig behandeld; uit hun overzicht words hier een klein
aantal voorbeelden overgenomen.
De oudste afbeeldingen die zij bespreken,
zijn drie kapitelen van omstreeks i Too in de
romaanse abdijkerk te Conques. Er zijn ridders op afgebeeld die elkaar te paard bestrijden en mannen die op een hoorn blazen. Het
is moeilijk te bewijzen dat het hier om afbeeldingen van Roelant gaat, maar wel kan
worden aangenomen dat deze voorstellingen
door veel middeleeuwers zijn begrepen als
scenes uit het Chanson de Roland. Aan weerszijden van de toegangsdeuren tot de kathedraal van Verona bevinden zich standbeelden
van Roelant en Olivier. Zij dateren uit het
jaar 1139 en zijn vermoedelijk bedoeld om de
tijdgenoten te herinneren aan het Karolingische rijk, waarin de twee helden zowel de
beschermers van het geloof waren als voorbeeldige onderdanen van hun beer.
Het Heidelbergse handschrift van het Ruolandes lies (Universiteitsbibliotheek) dateert
uit het laatste kwart van de 12e eeuw en bevat
een schitterende serie van 39 pentekeningen
die het verhaal illustreren. Net als in Verona
wordt Roelant afgebeeld als de zwaarddrager, d.w.z. de rechterhand van de keizer.
Hetzelfde motief komt voor op een glas-inloodraam uit de kathedraal van Straatsburg.
Dit raam is vervaardigd aan het eind van de
12e eeuw en toont een anonieme, heilige keizer met twee figuren achter zijn troon. De
keizer stelt hoogstwaarschijnlijk de kort tevoren (1165) in het Duitse rijk heilig verklaarde Karel de Grote voor, en dan zijn de
figuren naast hem de zwaarddrager Roelant

en diens wapenbroeder Olivier. In een kostbaar handschrift van Der Strickers Karl der
Grosse uit het eind van de 13 e eeuw (Stadtbibliothek, Sankt Gallen) wordt de geschiedenis van Roncevaux geillustreerd door elf
grote miniaturen. Zij behoren tot de stralendste voortbrengselen van de middeleeuwse boekverluchting en zijn stellig vervaardigd
in opdracht van een wereldlijk heerser uit
Zuid-Duitsland.
Vermeldenswaard zijn ook de miniaturen
in een handschrift uit het tweede kwart van
de 14e eeuw met Jacob van Maerlants Spiegel
historiael (Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage) en de grisailles door Jean le Tavernier in de Croniques et conquestes de Charlemaine van David Aubert (1458, Koninklijke
Bibliotheek, Brussel) . Op een van deze grisailles is een passage uit Girart de Vienne afgebeeld: tijdens een wapenstilstand in het beleg van Vienne vermaakt Roelant zich met
de quintein, een houten pop met een enorme
knots in de hand. Ridders oefenden zich in
het lansvechten met deze quintein, die om
haar verticale as kon draaien. Het was de
kunst de pop te raken zonder getroffen te
worden door de zwaaiende knots. De quinteinsport is in de Middeleeuwen zeer geliefd
geweest, aanvankelijk bij de adel, later ook
bij de burgerij. In de Magdeburger Schoppenchronik (1270 -80) wordt verteld dat de zonen
van rijke burgers met Pinksteren dit spel
speelden; zij noemden de quintein `Spielroland' en deze benaming geeft aan dat het spel
vermoedelijk gerelateerd is aan de reusachtige standbeelden die vanaf de 13 e eeuw in
veel steden in Duitsland en ook elders zijn
verrezen, bijvoorbeeld in Halle ( 12 4 0 - 45),
Hamburg (voor 1342), Bremen (voor 1366),
Praag (1352-1400) en Dubrovnik (1420) . De
oorsprong van deze vaak meters hoge beelden die 'Rolandstatuen' worden genoemd, is
omstreden. Verondersteld is dat zij de rechterlijke macht van de keizer symboliseren of
ook wel de commerciele privileges van de
burgers in de Duitse steden.
In de 16e eeuw komen we enkele zeer op-
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merkelijke afbeeldingen van Roelant tegen.
In een handschrift van I S 14 (Osterreichische
Nationalbibliothek, Wenen) is een Heilige
Roelant afgebeeld. Dit kan worden verklaard als een analogieverschijnsel: ook Karel
de Grote en andere epische helden werden als
heiligen voorgesteld, maar de verering van
Roelant als heilige heeft nooit veel betekenis
gehad. In de Archives departementales de la
Seine-Maritime te Rouaan wordt een kaartspel bewaard waarin Roelant de ruitenboer
voorstelt. Een heel bijzondere toepassing is de
figuur van Roelant als drukkersmerk van de
Antwerpse drukker Roland van den Dorpe,
o.a. te zien in zijn Die alder excellenste cronyke
van Brabant (Antwerpen 1497).
H. VAN DIJK
E D I T I E S: Moignet

1969; Fieuws 1977; Brault
1978; Van Nimwegen 1980; Van Dijk 1981; Segre
1989; Posthuma 199o.
STUDIES: Lejeune/Stiennon 1957 en 1971; Owen
1 973; Van Dijk 1981.

R O L L O (gestorven ca. 928) was een Noor-

man die zich in de Seine-vallei vestigde. Hij
kreeg Rouaan en omgeving in leen van koning Karel iii de Eenvoudige van Frankrijk
en werd de stamvader van de hertogen van
Normandie. De oudste en meest invloedrijke
versie van zijn leven is historisch niet altijd
betrouwbaar, maar luidt als volgt.
Een rijke koning in Denemarken (Dacia)
heeft twee zonen, Rollo en Gurim. Na de
dood van hun vader steunen zij de edelen in
een opstand tegen degene die zich als nieuwe
koning heeft opgeworpen, gedurende welke
strijd Gurim sneuvelt. Rollo, vergezeld van
zes schepen, verlaat zijn land, reist eerst naar
het eiland Scanza en vervolgens naar Engeland, waar hij een verdrag sluit met koning
Athelstan. Na bijna schipbreuk geleden te

hebben landt hij met zijn mannen op de kust
van Walcheren, waar hij hertog Reinier van
Lotharingen en prins Radboud van Friesland
(Frisia) verslaat, mede dankzij extra proviand
gezonden door koning Athelstan. Daarna
trekt Rollo zuidwaarts overzee naar de monding van de Seine. Daar aangekomen bindt
hij de strijd aan met en overwint hij de Franken bij Pont-de-1'Arche, Meulan, Parijs,
Bayeux en Evreux. In Bayeux huwt hij Popa,
de dochter van Berengar, die hem een zoon
Willem en een dochter schenkt. Ook vindt
hij tussendoor de gelegenheid voor een tweede bezoek aan koning Athelstan van Engeland. Na enkele rooftochten in het binnenland van Frankrijk keert het tij en wordt hij
door de Franken bij Chartres verslagen. Koning Karel biedt hem zijn dochter Gisela en
een vredesverdrag aan in ruil voor zijn bekering tot het christendom. Het verdrag, gesloten in Saint-Clair-sur-Epte, bepaalt dat
Rollo al het land van de kust tot aan de Epte,
dat wil zeggen Normandie en Bretagne, als
allodiaal bezit krijgt. Bij deze gelegenheid eist
de koning dat Rollo zijn voet kust, maar
Rollo weigert dit eerbetoon. Kort daarna
wordt Rollo gedoopt en neemt hij de naam
Robert aan. Hij doet schenkingen aan zeven
kerken, verdeelt het land onder zijn volgelingen, en vaardigt wetten nit. Als zijn vrouw
Gisela sterft zonder kinderen, neemt hij Popa
weer aan zijn zijde en benoemt hij Willem tot
zijn erfgenaam en opvolger. Moe van ouderdom en strijd sterft hij.
De historische Rollo is zeer waarschijnlijk de
Noor Hrolf of Ganger-Rolf, zoon van
Rognvald, graaf van More (Noorwegen) .
Hij is bekend om zijn strijd in de Orkneys,
Schotland en aan de kust van Frankrijk. Hij
vestigde zich in de Seine-vallei voor maart
918, de datum van een authentieke oorkonde
van koning Karel i i i de Eenvoudige, die vermeldt dat de koning land heeft gegeven aan
`de Noormannen van de Seine, namelijk
Rollo en zijn metgezellen, ter verdediging
van het rijk [der Franken]'. Dit gebied breid-
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de zich langzaam maar zeker uit, zodat het
tegen de tijd dat Rollo's kleinzoon hertog
Richard I in 996 stierf, min of meer de omvang van het huidige gewest Normandie
had. Een Latijnse klaagzang van Rollo's zoon
Willem, geschreven tussen 943 en 962, beschrijft Rollo als een heiden die van overzee
kwam en een christenvrouw huwde. Er is
geen bewijs voor Rollo's huwelijk met een
dochter van de Franse koning, noch voor het
bestaan van een Gisela.
Het verhaal van Rollo's avonturen en zijn
uiteindelijke vestiging in Normandie, zoals
hier beschreven, is afkomstig van de Frank
Dudo van Saint-Quentin. Hij was als kapelaan en kanselier verbonden aan het hertogelijke hof. Hertog Richard I (943-96) en zijn
zoon Richard II (996-1026) waren de opdrachtgevers voor de geschiedenis van de
hertogen van Normandie, terwijl graaf Rodulf van Ivry, halfbroer van Richard i , als
Dudo's belangrijkste informant geldt. Dudo
besteedt evenveel aandacht aan Rollo, de heidense aanvoerder van de Noormannen, als
aan zijn leiderschap in Normandie.
Het verslag van Rollo's avonturen op zee
moet met een flinke korrel zout genomen
worden. Dit is zeker de mening van Dudo's
opvolger Willem, monnik van Jumieges, die
omstreeks i o6o een bewerking en continuatie van Dudo's kroniek schreef. Willem geeft
een drastisch verkort verslag van Rollo's carriere, en hij voert Rollo pas ten tonele wanneer de Denen in Rouaan arriveren. Voor
hem is Rollo een christenvorst en niet een
bekeerde avonturier.
De kroniek van de hertogen van Normandie werd na Willems dood opnieuw bewerkt
door verschillende geschiedschrijvers. De
versie van Robert van Torigni ( 1186), de
latere abt van Mont-Saint-Michel, ontstond
ca. 1139 en vond de grootste verspreiding.
Hij voegde alle Rollo-materiaal dat Willem
van Jumieges had weggelaten weer in en herstelde dus min of meer Dudo's originele verhaal. In de landstaal zien we de twee versies
ook weer verschijnen. De dichter Wace be-

werkte Willem van Jumieges' versie ca. i 170
in zijn beroemde Roman de Rou, terwijl zijn
opvolger en rivaal Benoit de Sainte-Maure
een bijna letterlijke vertaling van Robert van
Torigni's — en dus Dudo's — geschiedenis vervaardigde. De Chroniques de Normandie bijvoorbeeld, geschreven in de 14e en 1 Se eeuw,
bevatten Rollo's heldendaden zoals we die bij
Dudo kunnen lezen.
In Engeland en Frankrijk is Rollo altijd
overschaduwd geweest door zijn beroemdste
nazaat Willem de Veroveraar. Een glimp van
zijn faam vangen we op in 1617, toen de Engelse toneelschrijver John Fletcher ( 1 579
162 5) het klassieke verhaal van Bassianus en
Geta bewerkte en in middeleeuws Normandie plaatste, onder de titel The Bloody Brother
or Rollo duke of Normandy. In Falaise, de geboorteplaats van Willem de Veroveraar,
richtte men in 18 S 1 een standbeeld op van
Willem, waaraan een kwart eeuw later een
beeldje van Rollo werd toegevoegd. Rollo's
ondergeschiktheid is ook wel eens doorbroken, bijvoorbeeld toen bij de heropbouw van
Caen in de jaren '70 van onze eeuw Rollo een
gelijkwaardige plaats naast Richard i en Willem de Veroveraar toebedeeld kreeg op de
voorgevel van het nieuwe universiteitsgebouw.
-

E.M.C. VAN HOUTS
E D I T I E S: Lair
STUDIES:

i86; Van Houts 1992.
Douglas 1942; Bates 1982.
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R O T H E R, koning van Bari, heerser over het

Westromeinse Rijk, trekt er tot tweemaal toe
op uit om in Constantinopel de dochter van
koning Constantijn te veroveren. Rother
leeft in welvaart, niets ontbreekt aan zijn geluk, alleen... hij heeft geen gemalin. Zijn
raadslieden adviseren hem een vrouw te nemen, opdat door een erfgenaam de opvolging wordt gegarandeerd. Een bereisde vazal
raadt Rother aan de schone dochter van
Constantijn van Constantinopel te trouwen,
een onderneming die niet van gevaar is ontbloot. Elke vrijer namelijk die tot nog toe
naar de hand van Constantijns dochter heeft
gedongen, is zonder pardon door de boosaardige vader gedood. Een vertrouwensman van
Rother, Luppolt geheten, neemt de opdracht
aan om voor Rother als boodschapper op te
treden. De koning spreekt met Luppolt en
zijn elf reisgenoten een teken af: als er drie
liederen gezongen worden, begeleid door de
harp, dan zal Rother zelf in de buurt zijn.
In Constantinopel worden Luppolt en zijn
vrienden, nadat de koning van het doel van
de refs heeft gehoord, gegrepen en in de gevangenis geworpen. Rother besluit nu zelf
onder valse naam (hij kiest de schuilnaam
Dietrich) de reis naar Constantinopel te aanvaarden. Na aankomst geeft hij zich uit voor
een (door Rother!) verdreven held en treedt
hij in Constantijns dienst. Intussen hoopt hij
dat hij de beeldschone dochter van Constantijn zal ontmoeten om aan haar zijn bedoeling kenbaar te kunnen maken. Maar hoe zal
het hem lukken tot haar zwaar bewaakte kemenade door te dringen? Rother/Dietrich
verzint een list. Hij laat twee paar kostbare
schoenen maken, een paar van zilver en een
paar van goud. Slechts een zilveren en een
gouden schoen, die ook overigens geen paar
vormen, laat hij bij de prinses bezorgen. Bij
het aantrekken bemerkt ze de 'vergissing'.
Daarop nodigt de jonkvrouw, die uiteraard
niets liever wil dan de volledige paren in haar

bezit krijgen, de gu1 gever in haar vertrek
uit, waarop Rother , haar de ontbrekende
schoentjes schenkt, zich bekend maakt en
haar zijn liefde bekent. Door bij het passen
van de schoentjes het been van de jonge
vrouw op zijn schoot te zetten, voltrekt hij
heimelijk een oud folkloristisch verlovingsgebruik. Op aandringen van de prinses laat
Constantijn de gevangen gezanten vrij, die
Rother herkennen als zij hem de afgesproken
liederen horen zingen.
Tijdens de verwarring die in Constantijns
rijk ontstaat ten gevolge van een uitbrekende
oorlog met de heidense koning Ymelot, weet
Rother zijn jonge bruid uit Constantinopel te
ontvoeren. Als het paar in Bari aankomt,
blijkt de jonge vrouw zwanger te zijn. Constantijn is woedend over de ontvoering. Hoe
kan hij zijn dochter terugwinnen? Op aanraden van een oude speelman rust hij een
schip uit dat kostbare koopwaar met zich
mee voert. In Bari begeeft Rothers vrouw
zich aan boord, aangelokt door de kostbaarheden. Het schip kiest plotseling zee en ontvoert zo, tegen haar wil, de j onge vrouw.
Natuurlijk laat Rother het hier niet bij zitten. Hij rust een groot leger uit en trekt op
naar Constantinopel. Zelf begeeft hij zich
met enkele getrouwen heimelijk naar de stad.
Hier stelt hij vast dat de heidense vij and Ymelot zijn schoonvader Constantijn heeft verslagen. De zoon van Ymelot, Basilistius geheten, viert zijn op handen zijnde bruiloft met
Constantijns dochter, nota bene Rothers
vrouw! Onopgemerkt kruipt Rother met de
zijnen onder een tafel. Hij steekt zijn echtgenote heimelijk een ring aan de vinger,
waarop ze hem herkent. Rother wordt echter ontdekt en gevangen genomen. Hij zal
worden opgehangen. Op een teken van Luppolt wordt Rothers leger tijdig gewaarschuwd, dat moeiteloos de held bevrijdt en
het heidense yolk verslaat. Rother vergeeft
zijn schoonvader Constantijn en herstelt hem
in zijn macht. Met zijn vrouw begeeft hij zich
opnieuw naar Bari. Hier wordt Rothers zoon
Pepijn geboren, de latere heerser over het
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Konig Rother is een Middelhoogduits 'speelmansgedicht' dat vermoedelijk rond het midden van de Ile eeuw ontstond. De onbekende dichter is afkomstig uit het zuidelijke
Rijnland, misschien uit de streek rond Mainz.
Het feit dat de auteur ook vertrouwd lijkt
met adellijke geslachten uit Beieren (hij
noemt roemend het geslacht van de Tengelingers uit Chiemsee) doet vermoeden dat we
met een reizend dichter te maken hebben die
ook in Beieren verbleef. Het werk, met zijn
ongekunstelde vorm, waarin assonanties, onregelmatige verzen enz. nog probleemloos
optreden, staat in een oeroude, nog voorhoofse verteltraditie. De schrijver van Konig
Rother werd wellicht geinspireerd door de
lotgevallen van de Siciliaanse koning Roger
II, die een Byzantijnse prinses trouwde en in
de jaren I 143-49 diverse krij gstochten tegen
Constantinopel ondernam.
Het gedicht, geconcipieerd volgens het
traditionele vertelschema van de `bruidzoeker' (>>Salman & Morolf), vertoont een sterk
didactische opzet. Het dichtwerk laat zien,
zeker tot tevredenheid van het adellijke publiek, hoe zeer de westelijke ridderschap, zowel qua intellect als moraal, superieur is aan
de Byzantijnse samenleving waarvan de
kwaadaardige Constantijn de exponent is.
Deze idee wordt geillustreerd door pakkende, humoristische voorvallen. Een sterk
staaltje als voorbeeld. Onder de vazallen van
Rother/Dietrich bevindt zich een heuse reus,
Asprian geheten. Constantijn wil zijn bezoekers intimideren en laat in de eetzaal een vervaarlijke leeuw los rondlopen, die de gasten
lastig valt en hun brood opeet, dit alles tot
groot ongenoegen van Asprian. Nonchalant
grijpt hij met een hand het ondier vast en
smijt het tegen de wand van de ridderzaal,
zodat rug en ribben breken.
Hoogtepunt in de eerste romancyclus is de
geheimzinnige list met de schoenen, waardoor Rother/Dietrich de prinses voor zich

weet te winnen. Het schenken en het aanpassen van Schoenen in een amoureuze context hebben altijd een bijzondere betekenis
gehad die ons nog uit een late uitloper, het
sprookje van Assepoester, bekend is. Het
schenken van Schoenen, aanvankelijk een
verlovingsgebruik, werd later gezien als
hoofs gebaar, als teken van onderworpenheid
aan de dame (waaraan het begrip 'pantoffelheld' herinnert) . Rother/Dietrich verlooft
zich officieel met de door hem beminde prinses en wordt zo, hoe paradoxaal dit ook
klinkt, de `legitieme' ontvoerder van zijn
bruid.
Het tweede deel van het epos herhaalt en
varieert het eerste: staat in de eerste cyclus
Rothers intellectuele bekwaamheid (list-motiefl) centraal, in de tweede cyclus ligt het
accent op Rothers moed en brengt zijn legermacht de uiteindelijke overwinning.
De Rotherstof bleef in de Middeleeuwen,
gezien de vele toespelingen in andere werken,
uiterst geliefd. Een vergelijkbare verlovingsscene (met het aanpassen van schoenen) treffen we in de Scandinavische Osantrix-sage
aan die deel uitmaakt van de omvangrijke
Thidrekssaga (ontstaan rond 1250).
In de i ge en Zoe eeuw was de Rotherstof
inspiratiebron voor veel dichters, onder wie
G.L. Klee (188o), E. Taubert (1883) en H.
Zimmer (1924) . Ludwig Tieck vervaardigde
een van de eerste vertalingen, onder de titel

Konig Rother zieht einer Jungfrau die Schuhe an
(18o8). Een goed leesbare vertaling in modern proza maakte G. Kramer (1961) .
J.H. WINKELMAN
E D I T I E S: Kramer
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RUODLIEB

R U O D L I E B is

de titelheld van een vroeghoofse ridderroman die vermoedelijk rond
het midden van de i ie eeuw in Zuidduits
gebied is ontstaan en waarvan slechts fragmenten zijn overgeleverd. De jonge ridder
Ruodlieb verlaat, zeer tot verdriet van zijn
moeder, de vertrouwde omgeving van zijn
vaderland en neemt dienst bij de koning van
`Africa'. Hij weet het vertrouwen van deze
vorst te winnen door zijn grote bekwaamheden, o.a. op het gebied van de visvangst.
Ruodlieb gebruikt een bijzonder aas, het geheimzinnige `buglossa'-kruid. Als men dit
kruid, in pillen verwerkt, op het water strooit
en de vissen ervan eten, kunnen ze niet meer
onder water duiken en zijn, spartelend aan de
oppervlakte, een gemakkelijke prooi van de
vissers. De `grote koning' neemt de bekwame
Ruodlieb graag in dienst en benoemt hem
zelfs tot aanvoerder van zijn troepen. In een
grensconflict weet Ruodlieb de tegenstander
van zijn beschermheer te overwinnen. Op
hoofse wijze brengt hij een duurzame vrede
met de overwonnen tegenstander, de 'kleine
koning', tot stand. Geen wraakoefening maar
vergeving van de vijand kenmerkt het voorbeeldige handelen van de hoofse vorst.
Dan ontvangt Ruodlieb een brief van zijn
moeder die hem noodzaakt zijn dienstverband op te zeggen en naar zijn vaderland terug te keren. De `grote koning' van Africa,
zeer tevreden over de heldendaden van de
jonge ridder, geeft de jongeman bij zijn afscheid materiele en ideele geschenken. Allereerst krij gt Ruodlieb twee `broden', waarvan
hij het eerste pas na zijn terugkeer bij zijn
moeder en het tweede na zijn huwelijksdag
mag aansnijden. De broden blijken in werkelijkheid kostbare zilveren schalen te bevatten,
volgepakt met goud en edelstenen. Daarnaast
geeft de vorst aan zijn beschermeling ook
nog een twaalftal 'gouden' raadgevingen
mee, bestemd voor zijn verdere levensweg.
De eerste drie raadgevingen hebben de vol-
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gende inhoud: i. Ruodlieb wordt afgeraden
een roodharige te vertrouwen, omdat deze,
door toorn meegesleept, elke vorm van
vriendschap vergeet; 2. hij moet nooit, ook al
is de weg nog zo onbegaanbaar, door de op
het veld staande gewassen van de boeren rijden; 3 . hij dient te vermij den dat hij tij dens de
refs zijn intrek neemt bij een oude man die
eenjonge vrouw heeft getrouwd, daar de oude weleens jaloers zou kunnen worden.
Deze drie raadgevingen blijken voor de
refs van de j onge ridder van cruciaal belang te
zijn. Steeds belandt hij onderweg in situaties
die hem dusdanig op de proef stellen, dat hij
de raadgevingen van zijn beschermheer in de
praktijk kan brengen. Ruodlieb ontmoet onderweg bijvoorbeeld een roodharige kerel
die prompt door het op het veld staande gewas rijdt, waarop grote moeilijkheden met
de boeren ontstaan. Vender vindt de roodharige onderdak bij een oude man die een
jonge vrouw heeft getrouwd. Ook bier kunnen de problemen niet uitblijven. De jonge
vrouw legt het, onder de ogen van haar bejaarde echtgenoot, met de roodharige aan.
Als dan de oude 's nachts zijn vrouw met de
rode man in bed betrapt, komt het tot een
fataal handgemeen, waarbij de indringer de
oude man doodt.
Ruodlieb onttrekt zich wijselijk aan dit
soort problemen, mijdt het veld van de boeren en neemt zijn intrek bij eenjonge boer die
een gelukkige huwelijksverbintenis met een
oudere vrouw is aangegaan. Hoofs is de ontvangst die Ruodlieb bij het ongelijke paar ten
deel valt, het gezamenlijk genoten avondmaal vertoont zelfs sacrale trekken. Tegen de
roodharige moordenaar echter wordt een
rechtszaak aangespannen. Deze tracht de gehele schuld in de schoenen van de jonge
vrouw te schuiven, ook probeert hij zijn metgezel Ruodlieb in het proces te betrekken.
Hoewel de fragmentarische overlevering een
duidelijke beschrijving van het verdere verloop van de handeling uitsluit, is wel duidelijk dat de roodharige zijn gerechte straf niet
ontloopt.
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Groot is de vreugde bij de thuiskomst van
Ruodlieb. Men ontdekt de kostbare inhoud
van het brood dat hij als beloning van de
`grote koning' ontving. De moeder van
Ruodlieb dringt erop aan dat hij een geschikte bruid zoekt, zodat er ter vervolmaking van
het geluk erfgenamen geboren zullen worden. Een van de raadgevers beveelt een j onge
vrouw aan, over wie Ruodlieb echter langs
geheime weg te weten komt dat zij de geliefde van een geestelijke is geweest. Als bewijsstukken van de illegale verbintenis weet
Ruodlieb haar hoofdtooi en haar kousebanden te bemachtigen die zij bij haar minnaar
achterliet. Aan de nietsvermoedende bode,
die er op verzoek van de familieraad op uit
trekt om het huwelijksaanzoek over te brengen, geeft Ruodlieb als geschenk een pakje
met de belastende voorwerpen mee. De oneerbare vrouw herkent het materiaal en weigert uiteraard — tot verbazing van de bode —
op het toch vererende aanzoek in te gaan. Bij
het horen van de afwij zing barst Ruodlieb in
een schaterlach uit.
Ruodlieb besluit op zoek te gaan naar een
waardige bruid. In haar dromen ziet de moeder van Ruodlieb een witte duff met een
kroon op haar kop. Zij legt deze droom uit
als een aanwijzing voor het geluk dat voor
Ruodlieb in de toekomst is weggelegd.
De anonieme auteur, wellicht een geestelijke
uit het benedictijner klooster Tegernsee,
schreef zijn verhaal in het Latijn. De roman
over Ruodlieb is slechts in fragmenten overgeleverd. Bijna de helft is verloren gegaan.
Ondanks de fragmentarische overlevering
blijkt het werk inhoudelijk van grote betekenis. Het markeert met zijn problematisering
en idealisering van het hoofse ridderschap het
begin van de ridderroman in Duitsland.
Zoals reeds aangegeven vervullen de eerste
drie raadgevingen van de `grote koning' een
concrete verteltechnische functie. Ruodlieb
houdt zich aan de raadgevingen, hetgeen tot
positieve resultaten leidt; de negatieve resultaten worden gedemonstreerd aan de rood-

harige contrastfiguur die door het negeren
van de raadgevingen steeds in moeilijkheden
geraakt. Dit gedeelte van de Ruodlieb is geconcipieerd naar het structuurschema van een
oeroud sprookje, het zogeheten `Ratschlagmarchen', dat eveneens gekenmerkt wordt
door drie raadgevingen die voor de sprookjesheld in een latere levensfase van belang
worden. De resterende negen raadgevingen
van de `grote koning' oefenen op het verdere
verloop van de handeling nauwelijks meer
invloed uit. Het zijn algemene levenswijsheden die ook zonder nadere beproeving hun
geldigheid blijven bezitten. In dit tweede deel
verliest Ruodlieb het karakter van de romanheld, wie het geluk toelacht. Hij words nu
veeleer de christelijke ridder die door zijn
strijd voor recht en orde, zijn ontmaskering
van bedrog, zijn bescherming van armen,
weduwen en wezen, een God welgevallig
werk verricht. De roman neemt aldus trekken van de legende aan. In dit opzicht is het
kenmerkend dat niet de liefde voor een uitverkoren vrouw aan Ruodlieb de impuls tot
zijn handelen geeft. Integendeel, het vrouwelijke element vormt veeleer een bedreiging
voor de verwezenlijking van het mannelijke
levensideaal.
Bij latere generaties kon de Ruodlieb geen
belangstelling meer opwekken. Zo blijft het
werk een eenling binnen de ontwikkeling
van de hoofse roman. Er bestaan diverse vertalingen van de Ruodlieb zowel in het Duits
(Langosch, 1956 en Knapp, 1977) als in het
Engels (Zeydel, 1959 en Ford, 1965).
J.H. WINKELMAN
EDITIES: Langosch 1956; Zeydel 1959; Ford 1965;
Knapp '977STUDIES: Ruh 1967; Haug 1 974; Klopsch 1990.

SALMAN & MOROLF

S A L M A N& M O R O L F zijn de hoofdfiguren
in een Middelhoogduits 'speelmansgedicht'.
Koning Salman (variant van Salomo) van Jeruzalem heerst over de gehele christelijke wereld. Zijn (half)broer is de listige Morolf (of
Marcolf). Salman trouwt, ondanks het verzet
van haar vader, de heidense prinses Salme (afgeleid van Sulamit?) uit `Indie' en laat haar
dopen. Ook de heidense koning Fore echter
heeft zijn oog laten vallen op de schone Salme. Bij zijn poging Salme tot de zijne te maken kan hij uiteraard rekenen op de hulp van
de vader, die nooit met het huwelijk van zijn
dochter met Salman instemde. Koning Fore
begeeft zich op weg naar Jeruzalem en stelt
aan Salman zijn eis tot uitlevering van Salme.
Natuurlijk wijst Salman, hierin gesteund
door zijn broer Morolf, de eis af.
Het komt tot een veldslag: Salman wint,
Fore wordt gevangen genomen. Men vertrouwt diens bewaking toe aan prinses Salme,
tot ongenoegen van Morolf. Fore weet door
het schenken van een toverring Salme in zijn
macht te krijgen: zij is plotseling hevig verliefd op hem. Met haar hulp weet Fore nit de
gevangenis te ontvluchten. Na een half jaar
stuurt Fore een speelman met een toverkruid
dat Saline na het eten ervan schijndood
maakt. Morolf vertrouwt de zaak niet en
giet, om de waarheid op het spoor te komen,
vloeibaar goud door haar hand. Maar Salme,
betoverd als ze is, bemerkt niets. Ze wordt in
een gouden doodskist gelegd, maar na drie
dagen weet ze, met de hulp van de speelman,
levend en wel te ontsnappen.
Morolf vermomt zich door in de huid van
een Jood te kruipen, en hij begeeft zich — nu
totaal onherkenbaar geworden — naar het rijk
van Fore, waar Saline met haar nieuwe minnaar leeft. Na veel omzwervingen vindt hij
de koningin en daagt haar nit met hem een
partij te schaken. Hij heeft, zo zegt hij, geld
nodig en is bereid zijn leven op het spel te
zetten tegen dertig mark goud. Maar in
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Morolf schaakt met koningin
Salme. Houtsnede in een Duitse
editie, eind 15e eeuw.

298 SALMAN &MOROLF
werkelijkheid hoopt hij, zo geeft hij toe, met
een overwinning de schoonste jonkvrouw
van het hof to veroveren. Tijdens het schaakspel bemerkt hij hoe het zonlicht, ondanks
het feit dat de koningin een handschoen
draagt, door het gat in haar hand valt. Morolf
weet nu zeker dat zijn opponente de gezochte
Salme is. Tijdens het spel weet hij de koningin met een prachtige ring zodanig uit haar
concentratie te halen dat ze het hele spel vergeet. Juist door zijn listige gedrag verraadt
Morolf zich. Salme herkent in haar sluwe tegenspeler haar vroegere zwager Morolf. Hij
wordt gevangengenomen, maar weet te ontsnappen en keert terug naar Jeruzalem.
Nu besluit Salman met geweld zijn vrouw
te heroveren. Hij rust een groot leger uit en
begeeft zich naar het land van Fore. De soldaten verbergen zich in het bos, Salman verkleedt zich op aanraden van Morolf als pelgrim en gaat naar het vijandelijke hof. Maar
Salme herkent in de vrome man haar echtgenoot Salman. Fores schone zuster wil Salman redden, maar hij gaat niet op dit aanbod
in. Hij wordt tot de dood aan de galg veroordeeld. Voor het zover is geeft hij echter
met zijn hoorn een afgesproken teken, waarop Morolf met de manschappen te hulp
komt. Fore wordt opgehangen en Salme
meegevoerd naar Jeruzalem.
Salman leeft zeven j aar gelukkig met zijn
echtgenote, zij schenkt hem een noon. Dan
verschijnt koning Princian als pelgrim verkleed aan het hof. Hij laat een toverring in
Salmes beker met wijn vallen. Salme drinkt
de wijn en is nu hevig verliefd op Princian,
met wie zij vlucht. Opnieuw trekt Morolf —
nu verkleed als een kreupele — eropuit om
zijn trouweloze schoonzuster op te sporen.
Hij vindt haar in Akko bij haar nieuwe geliefde. Morolf stelt zijn broeder Salman hiervan
op de hoogte. Met een krachtig leger keert
Morolf terug naar het rijk van Princian. Intussen bewoont Salme een rots in zee. Een
meermin wil Morolf helpen om de onderaardse gang, die naar Salmes verblijfplaats
leidt, te verwoesten. En zo gebeurt het ook.

Princian wordt verjaagd. Morolf wil niet
nogmaals de ontrouwe Salme aan zijn broer
toevertrouwen. Hij doodt haar in het bad,
zodat hij in de toekomst geen last van haar zal
ondervinden. Salman trouwt Fores beminnelijke zuster en beleeft met haar nog dertig
gelukkige jaren.
Het hier samengevatte, in strofen overgeleverde speelmansgedicht Salman and Morolf,
dat in zijn oudste vormen wellicht uit het
eind van de 12e eeuw dateert (1190?), kennen
we slechts uit late handschriften. De Duitse
versie is overigens met de oudste bewerking
van de stof; deze treffen we aan in twee Angelsaksische redacties van omstreeks i Too.
Uitgangspunt van de in de Middeleeuwen
zeer populaire Salmanstof is het bijbelverhaal
over de koningin van Seba die de spreekwoordelijke wijsheid van Salomo door het
opgeven van raadsels wenste te testen (i Kon.
10,1 -4). Via Joodse overlevering, waarin de
tegenspeler van de koning bovenmenselijke,
ja soms duivelse trekken aannam, werd de
stof, wellicht dankzij Russische bemiddeling,
in het Westen bekend. Als 'demonische' opponent van Salman/Salomo trad reeds in de
Orientaals-Byzantijnse stoftraditie soms de
god Mercurius (gekozen onder invloed van
de Hebreeuwse afgod Marcolis?) op. Deze
naam herkennen we, zij het in sterk gewij zigde vorm, nog in de middeleeuwse naamvarianten Marcoli/Marcolfus/Morolf.
Het Duitse gedicht bevat nog reminiscenties aan de oude, oosterse sage over Salomo
zoals deze in talmoedische, kaballistische en
oosterse geschriften is overgeleverd. Tevens
lijken details uit het Oude Testament te zijn
verwerkt: Salomo beminde heidense vrouwen, zijn belangrijkste echtgenote was de
dochter van de farao. In het Duitse gedicht is
de naam Fore vermoedelijk van `farao' afgeleid. Dat verder Salomo Fores zuster
trouwt, lijkt ons ook een toespeling op het
bijbelse gegeven.
Op nadrukkelijke manier bepaalt het principe van de epische herhaling de structuur
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van het verhaal. Nadat Salman zijn heidense
vrouw Salme heeft geschaakt, verlaat ze hem,
zij het door magische toverkracht daartoe gedwongen, voor een andere minnaar. Salme
blijkt het prototype van de trouweloze, demonische echtgenote die moeiteloos de `wijze' Salman de baas is en tegen wie eigenlijk
alleen de sluwe Morolf opgewassen blijkt. De
stof met zijn vele humoristische elementen
bleef uiterst populair. In de late Middeleeuwen ontstond in Duitsland een prozadruk bij
Matthis Hiipfuff to Straatsburg (I 499)
In de Ile eeuw (of rond 1200 ?) ontstaat in
Middellatijns proza een werk getiteld Dialogus Salomonis et Marcoo, dat slechts zijdelings
met het hierboven samengevatte verhaal in
relatie staat. Morolf is in deze versie een boerse kerel die met zijn lelijke wijf aan het hof
van Salomo verschijnt en tot een dispuut
wordt uitgedaagd. De twee discussieren o.a.
over de positie van de vrouw, waarbij Salomo het schone geslacht verdedigt, terwijl het
door Marcolfus met obscene grappen wordt
bespot. De bijbelse spreuken van Salomo lijken de oude kern van het gesprek te vormen.
Het oudste Nederlandse werk uit deze traditie dateert uit 1501. Het werd gedrukt bij
Henrick Eckert van Homberch te Antwerpen. De titel luidt: Dat dyalogus of twisprake
tusschen den wisen conick Salomon ende Marcolphus. Rond 1490 had Gheraert Leeu te Ant-

werpen reeds de Latijnse versie uitgegeven.
Verder ontstonden in het Duitse taalgebied
kluchten over dit onderwerp. De beroemdste
zijn van de hand van Hans Folz (1513) en
Hans Sachs (15 So) . Christian Weise maakte er
in 168 S een komedie van: Comodie vom Konig
Salomo. Tot in de Zoe eeuw bleef de stof
boeien. A. Paquet schreef in 1924 met het
volksboek als inspiratiebron een spel getiteld
Marcolph oder Konig Salomo and der Bauer, ein
heiteres Spiel.
T.H. WINKELMAN
E D I T I E S: Schroder

1976; Hecht/Hecht 1977; Karnein 1979.
2;
STUDIES : Hartmann 193 4; Schroder 1 967
Curschmann 199oa en 199ob.
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SEGHELIJN VAN JERUZALEM is de
hoofdpersoon van een naar hem genoemde
Middelnederlandse ridderroman, die rond
1350 in Vlaanderen door een onbekende
dichter werd toevertrouwd aan het perkament.
Seghelijn — de naam betekent `de zegezalige' — wordt enige jaren na Christus' kruisdood geboren als de zoon van de islamitische
koning Prides van Jeruzalem en diens echtgenote Braffeleur, die beloofd heeft zich tot
het christendom te bekeren indien zij een
zoon krijgt. Vlak voor Seghelijns geboorte
leest een astroloog in de sterren dat Prides
door de hand van zijn zoon de dood zal vinden. Omdat Prides, beducht voor de voorspelling, het kind wil laten doden, brengt
Braffeleur Seghelijn onder bij een arm vissersgezin en geeft hem een ring als herkenningsteken mee. Als een eenvoudige visserszoon komt de jongeling in contact met het
hof en bij hem rijst dan het vermoeden dat de
visser zijn ware vader niet is. Prides neemt
hem in zijn hofhouding op, niet wetend dat
het zijn eigen zoon is. Braffeleur herkent hem
evenwel aan de ring. De gelukkige hereniging van moeder en zoon duurt slechts kort;
door intriges van de verrader Robbolijn
wordt Seghelijn spoedig gedwongen het hof
weer te verlaten.
Op dat moment begint Seghelijns dwaaltocht. Tot zijn vele avonturen behoort het
verslaan van de reuzen Clincker en Clinckaert (broers van Prides), op wie hij geneeskrachtige passierelieken — Christus' doornenkroon en drie nagels van het Heilig Kruis —
verovert. Ook maakt hij kennis met de liefde.
In de harem van koning Olifiere van Oliferne
verwekt hij in een week tij d bij zeven j onkvrouwen zeven zonen, die later beroemd zullen worden als de »Zeven Wijzen van Rome.
Omdat de jonkvrouwen ongedoopt zijn,
wordt Seghelijn door God voor zijn wellust
gestraft: vijftienjaar lang zucht hij in de ker-
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kers van de sultan van Babylonia. Nadat hij
zijn schuld heeft uitgeboet, wordt Seghelijn
op miraculeuze wijze bevrijd. Hij doodt de
sultan en vijfhonderd van diens mannen en
trekt vervolgens op goddelijk bevel naar Oliferne, waar zijn zonen belegerd worden. Na
het ontzet van de stad rijdt Seghelijn door het
woud en ontmoet daar Beenaley, die namens
keizer Constantijn bijstand zoekt voor het
belegerde Rome. Voor zijn hulp wordt Seghelijn beloond met de hand van Florette, de
dochter van de keizer. Het huwelijksgeluk,
dat nog even verstoord dreigt te worden
door de verraders Gallijn en Galles, stelt Seghelijn in staat zijn misstap met de ongedoopte j onkvrouwen goed te maken.
Seghelijns schoonmoeder Helena vat dan
het plan op om samen met hem. het Heilig
Kruis te gaan zoeken. Florette wordt onder
de hoede van Gaures achtergelaten. Deze vergrijpt zich aan Naar en dat is het begin van
Florettes deerniswekkende avonturenreeks,
waarin zij danig op de proef wordt gesteld.
Uiteindelijk valt ze in handen van de boosaardige Schotse kapitein Maronier, met wie
ze schipbreuk lijdt. Intussen belegeren Helena
en Seghelijn de stad Ysona. Met Gods hulp
valt de stad, vinden zij het Heilig Kruis en
keren vervolgens naar Rome terug. Onderweg vissen ze Florette uit zee op. Spoedig na
hun thuiskomst in Rome overlijden Constantijn en Helena en bestijgt Seghelijn de
keizerstroon.
Tijdens zijn regering trekken veel pelgrims naar Rome, op zoek naar genezing
door de passierelieken. Zo ook Prides, oud en
ziek, en Braffeleur. Door machinaties van de
verrader Gorres brengt Seghelijn — menende
zijn vrouw op overspel te betrappen — zijn
ouders eigenhandig om het leven en laat zo
de voorspelling in vervulling gaan. Florette
sterft van verdriet en Seghelijn trekt zich als
kluizenaar terug in het woud. Als vijftien jaar
later paus Celestinus komt te overlijden,
volgt Seghelijn hem als paus Benedictus op.
Hij sterft in een geur van heiligheid.

De oorspronkelijk Middelnederlandse roman
Seghelijn vanjherusalem is overgeleverd in een
handschrift, een wiegedruk, vijf 16e-eeuwse
drukken (van alle drukken is een exemplaar
bewaard) en een excerpt. De notie `oorspronkelijk' wil met zeggen dat de anonieme dichter het verhaal van A tot Z verzonnen heeft.
Het is evident dat hij zijn kennis van o.a. de
legende van de heiligejulianus Hospitator, de
legende van de Kruisvinding en de Judasle-,
gende in het verhaal heeft verwerkt. Ook uit
de epische traditie heeft de dichter geput: in
de tekst zijn ontleningen aan o.a. de Florence
de Rome, de >>Fierabras en de Elie de St. Gilles te
traceren. Door uit deze verschillende elementen een geheel eigen tekst samen te stellen,
heeft de dichter ook een geheel eigen lading
aan zijn verhaal weten te geven. De eerste
editeur van de tekst meende `dat de dichter
eene poging heeft willen wagen om het
Christelijk wonder als plaatsvervangend element voor het Heidensche in het epos te voeren, ten einde het ridderdicht meer in overeenstemming te brengen met den geest van
zijnen tijd, de 14de eeuw' (Verdam 1878).
Latere onderzoekers zagen in de Seghelijn
meer een sterk religieus getinte anti-hoofse
roman of een ridderdicht rond het thema van
de vondeling en de `Vatersuche', met reminiscenties aan de Oidipousstof. Een aparte
betekenislaag in de tekst vormt de literaire
verwerking van de (laat-) middeleeuwse kruisvaartideologie en -kritiek.
De drukgeschiedenis van de Seghelijn van
Jherusalem toont aan dat het verhaal ruim
twee eeuwen lang een zekere populariteit
heeft genoten. Na de 16e eeuw vernemen we
evenwel niets meer van Seghelijn, ook in de
beeldende kunsten heeft hij Been sporen nagelaten.
G.H.M. CLAASSENS

Verdam 1878.
Janssens 1978; Van de Wijer 1984 en
1986; Janssens 1988; Claassens 1991a.
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SIBILLA

de schone echtgenote van »Karel
de Grote, wordt het voorwerp van een hevige verliefdheid die een dwerg voor haar opvat. Wanneer de dwerg eindelijk door een list
in haar bed geraakt, valt hij in slaap. In deze
situatie treft Karel hen aan. Hij wil beiden
laten verbranden, maar omdat Sibilla zwanger is, wordt haar straf omgezet in verbanning.
Auberijn de Mondiser moet haar tot aan
de grens van het rijk escorteren. Macharijs,
die de verbanning had gesuggereerd, ruikt
zijn kans om Sibilla te verkrachten en reist
haar achterna. Als hij haar aanvalt, weet Auberijn hem zo lang tegenstand te bieden dat
Sibilla weg kan vluchten. In het bos stuit zij
op een Boer, Baroquel, die bereid is haar (als
`echtgenoot') te vergezellen op haar refs naar
haar familie in Constantinopel. In Hongarije
bevalt zij van een zoon, voor wie de koning
van dit land, Loys, als peter optreedt, en het
kind wordt naar hem vernoemd. Sibilla moet
twaalf jaar het bed houden. De hond van de
omgekomen Auberijn weet Karel duidelijk
te maken dat er iets mis is met zijn baas en dat
Macharijs daar verantwoordelijk voor is. In
een tweegevecht overwint de hond Macharijs.
Loys krijgt aan het koninklijk hof een ridderlijke opvoeding. Enkelejaren later kan de
tocht naar Constantinopel worden vervolgd.
Sibilla klaagt Karel aan bij de paus en met een
groot Grieks leger vallen zij en Loys tenslotte
Frankrijk binnen, waarbij Karel grote verliezen lijdt. Twee van de verraders worden
opgepakt, door Sibilla herkend en door Loys
opgehangen. Loys en de paus sommeren Karel zijn vrouw weer in genade aan te nemen,
hetgeen geschiedt.
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SIBILLA,

Albericus Trium Fontium nam in zijn Chronicon (ca. 1240), een in het Latijn geschreven
wereldgeschiedenis, ook samenvattingen van
Oudfranse chansons de geste op, waaronder dit

De hond treurt bij het lijk van
zijn omgekomen heer Auberijn
en levert een tweegevecht met
de moordenaar Macharijs.
Illustraties uit de Historie van
Sibilla, die in 1538 verscheen bij
de Antwerpse drukker Willem
Vorsterman.
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verhaal over de verstoten koningin. Met zijn
vrij uitvoerige samenvatting creeerde hij in
feite de oudste versie van het verhaal, omdat
van het chanson zelf alleen i 3 e-eeuwse fragmenten met slechts Soo van de geschatte 3700
verzen zijn overgeleverd. Volgens Albericus
hebben de Franse zangers deze koningin Sibilla genoemd, maar ging het in werkelijkheid om Karels eerste vrouw, de dochter van
Desiderius, koning der Longobarden, die al
na een jaar werd verstoten voor Hildegard.
Albericus zat er zelf ook naast: in werkelijkheid was de dochter van Desiderius Karels
tweede verstoten vrouw; Himiltrude was
haar al voorgegaan. Men is dan ook geneigd
om dit verhaal niet rechtstreeks met Karels
leven te verbinden, te meer daar Sibilla — in
tegenstelling tot de twee historische echtgenotes — naderhand in ere words hersteld. In
vele liederen en verhalen komt al vroeg het
thema van de ten onrechte van ontrouw beschuldigde koningin voor. Uit de verbinding
van dit thema met de Karolingische cyclus zal
het verhaal over koningin Sibilla zijn voortgekomen.
Het Chanson de Sebile moet zeer populair
zijn geweest, want de fragmenten komen uit
verschillende gebieden in Frankrijk. Van
groot belang is een getrouwe Spaanse prozavertaling van het Chanson uit het begin van
de 14e eeuw: Noble cuento del enperador carlos
maynes de rroma e de la buene enperatris seuilla su
mugier (Het mooie verhaal over keizer Karel

de Grote van Rome en over zijn vrouw de
goede keizerin Sevilla) . Deze Spaanse versie
wordt rond 1 Soo in een sterk verkorte bewerking gedrukt, de Hystoria de la reyna Sevilla. De Nederlandse versie, Historie van Sibilla (Antwerpen ca. 1538), waarnaar het
verhaal hierboven is samengevat, gaat op een
van de herdrukken terug en wijkt op een aantal punten af van het Chanson de Sebile. De
onbekende bewerker volgde tot het midden
van het verhaal zijn Spaanse bron getrouw,
doch kortte daarna steeds sterker in.
Een verwante versie biedt Macaire, een
versroman uit de eerste helft van de i 4e

eeuw. Men veronderstelt dat Macaire en het
Chanson onafhankelijk van elkaar afstammen
van een 12e-eeuwse versie van het verhaal,
omdat Macaire op wezenlijke punten verschilt van het Chanson. Opvallend is het andere, wellicht authentieke begin van het verhaal: Macaire tracht eerst zelf de koningin
(Blanchefleur) te verleiden; als dat niet lukt
zet hij de dwerg aan tot zijn voor Blanchefleur belastende actie. Om zich van de enige
getuige te ontdoen, gooit hij zelf de dwerg in
het vuur.
In het begin van de i 4e eeuw dringt het
verhaal ook door in Duitsland: Die unschuldige Konigin von Frankreich, een versroman die
in een versie van Schondoch in dertien handschriften bewaard bleef. Het verhaal vertoont
overeenkomst met Macaire, maar bevat ook
vele elementen die aan andere werken werden ontleend. De koningin reist niet naar
Constantinopel, maar blijft wonen in een
bos, een motief dat wellicht werd ontleend
aan de Bertha -sage. Een geestelijke werkte deze Duitse versie rond 1440 om tot de Genoveva-legende. Dicht bij de Konigin von Frankreich staat ook de Italiaanse versie van het
Sibilla-verhaal in de 14e-eeuwse Stone Nerbonesi.

Tekenend voor de populariteit van het
verhaal zijn de prozabewerkingen die in de
loop der tijd verschijnen. De Noble cuento
wordt gevolgd door de bekortende bewerking die gravin Elisabeth von Nassau-Saarbriicken na 1430 op basis van het Chanson
maakte. In Frankrijk voegde rond 1450 een
compilator het verhaal toe aan een prozacyclus rond Garin de Monglane. In het kader
van de populariteit verdient ook Jean d'Outremeuse vermelding. Deze Luikse geschiedschrijver nam in Ly Myreur des Histors (ca.
1 395) bij de behandeling van dejaren 818-31
een uitvoerige samenvatting van het Sibillaverhaal op.
De verspreiding en nawerking van het
verhaal na de Middeleeuwen steken schril af
bij de vroegere populariteit. In de Nederlanden is het werk niet meer herdrukt. Men ver-
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moedt dat het hier een 'vreemd' werk is gebleven, dat al snel is overvleugeld door
werken met verwante of gelijke thematiek.
Er deden, ook in gedrukte vorm, meer verhalen de ronde over beproevingen van ten
onrechte beschuldigde vrouwen, zoals Helena

S I E G F R I E D is een van de hoofdpersonen van
het middeleeuwse Duitse heldenepos Nibelungenlied, dat omstreeks 1200 is opgetekend.
van Constantinopel, Alexander van Metz, Gri- Siegfried is in dit epos de zoon van koning
seldis, Frederick van Jenuen en de eerder ge- Siegmund en koningin Sieglinde van Xanten
noemde Genoveva, een werk dat vooral in de aan de Nederrijn. Om die reden wordt hij
versie van de Franse j ezuiet Rene de Cerisiers ook Siegfried `von Niederland' genoemd.
Na een hoofse opvoeding wordt Siegfried
(163 8) aansloeg (eerste Nederlandse vertaling
opgenomen
in de ridderstand. Hij besluit nu
en
dankzij
de
verbinding
met
Brabant
1645)
— de Franse koningin is hierin een Brabantse naar Worms te gaan, waar hij de schone
vorstin — in de Nederlanden een vruchtbaar- Kriemhild ten huwelijk wil vragen, de zuster
der voedingsbodem had dan het Sibilla-ver- van de Bourgondische koningen Gunther,
haal. In Duitsland verscheen het ook als ver- Gernot en Giselher. Zijn ouders raden hem
halend lied en inspireerde het beeldende kun- dat ten stelligste af, maar hij luistert niet naar
stenaars, getuige twee wandtapijten uit ca. hen. Wanneer hij in Worms verschijnt, blijkt
Hagen, de belangrijkste vazal van Gunther,
1460 en 1472. Een daarvan hing ooit in een
rechtszaal. Hans Sachs bewerkte de stof in hem reeds te kennen. Hij beschrijft voor zijn
zijn Comedi die Konigin aus Frankreich mit dem heer een aantal van Siegfrieds heldendaden,
waarvan de lezer van het epos nog niets weet.
falschen Marschalk (i 549).
Vooral de episode met de hond heeft in Zo vertelt hij van Siegfrieds ontmoeting met
later tijd indruk gemaakt, getuige de feeerie de broers Schilbung en Nibelung, die hem
Le chien de Montargis ou la foret de Bondi (1814), eens verzocht hadden een schat te delen. Als
van de Fransman Pixerecourt. Karel de Grote beloning hadden zij hem het zwaard Balkomt er niet meer in voor. Het stuk werd een mung gegeven, waarmee hij vervolgens de
jaar later als Der Hund des Aubry vertaald door beide broers had gedood. Zo was hij in het
Castellis. Het werd in Duitsland een groot bezit van de Nibelungenschat gekomen. Dc
succes, vooral dankzij het optreden van de naam 'Nibelungen' wordt daarna steeds gerondreizende Weense toneelspeler Karsten bruikt voor degenen die de beschikking hebmet zijn gedresseerde hond. Zijn optreden te ben over de schat. Hagen vertelt ook dat
Weimar was voor Goethe aanleiding om de Siegfried erin is geslaagd de sterke dwergenleiding van het theater aldaar in 181 uit han- koning Alberich te verslaan, waardoor hij in
het bezit is gekomen van een onzichtbaar maden te geven.
kende helm of mantel. En tenslotte vertelt
R.J. RESOORT
Hagen nog dat Siegfried, nadat hij een draak
E D I T I E: Besamusca/Kuiper/Resoort i 988.
had gedood en zich in diens bloed had geSTUDIE: Chicoy-Dalban 1974.
baad, onkwetsbaar was geworden.
Na deze korte samenvatting van Siegfrieds
voorgeschiedenis raadt Hagen zijn heer aan,
Siegfried met veel eerbetoon te ontvangen.
Na de begroeting vraagt Siegfried evenwel
met om de hand van Kriemhild, maar daagt
hij Gunther uit voor een tweekamp met diens
koningschap als inzet. Gunther en de meeste
Bourgondiers zijn verontwaardigd, maar
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Hagen en Gernot weten een escalatie te verhinderen, waarna Siegfried besluit in Worms
te blijven. Wanneer het Bourgondische rijk
wordt aangevallen door Denen en Saksen,
trekt hij met de Bourgondiers ten strijde en
behaalt de overwinning. Na een jaar heeft hij
Kriemhild nog steeds niet te zien gekregen.
Dan besluit Gunther de koningin van IJsland, Brunhild, ten huwelijk te vragen. Van
haar is bekend dat zij van iedere man die haar
een aanzoek doet, verlangt dat hij in drie
krachtproeven haar meerdere is: hij moet een
rotsblok verder kunnen gooien, hij moet in
volle wapenrusting verder kunnen springen
en hij moet een speer krachtiger kunnen werpen. Verliest hij, dan wordt hij gedood. Gunther verzoekt nu Siegfried om met hem mee
te gaan. Mocht de onderneming slagen, dan
zal hij 's konings zuster tot vrouw krijgen. Bij
hun aankomst in IJsland blijkt dat Brunhild
Siegfried al kent en dat zij denkt dat hij voor
haar is gekomen. Siegfried vertelt haar nu dat
met hij, maar Gunther haar ten huwelijk
vraagt; in strijd met de waarheid voegt hij er
nog aan toe dat hij slechts Gunthers vazal is.
Het is dan Siegfried die, met behulp van de
onzichtbaar makende helm, de drie opdrachten volbrengt, terwijl Gunther zich tot het
maken van schijnbewegingen beperkt.
Dit bedrog zet een mechanisme in werking dat niet meer te stuiten is en dat uiteindelijk de dood van alle belangrijke personages tot gevolg zal hebben. Wanneer men in
Worms is teruggekeerd, wordt er een dubbele bruiloft gevierd. Brunhild kan echter niet
verdragen dat Kriemhild beneden haar stand
trouwt, want Siegfried zou immers slechts
een vazal van Gunther zijn. Op haar vragen
krijgt zij geen aannemelijke verklaring. 's
Nachts in bed overmeestert zij Gunther,
bindt hem aan handen en voeten en hangt
hem op aan een haak aan de muur. Hieruit
blijkt dat zij het bedrog heeft doorzien. De
volgende nacht komt Siegfried in zijn onzichtbaar makende helm Gunther te hulp en
bedwingt Brunhild. Hij berooft haar van een
ring en een wondergordel, die haar boven-

menselijke kracht gaf. Ring en gordel geeft
hij vervolgens aan zijn eigen vrouw. Dan
keert Siegfried met Kriemhild naar Xanten
terug.
Tien j aar later, tijdens een familiebezoek in
Worms, ontstaat er een twistgesprek tussen
Kriemhild en Brunhild over de status van
hun echtgenoten. Kriemhild, van het gebeuren in die bewuste nacht op de hoogte, toont
Brunhild de ring en de gordel die Siegfried
haar destijds had afgenomen, en suggereert
dat er toen meer gebeurd moet zijn. Wanneer
zij Brunhild voor concubine uitscheldt, is de
maat vol. Brunhild is diep gekwetst en besluit
dat Siegfried moet sterven.
De trouwe vazal Hagen belast zich met de
uitvoering van dit plan. Hij verzoekt Kriemhild om op Siegfrieds gewaad de enige plek
aan te geven waar hij kwetsbaar is, veinzend
dat hij hem dan tijdens een op handen zijnde
oorlog beter kan beschermen. Nu pas komt
de lezer te weten dat er tijdens het bad in het
bloed van de draak een lindeblad tussen Siegfrieds schouders was gevallen, waardoor hij
op die plaats kan worden verwond. Argeloos
voldoet Kriemhild aan Hagens verzoek. De
oorlog gaat niet door en in plaats daarvan
wordt een jachtpartij georganiseerd. Wanneer Siegfried, dorstig geworden, zich over
een bron buigt om te drinken, doorboort Hagen hem van achteren met zijn speer op de
door Kriemhild aangegeven plek. Men
brengt het lijk naar Worms, legt het voor de
deur van Kriemhilds slaapkamer en zegt,
wanneer zij verschijnt, dat Siegfried door
rovers is gedood. Als Hagen evenwel in de
kerk langs de baar loopt, beginnen de wonden weer te bloeden, waaruit blijkt dat hij de
moordenaar is. Kriemhild krijgt nu de beschikking over de Nibelungenschat, die haar
in staat stelt veel vrienden te maken. De
Bourgondiers nemen op aanraden van Hagen
de schat in beslag en werpen hem in de Rijn.
Daarmee is het eerste deel ten einde.
Dertien jaar na Siegfrieds dood verschijnen er boden van de koning der Hunnen,
>>Etzel, onder wie de markgraaf Rudiger, met
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Brunhild heeft Gunther in haar
slaapvertrek overmeesterd en
aan een haak opgehangen.
Tekening van Johann Heinrich
Fussli, 1807. Nottingham, City
Museum and Art Gallery.

de boodschap dat hun heer Kriemhild ten huwelijk vraagt. Aanvankelijk hebben de afgezanten geen succes; het is vooral weer Hagen
die tracht een verbintenis met Etzel to verhinderen. Ook Kriemhild zelf toont in het
begin niet veel belangstelling, totdat Riidiger
haar belooft dat hij haar zal dienen en alle
kwaad dat haar zou kunnen worden aangedaan, zal wreken. Daarop geeft Kriemhild
haarjawoord en vertrekt naar het land van de
Hunnen.
Na wederom dertien j aar nodigt zij haar
familie uit voor een bezoek aan Etzels hof.
Met klem dringt zij erop aan dat ook Hagen
zal meekomen. De Bourgondiers gaan op
weg en hoewel hun vlak voor het oversteken
van de Donau wordt voorspeld dat geen van
hen zal terugkeren, zetten zij hun reis voort.
Aan de grens van het Hunnenrijk stuiten ze
op de slapende grensbewaker Eckewart, die
hen naar Riidiger brengt. Daar verblijven ze
enige tijd, sluiten vriendschap en vieren de
verloving van Giselher met Rudigers dochter. Vervolgens begeleidt Rudiger zijn gasten
naar het hof van koning Etzel. Daar ontstaat
al spoedig een twist die escaleert tot een bloedige strijd. Uitvoerig wordt het dilemma beschreven waarin Rudiger nu is geraakt: zijn
leeneed bindt hem aan Etzel, zijn belofte aan
Kriemhild, maar als begeleider van de Bourgondiers en aanstaand schoonvader van Giselher heeft hij ook verplichtingen ten opzichte van de tegenpartij . Hij is de enige die
door de ontstane situatie in een gewetensconflict geraakt. Met een beroep op zijn zieleheil
distantieert Rudiger zich van Kriemhild,
maar zijn vazalleneed aan Etzel is onopzegbaar. Hij moet dus tegen de Bourgondiers,
zijn familie en vrienden, ten strijde trekken
en sneuvelt. Tussen alle andere personages die
zich blindelings aan de ijzeren wetten van het
noodlot onderwerpen, is Rudiger de enige
wiens handelen en denken de geest van de
nieuwe tijd weerspiegelen. Wanneer tenslotte alleen nog Hagen en Gunther in leven zijn,
worden zij door »Dietrich van Bern, die zich
in ballingschap aan Etzels hof bevindt, over-
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meesterd. Kriemhild eist nu van Hagen de
Nibelungenschat, symbool voor alles wat hij
haar heeft ontnomen, terug, maar Hagen
weigert daarop in te gaan zolang zijn heer,
Gunther, nog leeft. Daarop laat Kriemhild
haar broer doden. Wanneer Hagen zijn heer
ook na diens dood nog trouw blijft en weigert, slaat zij hem eigenhandig het hoofd af.
Daarop doodt Hildebrand, de oude wapenmeester van Dietrich van Bern, de `duivelin'
Kriemhild. Siegfrieds dood is gewroken ten
koste van talloze mensenlevens.
Ook in andere teksten uit de 13e eeuw
treedt Siegfried op. In het epos Rabenschlacht
verschijnt hij samen met Gunther als bondgenoot van Ermrich (»Ermenrik) en als tegenstander van Dietrich van Bern. Hij wordt
door Dietrich verslagen, maar niet gedood.
Afgezien van zijn geweldige kracht en zijn
verhoornde huid worden er evenwel geen
bijzonderheden over hem meegedeeld. In het
epos Rosengarten, waarvan verschillende versies bewaard zijn gebleven, wordt verteld dat
Kriemhild in Worms een rozentuin heeft, die
door twaalf dappere helden, onder wie Siegfried, wordt beschermd. Om de onoverwinnelijkheid van haar man op de proef te stellen, nodigt zij Dietrich van Bern uit om in de
rozentuin te komen vechten. Dietrich behaalt
de overwinning en dreigt Siegfried te doden,
maar Kriemhild weet haar man te redden. In
Biterolf (alleen overgeleverd in een handschrift uit het begin van de 16e eeuw) wordt
eveneens verteld dat Dietrich Siegfried in
Worms verslaat. De zgn. Anhang zum Heldenbuch, een prozasamenvatting van de heldenepen in het Strassburger Heldenbuch
(ca.148o -1 S90), waarin evenwel details staan
die niet in de epen zelf voorkomen, wordt de
strijd aan het hof van koning Etzel verklaard
als wraak van Kriemhild op Dietrich die
Siegfried in de rozentuin te Worms zou hebben gedood.
Het verhaal van Siegfrieds avonturen voor
zijn komst naar Worms, dat in het Nibelungenlied door Hagen wordt verteld, vormt de
inhoud van tal van Oudnoorse gedichten en

prozavertellingen en van een Duits gedicht
uit de late Middeleeuwen, het Lied vom Hurnen Seyfrid. Uit de verschillende Oudnoorse
bronnen, waarvan de oude Edda- liederen
(`Sigurbarkvioa', `Sigrdrifomal', `Fafnismal',
`Reginsmal' e.a.) de belangrijkste zijn, kan
men het volgende verhaal reconstrueren. Sigurd (Siguror), zoals Siegfried in het Oudnoors heet, wordt geboren aan het hof van
koning Hjalprekr van Denemarken en opgevoed door de smid Reginn. Deze smeedt
van de brokstukken van het zwaard dat Sigurds vader Sigmundr voor zijn zoon had
nagelaten een nieuw zwaard, Gramr, waarmee Sigurd het aambeeld in tweeen klieft.
Reginn raadt Sigurd aan de draak Fafnir, Reginns broer en bewaker van een schat, te doden. Reginn zegt nu dat Sigurd het hart van
de draak moet koken. Wanneer hij daarbij
zijn vinger verbrandt en eraan likt, verstaat
hij de taal van de vogels. Hij hoort hoe twee
vogels het erover hebben, dat Reginn Sigurd
wil doden om de schat in zijn bezit te krijgen.
Sigurd doodt dan ook Reginn, laadt de schat
op zijn paard Grani en vertrekt. In Hindarfjall in Frakland vindt hij een meisj e, slapend
op een bergtop en omgeven door een vlammenwal. Volgens sommige bronnen heet zij
Sigrdrifa, volgens andere Brynhildr. Zij beloven elkaar trouw en wisselen ringen uit.
Later trouwt hij met Gudrun, de dochter van
Gjuki, en zweert trouw aan haar broers Gunnarr en Hogni. Hij verwisselt van gedaante
met Gunnarr en rijdt, om Brynhildr voor
Gunnarr te verwerven, voor de tweede keer
door de vlammenwal. Later ontstaat er een
twist tussen Brynhildr en Guorun over de
kwaliteiten van hun respectieve echtgenoten.
Wanneer Brynhildr dan aan Guoruns vinger
de ring ontdekt die ze Sigurd had gegeven,
besluit ze dat deze moet sterven. Gutthormr,
een broer van Gubrun, doodt Sigurd in bed.
In de Volsungasaga, een IJslandse prozatekst
uit de 13 e eeuw, zijn de Edda- liederen over
Sigurd tot een doorlopend verhaal samengesmolten. Ook de zgn. Snorra-Edda, een soort
handboek voor skalden (hofdichters), bevat

SIEGFRIED

navertellingen van de avonturen van Sigurd.
In het Duitse Lied vom Hurnen Seyfrid, dat
alleen in drukken uit de 16e eeuw bewaard is
gebleven, worden wederom de jeugdavonturen van Siegfried, hier Seyfrid genoemd, beschreven. Hij is een zoon van koning Sigmund `von Niederland'. Nadat hij van huffs is
weggelopen, komt hij bij een smid, wiens
aambeeld hij in de grond slaat. Vervolgens
stuurt de smid hem naar een plek waar een
draak huist, in de hoop op deze wijze van
hem of te komen. Seyfrid doodt de draak
evenwel, verbrandt hem en smeert zich in
met de gesmolten huid van de draak, waardoor hij onkwetsbaar wordt. In deze tekst
blijkt de dochter van de koning van Worms,
Kriemhild, ontvoerd te zijn door een andere
draak. Zij wordt door Seyfrid bevrijd, waarbij een dwergenkoning hem hulp biedt.
In de omvangrijke Oudnoorse compilatie
van oude sagen, de Thidrekssaga (> Dietrich
van Bern) worden al deze elementen, samen
met de in aparte Edda- liederen overgeleverde
dood van Gunnarr en Hogni aan het hof van
Atli (>>Etzel), samengevoegd tot een afgerond
verhaal, waarvan de inhoud zoveel overeenkomst vertoont met die van het Nibelungenlied, dat men moet aannemen dat de compilator ook dit Duitse epos als bron heeft
gebruikt. Siegfried is ook de hoofdpersoon
van jongere balladen in verschillende Scandinavische talen. Al deze balladen behandelen
elementen van dezelfde vertelstof.
Het onderzoek met betrekking tot de Siegfriedfiguur heeft zich in het verleden vooral
op de vraag naar de herkomst geconcentreerd. Het felt dat zowel de belangrijkste gebeurtenis van het epos als een aantal namen
van personen en locaties de indruk maken op
historische feiten te berusten, heeft ertoe geleid dat men ook voor Siegfried een historisch voorbeeld trachtte te vinden. De historische gebeurtenis die in ieder geval aan het in
het Nibelungenlied vertelde ten grondslag ligt,
is de vernietigende nederlaag die de Hunnen
de Bourgondiers in 436 of 437 in de om-
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geving van Worms hebben toegebracht.
Meer dan twintigduizend mensen, onder wie
de gehele koninklijke familie, zijn daarbij
volgens de overlevering om het leven gekomen. Wat er nog restte van het yolk kreeg
woonplaatsen toegewezen in Savoye. In een
Bourgondisch wetboek uit 513, de Lex Burgundionum, worden verschillende namen genoemd: een koning Gundovech, die in 468 is
gestorven, en zijn voorvaderen Gibica, Godomar, Gislahari (Giselher!) en Gundahari
(Gunther!). De laatste verschijnt in andere
bronnen ook als de koning die in 437 de grote
nederlaag heeft geleden. Aanvoerder van het
leger van de Hunnen was destijds overigens
nog niet Attila. Volgens een nogal speculatieve hypothese zou de naam Gundovech, die
uit een typisch Bourgondisch element (Gund)
en een typisch Frankisch element (vech) bestaat, erop wijzen dat deze koning de zoon is
van een gemengd Bourgondisch-Frankisch
koningspaar. Gundovech zou de ramp van
437 hebben overleefd, omdat hij toen nog
zeer j ong was. Men heeft gemeend te mogen
concluderen dat de moeder van Gundovech
een Bourgondische prinses was (Kriemhild!),
en wel de zuster van koning Gundahari, terwijl zijn vader een Frankische koningszoon
moet zijn geweest, Siegfried! De bronnen
zwijgen helaas.
Een tweede historisch voorbeeld zou, volgens anderen, Sigibert i van Austrasie geweest kunnen zijn. De Frankische koning
Chlotarius i had vier zonen, die na zijn dood
het rijk onder elkaar verdeelden. Sigibert
kreeg Austrasie en trouwde met de Westgotische prinses Brunichild. Chilperik i , die
Neustrie had gekregen, trouwde met Brunichilds zuster Galswintha, na zich van zijn
concubines te hebben ontdaan. Een van hen,
Fredegund, bracht de koning evenwel zo ver,
dat hij zijn vrouw liet vermoorden en met
haar in het huwelijk trad. Brunichild zette
daarop haar man ertoe aan oorlog tegen zijn
broer te voeren, ten einde Galswintha's dood
te wreken. In 575 werd Sigibert door een
sluipmoordenaar om het leven gebracht.
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Brunichild trachtte nu ook de dood van haar
man te wreken, hetgeen haar schijnt te zijn
gelukt, want in 584 werd Chilperik tijdens
een jachtpartij vermoord. Ook deze gebeurtenissen leveren een aantal verrassende parallellen op, waaronder verscheidene namen en
details, hoewel sommige namen lijken te zijn
verwisseld: Fredegund speelt de rol van
Brunhild, Brunichild die van Kriemhild. Bovendien gaat het hier om gebeurtenissen die
meer dan een eeuw na de ondergang van het
Bourgondische rijk en het hoogtepunt van
Attila's macht hebben plaatsgevonden.
Als derde historische voorbeeld voor Siegfried heeft men aan Arminius gedacht, de
Germaanse legeraanvoerder die de Romeinen in het jaar 9 n.C. een verpletterende nederlaag heeft toegebracht in het Teutoburger
Woud. Arminius behoorde tot de stam der
Cherusken, welk woord van het Germaanse
herut (hert) is afgeleid, en rond de Siegfriedfiguur heeft men in de teksten hert-symbolen
menen te ontdekken. De draak zou dan de
door het landschap kronkelende Romeinse
legioenen symboliseren, de verhoornde huid
een Romeins pantser dat Arminius zou hebben aangetrokken. Erg overtuigend is deze
hypothese evenwel niet. Wel vermeldt Tacitus dat Arminius later door zijn eigen familieleden is vermoord.
Naast een historische oorsprong heeft men
ook wel aan een mythische oorsprong van de
Siegfriedfiguur gedacht. De jonge stralende
held die in het bezit komt van een schat die
aan geesten van de onderwereld toebehoort,
die een draak doodt en die tenslotte j ong
moet sterven: dit alles heeft geleid tot het gelijkstellen van Siegfried aan de god Balder.
Vooral elementen uit de Oudnoorse overlevering van het verhaal (het meisj e achter de
vlammenwal) leveren materiaal voor deze
mythische interpretatie.
Tenslotte heeft men ook getracht de Siegfriedfiguur als een sprookjesfiguur te duiden.
Er blijken in Europa talrijke sprookjes te bestaan waarin verteld wordt van een man die
voor een ander om de hand van een vrouw

dingt, en het valt niet te ontkennen dat de
beschrijving van de strijd tussen Gunther en
Brunhild in de slaapkamer eerder aan een
sprookje dan aan een heldenepos doet denken.
Het probleem van de herkomst van de
Siegfriedfiguur hangt evenwel nauw samen
met het probleem van het ontstaan van het
Nibelungenlied. En dit probleem is alleen al
daarom zo moeilijk op te lossen, omdat er
niet slechts tamelijk grote verschillen bestaan
tussen de handschriften, die vanaf het midden
van de 13 e eeuw zijn ontstaan, maar ook en
vooral tussen de verschillende vormen waarin het verhaal is overgeleverd, zoals uit de
hierboven gegeven samenvattingen van de
inhouden zal zijn gebleken.
Al sinds het begin van de i 9e eeuw bestaat
er een onafgebroken discussie in wetenschappelijke kring over de vraag hoe dit epos is
ontstaan. Aanvankelijk meende men, geinspireerd door het Homerus-onderzoek, dat
het Nibelungenlied was ontstaan door het samenvoegen van een aantal oudere liederen
uit de mondelinge overlevering. De schepper
van de ons bekende tekst zou dan niet de
dichter, maar slechts de verzamelaar en bewerker van oudere liederen zijn geweest.
Toen deze `liederentheorie' overtuigend was
weerlegd, trachtte men aan te tonen dat de
tekst uit twee oudere liederen door `opzwelling' was ontstaan. Maar ook deze theorie
bleek niet houdbaar. Vervolgens heerste vrij
algemeen de mening dat het werk omstreeks
1200 door een geleerde dichter, waarschijnlijk een geestelijke, is geschreven, steunend
op geschreven bronnen. Uit het werk zelf
blijkt een gedegen kennis van het Donaudal
tussen Passau en Wenen, en op verschillende
plaatsen in de tekst verschijnt de nauwelijks
in het verhaal geintegreerde bisschop Pilgrim
van Passau. Omdat ook het dialect van de
meeste handschriften Beiers is, is het zeer
waarschijnlijk dat het werk in Passau zijn definitieve vorm heeft gekregen. Bisschop
Wolfger van Passau (1191 1204), die in een
oorkonde als beschermheer van de minne-
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zanger Walther von der Vogelweide wordt
genoemd, zou de opdrachtgever geweest
kunnen zijn. Pogingen om achter de naam
van de dichter te komen zijn evenwel uiterst
speculatief gebleken. Wel heeft men getracht
vast te stellen welke bronnen hij tot zijn beschikking heeft gehad. Maar ook de pogingen om de invloed aan te tonen van bepaalde
Franse chansons de geste, zoals Renaut de
Montauban (>> Renout van Montalbaen) en van
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zijn bronnen bekend is. De tekst vertoont inderdaad enkele kenmerken van orale literatuur, zoals de eenvoudige, nevenschikkende
zinsbouw, de geringe woordenschat, het geringe aantal rijmwoorden en de overvloed
aan epische formules. Maar ook de analyse
van al deze aspecten heeft niet tot algemeen
geaccepteerde conclusies geleid. De bewaard
gebleven handschriften wijken weliswaar
van elkaar af, maar niet in die mate dat men

Hagen vermoordt Siegfried.
Onderdeel van de tussen 1827 en
1867 door Julius Schnorr von
Carolsfeld en assistenten
aangebrachte wandschilderingen met het Nibelungenverhaal in de Konigsbau van de
Residenz te Munchen.

het Latijnse >>Waltharius-epos, hebben niet tot
overtuigende resultaten geleid. Het meest opvallend is, dat er voor de kern van het verhaal
nooit een schriftelijke bron is gevonden, hoewel het gedurende de gehele I Ze eeuw bekend moet zijn geweest, zoals men uit allerlei
citaten en toespelingen kan concluderen.
Waarschijnlijker is dan ook dat het Nibelungenlied eeuwenlang mondeling is overgeleverd, voordat het ca. 1200 werd opgetekend. Mocht dit zo zijn, dan spreekt het
vanzclf dat er zo weinig over de dichter en

ze als fixeringen van verschillende voordrachten zou kunnen beschouwen. Waarschijnlijk gaan zij alle terug op een geschreven tekst, die op grond van de toen nog
springlevende mondelinge overlevering verschillende malen is aangevuld en bewerkt.
Uit diezelfde mondelinge overlevering zijn
ook de andere versies van het verhaal, de Edda-liederen, het Lied vom Hurnen Seyfrid en de
Thidrekssaga voortgekomen, terwijl de vele
bewaard gebleven afbeeldingen van scenes
uit de verhalen rond Sigurd, die tussen de 8e
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en 14e eeuw in Scandinavia en Engeland zijn
ontstaan, eveneens van een onafgebroken
orale overlevering getuigen. Daarom is het
volstrekt onmogelijk het verband tussen de
verschillende versies nader te bepalen; men
weet immers met wanneer de afzonderlijke
versies schriftelijk zijn gefixeerd en evenmin
of een eventuele beinvloeding heeft plaatsgehad voor of na de schriftelijke fixering.
Hierdoor onderscheidt het Nibelungenlied
zich principieel van de eveneens omstreeks
1200 opgetekende hoofse romans, waarvan
de dichters zich doorgaans met name noemen, terwijl ze bovendien in prologen of epilogen vaak hun bronnen vermelden en hun
doelstellingen uiteenzetten.
Bij de interpretatie van de Siegfriedfiguur
is men soms uitgegaan van de ouderdom van
de sage, soms van het feit dat de tekst pas
omstreeks 1200 is opgetekend, afhankelijk
van wat men wenste te bewijzen. Zo is het
bijzonder moeilijk Siegfrieds optreden bij
zijn aankomst in Worms te verklaren. Zijn
opvoeding in Xanten en zijn besluit erop uit
te trekken op zoek naar een vrouw gelden als
typisch hoofs, evenals het feit dat hij een heel
jaar aan het hof in Worms verblijft zonder
Kriemhild te ontmoeten. Daarentegen wordt
het uitdagen van koning Gunther tot een
tweekamp om land en yolk vaak als een typisch archaisch relict bestempeld. Men meende dan ook de verschillende lagen waaruit het
epos is opgebouwd, te weten een Germaansheidense en een hoofs-christelijke, te kunnen
onderscheiden en in verband daarmee ook figuren, voor wie verschillende normen en
waarden zouden gelden. Het Nibelungenlied is
evenwel, nadat het aan het begin van de 13 e
eeuw was opgetekend, gedurende drie eeuwen bijzonder populair geweest, zoals blijkt
uit de vele toespelingen en citaten in andere
werken en uit het betrekkelijk grote aantal
handschriften (ongeveer 3 S) dat bewaard is
gebleven. Daaruit blijkt in ieder geval niet,
dat men het als achterhaald of tweeslachtig
heeft beschouwd. Siegfrieds optreden bij zijn
eerste verschijnen aan het hof van Worms is

zeker geen relict uit een heroisch tijdperk,
maar doet veeleer denken aan het optreden
van ridders in Arturromans (>>Yvain) . Maar
terwijl de uitdaging tot een tweekamp om
land en yolk in de Arturroman plaatsvindt in
een fictionele wereld, bevindt Siegfried zich
in Worms in een reele wereld. In tegenstelling tot de Arturroman maakt het Nibelungenlied de indruk historische gebeurtenissen te
beschrijven (wat uiteindelij k ook het geval
is), niet in de laatste plaats door de zeer realistische behandeling van tijd en ruimte. Siegfrieds optreden aan het hof in Worms is dan
ook niet zozeer een overblijfsel uit een voorbij tijdperk, maar veeleer een demonstratic
van wat er gebeurt wanneer men de ridder-lijke levenswijze in de praktijk brengt.
Citaten of toespelingen uit de i2e eeuw,
zoals in de Gesta Danorum van Saxo Gram-maticus, waar Kriemhilds wraak in verband
met een voorval uit het jaar 1131 wordt genoemd, of in de Reinhart Fuchs (ca. i 190) van.
Heinrich der Glichezare (>>Reynaert), waar
over de Nibelungenschat wordt gesproken,
hebben vermoedelijk betrekking op een oraal
Nibelungenlied. Latere toespelingen verwijzen
waarschijnlijk steeds naar het Nibelungenlied
zoals het omstreeks 1200 is opgetekend. Dat
geldt voor Parzival (ca. 1210) van Wolfram
van Eschenbach, voor Dietrichs Flucht en het
Eckenlied, twee heldenepen uit de 13e eeuw,
en voor vele andere teksten. In bijna alle
handschriften volgt op de tekst van het Nibelungenlied nog een verslag van de gebeurtenissen na afloop van de strijd aan het hof van
Etzel. Het is een beschrij ving van het identificeren en begraven van de lijken en van de
rouwklachten voor de doden. Dit vervolg
draagt de titel Die Klage en is waarschijnlijk
eveneens omstreeks 1200 ontstaan. Het is dan
ook het oudste uitvoerige receptie-document
van het Nibelungenlied. Twee passages uit het
Nibelungenlied, Siegfrieds berenvangst tijdens
de jacht en de rouwklachten voor de vermoorde Siegfried, hier Zegevrit genoemd,
zijn ook in een Middelnederlandse vertaling
uit de 13 e eeuw overgeleverd (Nevelingen-
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lied) . Of het hier gaat om fragmenten van een voor schoolgebruik opgenomen. De bibliointegrale vertaling of alleen van een episode is grafie van S. Grosse en U. Rautenberg somt
onder het trefwoord `Nibelungenlied' precies
met bekend.
De verhalen van Siegfrieds j eugd, zoals die 500 titels op, waarvan een groot gedeelte exworden verteld in het Lied vom Hurnen Sey- pliciet op Siegfried betrekking heeft.
frid, zijn later door Hans Sachs 1 494 -1 57 6 )
Aan het begin van de hedendaagse Nibebewerkt tot het toneelstuk Vom hurnen Seu- lungen-receptie staat evenwel Der Held des
fried (1557), waarin Siegfried als het prototy- Nordens, een drama in drie delen van F. de la
pe van de onhandige en mislukte leerling- Motte Fouque. Zoals uit de titels van de afsmid verschijnt. Tot diep in de i 8e eeuw was zonderlijke delen, Sigurd der Schlangentoter
er tevens een volksboek in proza op de markt (1808), Sigurds Rache (18o9) en Aslauga
(Vom gehornten Siegfried, oudste bewaard ge- (r 8 i o), blijkt, heeft deze dichter zich vooral
bleven druk 1726). Siegfrieds jeugdavontu- laten leiden door verschillende versies uit de
ren zijn dus in feite ononderbroken bekend Oudnoorse overlevering, in eerste instantie
geweest, in tegenstelling tot het Nibelungen- de Volsungasaga en de Snorra-Edda. In overlied, dat de verhalen rond Siegfrieds dood en eenstemming met de destijds heersende
de ondergang van de Bourgondiers met el- smaak wordt het heroische vooral gezien in
kaar verbindt. Dit werk raakte na 150o volle- de wijze waarop de held het noodlot trotdig in vergetelheid.
seert. Sindsdien is de Nibelungenstof meer
Nadat in 1755 het eerste van de drie oudste dan honderd maal voor het toneel bewerkt,
handschriften van het Nibelungenlied was te- maar slechts weinige van deze bewerkingen
ruggevonden, publiceerde Jacob Bodmer het hebben de tand des tijds kunnen doorstaan.
laatste stuk van het Nibelungenlied en Die Kla- Dat geldt zeker voor het drama Der Nibelunge (Chriemhilden Rache and die Klage, 1 757). gen Hort van Ernst Raupach (1828), maar het
De eerste volledige uitgave, bij vergissing be- moet bier toch worden vermeld, niet alleen
rustend op twee verschillende handschriften, omdat het de eerste toneelbewerking van de
verscheen pas in 1782, maar het zou nog en- in het Duitse Nibelungenlied overgeleverde
kele decennia duren alvorens het werk de versie is, maar vooral omdat Raupachs draaandacht trok van een breder publiek. De ma Friedrich Hebbel, de belangrijkste dramaeerste reacties, die van de dichter Goethe en turg van de tweede helft van de i 9e eeuw,
de Pruisische koning Frederik de Grote, wa- heeft beinvloed. De avonturen van de jonge
ren nogal negatief. Maar sinds het begin van Siegfried, die in het Nibelungenlied slechts
de i9e eeuw zijn er, als gevolg van de toege- kort door Hagen worden opgesomd, heeft
nomen belangstelling voor de Middeleeuwen Raupach in de vorm van een voorspel aan het
in het algemeen en de door de Franse over- eigenlijke drama laten voorafgaan. Ook past
heersing ten tij de van Napoleon veroorzaakte bij de figuren aan zijn tijd aan en banaliseert
bezinning op het nationale verleden in het de welhaast mythische gebeurtenissen van het
bijzonder, talloze uitgaven en al dan niet ver- epos door ze met menselijke beweegredenen
korte of bewerkte vertalingen ontstaan, to motiveren. Zo wordt Siegfried het slachtwaarvan de enigszins archaiserende vertaling offer van machinaties van jaloerse vrouwen
in verzen van Karl Simrock (1827) speciaal en politieke intriges. In 1862 verscheen vergenoemd moet worden omdat deze nog volgens de drama-trilogie Die Nibelungen van
steeds wordt herdrukt. Daarnaast is de in- Friedrich Hebbel (wiens vrouw als actrice de
houd van het Nibelungenlied, samengevat of rot van Kriemhild in Raupachs drama had
naverteld, voor volwassenen of voor kinde- gespeeld) . Hebbel laat de ontmoeting van
ren, in talrijke verzamelingen van heldensa- Siegfried en Brunhild uit de voorgeschiedenis
gen, boeken voor de jeugd of leesboeken weg, die bij Raupach nog een van de bron(
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nen van het conflict was geweest. In plaats
daarvan zijn Siegfried en Brunhild in Hebbels
drama door het lot voor elkaar bestemd. Als
Siegfried Brunhild vervolgens aan Gunther
afstaat, laadt hij een schuld op zich. Brunhild
voelt zich versmaad en eist Siegfrieds dood.
Maar Siegfried is bij Hebbel al bij voorbaat
schuldig door zijn bovenmatige voortreffelijkheid. Zoals in zo vele drama's van Hebbel
moet ieder mens die zich boven de doorsnee
verheft, te gronde gaan, dus ook Siegfried.
Eveneens van Raupach afgeleid is de opera
Die Nibelungen van Heinrich Dorn, op tekst
van Eduard Gerber. De premiere vond plaats
in Weimar (1854) en werd gedirigeerd door
Franz Liszt. Invloed van Meyerbeer en Wagner is onmiskenbaar.
De belangrijkste bewerking van de Nibelungenstof in de i 9e eeuw is de opera-tetralogie Der Ring des Nibelungen van Richard
Wagner (eerste complete uitvoering in Bayreuth 1876). Het derde deel van deze tetralogie is aan de Siegfriedfiguur gewijd. Deel i,
Das Rheingold (premiere Munchen 1869), begint met de roof van een goudschat door Alberich, een fabelwezen dat de liefde heeft afgezworen en uit de goudschat een ring
smeedt die de eigenaar onmetelijke macht
verschaft. De god Wotan laat door reuzen
een burcht bouwen, maar weigert na afloop
te betalen, waarop de reuzen de godin Freia
ontvoeren. Wotan kan haar alleen vrijkopen
in ruil voor de ring van Alberich. Hij steelt de
ring en overhandigt hem aan de reuzen. Die
hebben nu de macht, de god is onvrij geworden. Alleen een opvolger uit het geslacht der
mensen kan de vrijheid heroveren. In deel i i ,
Die Walkure (premiere Munchen 1870), verwekt de god Wotan bij een vrouw een tweeling, Siegmund en Sieglinde. Hij voedt zelf
Siegmund op tot rebel, die de wetten van
goden en mensen negeert. Sieglinde wordt
ontvoerd en moet tegen haar wil met haar
ontvoerder in het huwelijk treden. Als de
voortvluchtige Siegmund eens in Sieglindes
hut komt, verwekt hij bij zijn zuster een kind.
De walkure Briinnhilde krijgt nu van Wotan

de opdracht, Siegmund niet langer te beschermen, zodat hij spoedig zal sneuvelen.
Sieglinde brengt een zoon ter wereld: Siegfried. Het derde deel, Siegfried (premiere
Bayreuth 1876), begint met Siegfrieds opvoeding door de smid Mime. Een van de reuzen, Fafner, die in het bezit is van de ring,
heeft de gedaante van een draak aangenomen. Siegfried verslaat deze draak en komt
daardoor in het bezit van de ring en van een
onzichtbaar makende helm. Hij doodt, gewaarschuwd door een vogel, Mime en vertrekt. Dan volgt de ontmoeting met de walkure Briinnhilde, die hij slapend achter een
vlammenwal aantreft. Zij verklaren elkaar
hun liefde en Siegfried geeft haar de ring. In
deel iv , Gotterdammerung (premiere Bayreuth
1876), komt Siegfried naar het hof van de
Gibichungen aan de Rijn, waar hij Gunther,
Hagen en Gutrune (de Kriemhild uit het Nibelungenlied) ontmoet. Gunther blijkt zijn
zinnen te hebben gezet op Briinnhilde en hij
belooft Siegfried voor diens hulp de hand van
zijn zuster Gutrune. In Gunthers gedaante
overmeestert Siegfried Briinnhilde en neemt
haar de ring weer af. Als Briinnhilde het bedrog ontdekt, moet Siegfried sterven. Bij de
verbranding van Siegfrieds lichaam gaat het
hele paleis in vlammen op. Bij Wagner bezit
Siegfried geen besef van historische samenhangen en van hierarchische ordeningen, van
menselijke of goddelijke wetten. Hij heeft
geen respect voor macht en bezit en verafschuwt al het oude. Hij is volgens Wagner `de
nieuwe mens'. Men heeft in Wagners Siegfried wel de verpersoonlijking gezien van de
romantische idee van de vrije mens, die de
macht van het kapitaal breekt, de wensvoorstelling van het natuurkind van Rousseau,
dat geen historische of culturele banden heeft,
de onbegrensd en meedogenloos vrij handelende individualist. Wagners Siegfried heeft
het Siegfriedbeeld in Duitsland en daarbuiten
in hoge mate bepaald. Voor de scenes bij de
smid en voor het gevecht met de draak liet
Wagner zich door De la Motte Fouque inspireren. Hetzelfde geldt voor het uit de Ed-
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da-liederen afkomstige motief van de vloek
van het goud. Maar het geldt niet voor de
schuldvraag: bij Wagner is Siegfried zich van
geen schuld bewust; hij sterft voor de goden
wier schuld hij op zich heeft genomen.
Een Siegfried Idyll schreef Wagner voor
zijn vrouw Cosima, dochter van Liszt en eerder gehuwd met de dirigent Hans von Bulow, ter gelegenheid van haar 33 e verj aardag,
Kerstmis 1870. Behalve Wagner hebben zich

nog vele andere componisten door het Nibelungenlied laten inspireren. Zo zijn er opera's
van M. Maretzek (184I), N. Gade (1852),
E.L. Gerber (1857), H. Grimm (1891 en 18 94)
en M.J. Kunkel (1909), operettes van J. Piber
(1889) en 0. Straus (1904) en een muziekspel
van K. Pottgiesser (1892 en 1893).
Curieus zijn de fragmenten van een tragikomedie onder de titel Der gehornte Siegfried
van Friedrich Engels (1844). Ook dichters als
Emanuel Geibel (Brunhild, 1857) en Gerhart
Hauptmann (ongepubliceerde fragmenten

Kriemhild (Margaret Schon)
beschuldigt Hagen
(Hans Adalbert von Schlettow)
van de moord op Siegfried
(Paul Richter) in de film DIE
NIBELUNGEN van Fritz Lang
uit 1924.
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uit zijn nalatenschap, 1 899 en 1933) hebben
zich aan de Nibelungenstof gewaagd. Van recentere datum zijn de bewerkingen voor het
toneel van Paul Ernst (Brunhild, 1909, en
Kriemhild, 1918), van Max Mell (Der Nibelunge Not, 1942-51) en van Reinhold Schneider
(Die Tarnkappe, 1951). De laatste twee behandelen de stof vanuit christelijke optiek.
Tenslotte zijn in de laatste jaren weer elementen van de Nibelungenstof in toneelstukken
verwerkt, zij het ook vanuit een geheel andere invalshoek: F. Kuhn, Kredit bei den Nibelungen (i 960), een stuk waarin de stof op een
nogal botte manier werd gebruikt om op het
gevaar van het herlevend fascisme in de
Bondsrepubliek te wijzen, Heiner Muller,
en Volker
Germania Tod in Berlin (1976)
Braun, Siegfried Frauenprotokolle Deutscher
Furor (1986). De twee laatste auteurs zien de
Dtu i tse geschiedenis, waartoe kennelijk ook
de Sicgfriedfiguur behoort, als een opeenvolging van narigheid, die pas kan worden overwonnen wanneer men eindelijk accepteert
dat de barbaarse erfenis geen betekenis meer
heeft voor het heden.
Groot is het aantal parodieen dat sinds het
midden van de 19e eeuw is ontstaan, zoals Die
lustigen Nibelungen van Fritz Oliven (op muziek van Oscar Straus, 1904). Hier verschijnen de Bourgondische koningen als rijke
zakenlui in het Berlijn van omstreeks de
eeuwwisseling. Die Nibelungen im Frack
(1843) van A. Grun heeft inhoudelijk niets
met het Nibelungenlied te maken; de titel slaat
alleen op de vorm van dit versepos: de Nibelungenstrofe. Nog talrijker zijn evenwel de
serieus bedoelde lekespelen, die overal in
Duitsland en Oostenrijk werden (en worden)
opgevoerd. Als voorbeeld moge het in 1990
voor het eerst opgevoerde spel Die Nibelungen in Plattling dienen. Dit Beierse plaatsje
wordt in het Nibelungenlied eenmaal terloops
vermeld, hetgeen de bevolking ertoe heeft
bewogen een vier dagen durend lekespel in te
studeren, dat in het vervolgjaarlijks zal worden opgevoerd.
Talrijk zijn ook de lyrische bewerkingen

van scenes uit het Nibelungenlied. Overziet
men de lijst van namen en titels, dan valt ten
eerste op dat er zich meer dichters van naam
onder degenen bevinden, die zich door het
Nibelungenlied tot het schrijven van een gedicht hebben laten inspireren, dan onder degenen die trachtten de stof in een drama te
verwerken; ten tweede dat de Siegfriedfiguur
in de lyriek veel minder sterk vertegenwoordigd is. Voorbeelden zijn de romantici Ludwig Tieck (Siegfried, 1804) en Ludwig Uhland (Siegfrieds Schwert, 1812), een eeuw later
Ernst von Wildenbruch (Siegfrieds Blut, 1909)
en tenslotte zelfs Bertolt Brecht (Siegfried hatte ein rotes Haar, 1922). Een Nederlandse vertaling in ritmische rijmende strofen door J.M.
Brans verscheen, geillustreerd door E. Wiethase, in 1926.
Ook romanciers hebben zich door de Siegfriedfiguur laten inspireren, onder wie Heinrich Lersch (Siegfried, 1926) die, evenals Richard Wagner, in Siegfried de nieuwe mens
meende_ te herkennen die zou komen om
Duitsland te redden. Niet eerst in de nationaal-socialistische periode, maar reeds veel
eerder was er een Siegfriedbeeld ontstaan dat
in deze fictionele figuur de nieuwe mens, de
Germaanse mens, het ideaalbeeld van de
Duitser zag. Er valt dan ook in vele bewerkingen van deze stof een extreem nationalisme te bespeuren. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Nibelungenstof veelal satirisch
behandeld: A. Schmidt, KAFF auch Mare
Crisium (1960), J. Fernau, Disteln fur Hagen
(1966) en A. Plogstedt, Die Nibelungen
('975). Dat is evenwel niet het geval in een
zeer populaire bewerking voor de jeugd van
de conservatieve Oostenrijkse schrijfster Auguste Lechner (1960). Recenter is Jurgen
Hodlmann, Siegfried (1986).
In de eerste helft van de i 9e eeuw zijn er
ontelbare tekeningen, prenten en schilderijen
ontstaan die scenes of figuren uit het Nibelungenlied tot onderwerp hebben. Onder de afgebeelde figuren neemt Siegfried een prominente plaats in. Naast voorstellingen uit zijn
jeugd, zoals Siegfried aan het aambeeld bij de
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smid of zijn gevecht met de draak, worden
vooral de moordscene en de klagende Kriemhild bij Siegfrieds lijk als onderwerp gekozen.
Deze laatste scene is het eerst door J.H. Fussli
(18o5, Kunsthaus, Zurich) in classicistische
Stijl weergegeven. Fussli is ook de auteur van
Chriemhilds Klage um Sivrit, een strofisch gedicht met de aanhef: `So oft des Nachts mein
Herz erbebt, Teuerster,/ Umfangt mein Geist
dich!' Fiissli bleek zich voortdurend door de
Nibelungen te laten inspireren. Van zijn
schilderijen en grafisch werk worden hier
vermeld: `Kriemhilde ziet de dode Siegfried
in haar droom' (1805 -TO, prive-collectie Zurich), `Siegfried baadt zich in het bloed van de
draak' (i 8o6, potlood en pen, gewassen, City
of Auckland Art Gallery, Nieuw-Zeeland) en
`Kriemhilde werpt zich op Siegfrieds lijk
(1817, Kunsthaus, Zurich) . Met name de verhouding Siegfried-Kriemhilde vormde een
onuitputtelijke bron. Veel prenten zijn als
boekillustraties ontstaan en daardoor bekend
geworden. Peter Cornelius vervaardigde een
cyclus van zeven tekeningen (thans in het
Stadelsches Kunstinstitut, Frankfurt a.M.)
voor een editie die in 1817 te Berlijn verscheen. Bijzondere vermelding verdient de
door Alfred Rethel verluchte uitgave te
Leipzig, 1840.
Daarnaast waren scenes uit het Nibelungenlied zeer geliefd voor de decoratie van muren
in paleizen of openbare gebouwen. In de Konigsbau van de Residenz te Munchen bevindt
zich een aantal Nibelungen-zalen, voorzien
van wandschilderingen van Julius Schnorr
von Carolsfeld (tussen 1828 en 1867 tot stand
gekomen) . De ontwerpen voor deze fresco's
worden als pentekeningen bewaard in het
Prentenkabinet te Dresden. In 1843 ontstond
een reeks houtsneden vervaardigd door Eugen Neureuther voor de uitgave Der Nibelungen Noth (Stuttgart-Tubingen, 1843), gebaseerd op deze ontwerpen. Bekend zijn ook de
wandschilderingen van W. Hauschild in
Neuschwanstein, het kasteel van koning Ludwig ii van Beieren (gebouwd 1869-1886), die
van Franz Kirchbach in kasteel Drachenburg
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bij Konigswinter aan de Rijn (tussen 1882 en
1884 gebouwd door een rijk geworden
beursspeculant), en die in het stadhuis van
Passau, tussen 1888 en 1894 geschilderd door
Ferdinand Wagner, om slechts enkele voorbeelden te noemen. De laatste grote cyclus
van Nibelungen- wandschilderingen was die in
het Cornelianum in Worms, bestaande uit
zeven monumentale schilderijen, geschilderd
door Karl Schmoll von Eisenwerth (19101913). In '945 werd dit gebouw tijdens een
bombardement verwoest. Behalve de rouwscene bij Siegfrieds lijk wordt in deze cyclus
ook Siegfrieds gevecht met de beer (>>Wisselau) afgebeeld. Van deze voorstelling werd
later ook een pentekening in een soldatenkrant afgedrukt. Schmoll staat met zijn afwijzing van naturalisme en historisme aan het
begin van een nieuwe richting in de Duitse
beeldende kunst, de zogenaamde `Flachenkunst'. Monumentale wandschilderingen van
enige betekenis zijn nadien nauwelijks meer
ontstaan. Omstreeks 1900 verscheen in Wenen een sterk verkorte navertelling van het
Nibelungenlied door Franz Keim, die door
Carl Otto Czeschka, een typische vertegenwoordiger van de Weense Jugendstil, op een
typografisch zeer bijzondere wijze werd uitgegeven en geillustreerd. De tekst is in dit
boekje volledig aan illustraties en typografie
ondergeschikt gemaakt. Van Aubrey Beardsley zijn twee tekeningen van Siegfried bekend, geinspireerd door de opera van Richard Wagner (1892, Victoria and Albert
Museum, Londen; 1895, Princeton University Library) . Kort na 1922 ontstaan zeventien
sterk anti-heroische en van desillusie getuigende houtskooltekeningen van Ernst Barlach, gevolgd door een reeks van zeven in
1935. Zij staan in schril contrast met de in de
jaren van het opkomend nationaal-socialisme
geliefde voorstellingen van wilskrachtige
helden. Opvallend is dat de ietwat zorgeloze
Siegfried nu van de eerste plaats wordt verdrongen door de veel hardere, meedogenloze
Hagenfiguur, die als toonbeeld van Germaanse trouw wordt gevierd: Hans Gross,
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Nibelungen-fresco's (1939). De eerste decennia na 1945 worden nauwelijks meer figuren
of scenes uit het Nibelungenlied uitgebeeld.
Een uitzondering vormt Max Beckmann, die
in 1949 een aantal scenes van dit epos als onderwerp voor zijn tekeningen kiest. Opvallend is de respectloze omgang met deze materie, die tot 1945 zo verheven leek te zijn, door
naoorlogse kunstenaars. Het Nibelungenlied
wordt nu niet meer onderwerp van illustraties, maar van karikaturale tekeningen, schilderijen en sculpturen. Voorbeelden zijn K.H.
Hansen-Bahia (1963), E. Kienholz (I 973 ), A.
Kiefer ('Notung', 1973, Museum Boymansvan Beuningen, Rotterdam), R. Hartmetz
(1975) en Salome (`Siegfrieds Tod', 1987).
Hoewel in Duitsland tussen 18 I S en 1914
talloze monumenten voor historische en legendarische persoonlijkheden zijn opgericht,
is het aantal Siegfriedmonumenten beperkt.
Bekend was de Siegfriedfontein in Worms
(Adolf von Hildebrand, 1905). Op het in
1987 onthulde Nibelungenmonument in
Pochlarn aan de Donau (Oostenrijk) heeft

men zich beperkt tot stadswapens: voor Siegfried staat het wapen van Xanten.
Het Nibelungenlied is verschillende malen
verfilmd en telkens kregen Siegfrieds j eugdavonturen naar verhouding zeer veel aandacht. Dit geldt niet alleen voor de film van
Fritz Lang (DIE NIBELUNGEN, 1923-24)
naar een draaiboek van Thea von Harbou (en
beinvloed door de grafiek van Czeschka),
maar ook voor de verfilming van H. Reinl
(1966/67) en zelfs voor de tekenfilmserie in 24
afleveringen van Curt Linda, DIE NIBELUNGEN ODER WAS RICHARD WAGNER
NICHT WUSSTE (ZDF,

1976). In de film

SIEGFRIED UND DAS SAGENHAFTE LIEBESLEBEN DER NIBELUNGEN (regie Adrian
Hoven, 1970) dient de Nibelungenstof alleen
als voorwendsel om pornografische scenes te
filmen.
In het midden van de jaren ' o werd Sigurd als titelheld van een reeks stripverhalen
de onoverwinnelijke, blonde held in een Germaans-middeleeuwse fantasiewereld, een

soort Duitse Tarzan of Superman (Sigurd, der
ritterliche Held). In Belgie liet de tekenaar
Herge zich door de Nibelungenstof inspireren tot een avontuur van Suske en Wiske (De
Ringlingschat).
N.TH.J. VOORWINDEN
E D I T I E S: Kalif 1 886;

De Vries 1952; Hatto 196 5;
Brackert 1970; Wunderlich 1977.
STUDIES: Hoffmann 1979; Storch 1987; Grosse/
Rautenberg 1989; Heinzle/Waldschmidt 1991.

is de hoofdpersoon van een
middeleeuws Duits volkslied, waarvan verschillende varianten uit de i s e en 16e eeuw
zijn overgeleverd. In deze liederen wordt
verteld over de ridder Tannhauser (Tanhuser,
Danhuser), die zeven jaar bij vrouw Venus in
de berg heeft gewoond en tenslotte berouw
krijgt. Hij gaat naar Rome en smeekt de paus
hem zijn zonden te vergeven. Maar de paus
stelt hem slechts eeuwige verdoemenis in het
vooruitzicht en geeft hem een dorre rozetak
met de mededeling, dat zijn zonden zullen
zijn vergeven zodra deze tak weer gaat
bloeien. Drie dagen nadat Tannhauser in
wanhoop naar de Venusberg is teruggekeerd,
begint de dorre tak inderdaad te bloeien.
Maar dan is het te laat.
Het wonder van de bloeiende rozetak is er
waarschijnlijk later, maar nog voor de Reformatie, aan toegevoegd als aanklacht tegen
te grote strengheid van de pausen. In de Nederlandse versie in het Antwerps Liedboek
van 1544 (waarin de hoofdpersoon Daniel of
Danielken heet) komt de anti-pauselijke
strekking heel duidelijk naar voren: de paus
faalt door zijn veel te strenge houding, het is
zijn schuld dat een zondaar niet wordt gered,
hoewel hij berouw heeft over zijn zonden:
`Vermaledijt moeten die pausen zijn, die ons
ter helle drijven.' In deze vorm wordt de bal-
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lade beschouwd als een typisch produkt van
de tijd van de Reformatie, maar er zijn ook
versies die een mogelijke redding suggereren
door Tannhduser to laten sterven nadat hij
nogmaals zijn berouw toont, maar voordat
hij weer naar Venus terugkeert.
In de versroman Die Morin (1453) van
Hermann van Sachsenheim wordt Tannhauser genoemd als echtgenoot van vrouw Ve-

nus. De oudst bewaard gebleven Tannhauserliederen dateren van ongeveer dezelfde
tijd.
Het is niet bekend of de hoofdpersoon van de
Tannha.usersage en de historische Tannha.user, een ridderlijk dichter en minnezanger (ca.
1200-70), een en dezelfde persoon zijn. Van
deze dichter zijn zestien liederen opgetekend
in het beroemde Manesse-handschrift, ca.
1300. Het weinige dat over persoon en her-

`taus veneris', schilderij van
Edward Burne Jones, 1869.
Newcastle upon Tyne,
Laing Art Gallery.
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komst van de dichter bekend is, berust uitsluitend op datgene wat hij in zijn gedichten
zelf meedeelt. Uit de beschrijving van een
zeereis naar Palestina maakt men op dat hij
aan de kruistocht onder keizer Frederik ii
(1228-29) heeft deelgenomen. Zeker is dit
niet, al wordt hij op een miniatuur in datzelfde handschrift als kruisvaarder met een kruis
op zijn rechterschouder afgebeeld. De illustrator kan zich evenwel ook door de tekst
hebben laten inspireren. Uit een prijslied
voor hertog Frederik ii van Babenberg is bekend dat Tannhduser bezittingen in de omgeving van Wenen heeft gehad en dat er na
de dood van de hertog in 1246 voor hem een
tijd van armoede en omzwervingen moet
zijn begonnen. Relaties met het huis Hohenstaufen blijken uit een gedicht waarin hij Frederik i I, Hendrik v i i en Koenraad i v herdenkt. De laatst dateerbare toespeling wijst
op het j aar 1 266. In een handschrift uit Jena
van ca. 13 50 is behalve de genoemde zestien
liederen nog een boetelied onder zijn naam
opgetekend, waarin de Venus-ridder als berouwvolle zondaar optreedt. Wanneer dit
lied werkelijk van de minnezanger Tannhauser is, bestaat er inderdaad een directe samenhang tussen de historische Tannhduser en de
Tannhdusersage. Mocht het later aan hem
zijn toegeschreven, dan bewijst het in ieder
geval dat de Tannhdusersage al ten tijde van
het ontstaan van het Jenase handschrift onder
deze naam bekend was.
Aan het begin van de moderne bewerkingen van de Tannhauserstof staat de novelle
van Ludwig Tieck Der getreue Eckart and der
Tannenhduser (i 800) . Tieck introduceert een
tweede vrouw; het is de vrouw van wie
Tannhduser eerst hield en die hij vervolgens
in de steek laat ter wille van vrouw Venus.
Na zijn verdwijning trouwt zij met Tannhausers vriend, maar na Tannhausers vergeefse reis naar de paus — en voordat hij weer
terugkeert naar de Venusberg — vermoordt
hij deze eerste geliefde.
Na de publikatie van een versie van het
oude Tannhauserlied in Des Knaben Wunder-

horn, de in i 8o6 door Achim von Arnim en
Clemens Brentano uitgegeven verzameling
oude Duitse volksliederen, hebben verschillende romantische dichters de stof bewerkt,
onder wie Heinrich Heine (1836) en Clemens
Brentano zelf (1852). De Tannhauserstof alleen bleek echter niet voldoende te zijn voor
een toneelstuk of opera. Daarom werd hij
door E. Duller in zijn libretto voor de opera
Tannhduser van C.L.A. Mangold (1846) met
de stof van de rattenvanger van Hamelen gecombineerd, terwijl Richard Wagner hem in
zijn opera Tannhauser and der Sangerkrieg auf
Wartburg (premiere Dresden 1845) verbond
met de sage van de zangwedstrijd op de
Wartburg (het kasteel van graaf Hermann
van Thuringen), waarbij Tannhauser trekken
kreeg van de legendarische minnezanger
Heinrich van Ofterdingen. Wagner voegde
ook de heilige Elisabeth van Thuringen
(1207-123 I) aan de stof toe, als vertegenwoordigster van de goddelijke liefde en daarmee als tegenpool van vrouw Venus.
In de vorm die de stof door Wagner heeft
gekregen, is het verhaal van Tannhduser vervolgens herhaaldelijk opnieuw bewerkt, als
drama, als roman en als versepos, serieus en
als parodie (Nestroy, 1857). Veel bekendheid
hebben de toneelbewerkingen evenwel niet
gekregen, te meer daar geen vooraanstaande
auteurs zich aan deze stof hebben gewaagd.
Het oorspronkelijke verhaal van Tannhduser
en vrouw Venus is in vele verzamelingen van
Duitse sagen, ook in de vorm van bewerkingen voor de jeugd, opgenomen. In de Zoe
eeuw is de naam Tannhduser vaak alleen nog
maar gebruikt als symbool van zinnelijke
lust. In de jaren 1894.-1896 schreef Aubrey
Beardsley de parodie Under the hill or the story
of Venus and Tannhduser, waarvan tijdens zijn
leven slechts enkele fragmenten verschenen.
In 1959 publiceerde John Glassco het door
hemzelf voltooide werk, voorzien van de illustraties van Beardsley.
Ook de beeldende kunst heeft zich sinds de
Romantiek steeds weer laten inspireren door
de Tannhdusersage, vooral voor decoraties
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van openbare ruimten. Bekend zijn de wandschilderingen van J. Aigner in de werkkamer
van koning Ludwig ii van Beieren in zijn slot
Neuschwanstein (gebouwd tussen 1869 en
1886), die overigens scenes nit Wagners opera
uitbeelden. Bij Slot Linderhof ten westen van
Oberammergau bevindt zich een door Ludwig II aangebrachte Venusgrot, waarin het
meer met de vergulde boot tegen de geschilderde achtergrond met de Venusberg-episode onmiskenbaar aan Wagners Tannhauser is
ontleend.
N.TH.J. VOORWINDEN

Meier 1953; Van der Heijden 1968; Vellekoop e.a. 1972; Thomas 1974; Wagner 1980.
STUDIES: Beardsley/Glassco 1971; Thomas 1974;
Clifton-Everest 1979.
EDITIES:

T 0 R E C is de zoon van koning Ydor vander

Baser Rivire en diens echtgenote Tristoise, de
dochter van koningin Mariole. Zijn leven
wordt beheerst door een gouden diadeem,
die in het bezit was geweest van Mariole
maar haar was ontstolen door de ridder
Bruant. Gestimuleerd door Tristoise trekt
Torec erop uit om deze diefstal te wreken.
Hij vindt en overwint Bruant, die hem meedeelt dat de diadeem nu in het bezit is van zijn
schoonzuster Miraude, een jonkvrouwe die
alleen wil trouwen met de ridder die alle ridders van Arturs Tafelronde weet te verslaan.
Op zoek naar Miraude beleeft Torec allerlei
avonturen. Zijn belevenissen op het amoureuze en ridderlijke vlak worden vervlochten
met die van Melions, een ridder met wie Torec na een gevecht bevriend raakt. Torec bevecht tal van ridders, onder wie Ywein
(»Yvain), brengt drie dagen door in het
vliegende Schip van Avontuur, waar hij in de
Kamer der Wijsheid de gesprekken van wijze
dames en heren over deugd, dapperheid en

liefde bijwoont, en komt tenslotte bij het kasteel van Miraude. Ter vervulling van Miraudes huwelijksvoorwaarde worden de riders
van de Tafelronde uitgenodigd en — met een
onderbreking door de ontvoering van Miraude en haar redding door de inmiddels
smoorverliefde Torec — verslagen. In het bijzijn van Torecs ouders wordt tenslotte het
huwelijk gesloten aan Arturs hof. Met Miraude keert de diadeem terug in de familie
van Tristoise en Torec. Na de dood van Ydor
en Tristoise wordt Torec koning, Miraude
koningin.
In de proloog van zijn Historie van Troyen (ca.
1264) somt Jacob van Maerlant eerdere dichtwerken van zijn hand op, waaronder »`Merlijn' en 'Toerecke'. Op grond van dit gegeven is het waarschijnlijk dat de Torec een
werk van Maerlant is. Net als zijn Historie van
den Grale en Merlijn zou hij de roman nit het
Oudfrans hebben vertaald. Aangezien er
geen Oudfranse voorbeeldtekst bewaard is
gebleven, heeft men lang gemeend dat het
werk nit Maerlants eigen koker kwam. Er
blijkt echter wel degelijk een Oudfranse roman over 'Torrez chevalier an cercle d'or' te
hebben bestaan. Mogelijk vertaalde Maerlant
het werk omstreeks 1262 in opdracht van het
hof to Voorne ten behoeve van de opvoeding
van de latere Floris v aldaar. Het werk zou
dan een vorstenspiegel-in-romanvorm kunnen zijn, onder meer gezien het feit dat in de
Kamer van Wijsheid de kardinale en de hoofse deugden van vorsten ter sprake komen.
De Torec is alleen overgeleverd in de zogenoemde »Lancelot-compilatie (begin i 4
eeuw). Het is de vraag in hoeverre de tekst in
deze bewerking met de oorspronkelijke versie van de roman overeenkomt, een probleem dat aanleiding gaf tot onderzoek naar
de herkomst van bepaalde episoden en verhaallijnen (zoals de Melions-handeling),
waarbij ook de ontlening van materiaal aan
sprookjes aandacht kreeg. Tegenover deze
zoektocht naar wat geweest zou kunnen zijn,
staan recente pogingen om de Torec als `vor-
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stelijk verhaal' zo goed mogelijk te interpreteren in de vorm waarin hij bewaard gebleven is.

Noch de verloren gegane Oudfranse Torrez, noch de Middelnederlandse Torec heeft
geleid tot het voortleven van het personage
Torec na de Middeleeuwen.
FRANK BRAND SMA

EDITIE

: Hogenhout/Hogenhout 1978.
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Koekman 1988a en 1988b.
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T R I S T A N& I S O U D E , twee koningskinde-

ren wier verhaal diverse verschijningsvor-

men kent, maar waarvan de kern tamelijk
consistent is. Rivalen, koning van Loonnois,
helpt koning Mark van Cornwall in zijn
strijd tegen de Schotten en krijgt daarvoor als
beloning diens zuster Blanchefleur tot bruid.
Helaas sterft zij meteen nadat zij een zoon
heeft gebaard. Deze wordt ter herinnering
aan dit droevig feit Tristan genoemd en toevertrouwd aan de zorgen van de hofdienaar
Gorneval. Tristan komt als jongeling naar het

hof van zijn oom, koning Mark, waar hij veel
bewondering oogst vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteiten. Onervaren als hij is, slaagt
hij er toch in Morholt, de broer van de koning van Ierland, in een duel te verslaan.
Daardoor bevrijdt hij Cornwall van de plicht
een keur van jonge mensen naar Ierland te
zenden.
Morholt sterft, maar heeft Tristan een ongeneeslijke vergiftigde wond toegebracht.
Wanhopig vanwege zijn ondraaglijk lijden
begeeft Tristan zich met een bootje op zee en
bij toeval belandt hij in Ierland, waar hij —
incognito: hij noemt zich Tantris — wordt
verzorgd en genezen door de koningsdochter
Isoude met het blonde haar.
Op zoek naar een bruid voor koning Mark

reist Tristan een tweede maal naar Ierland.
Hij doodt hier een draak die het land teistert,
maar bezwijkt bijna aan zijn verwondingen.
De beloning voor het onschadelijk maken
van het monster is de hand van Isoude, die
echter onder valse voorwendsels wordt opgeeist door een machtige hofunctionaris, die
het dode monster heeft gevonden en nu de
kop meevoert als bewijs van zijn heldendaad.
Gelukkig verschijnt Tristan, opnieuw genezen door de prinses, net op tijd aan het hof hij
bewijst de echte drakedoder te zijn door de
tong van het beest te tonen. Ofschoon Isoude
inmiddels heeft ontdekt dat het Tristan is geweest die destijds haar oom heeft gedood, bedwingt zij haar wraakzucht en stemt zij erin
toe met hem mee te gaan naar Cornwall, als
bruid van koning Mark. Aan boord van hun
schip drinken Tristan en Isoude per ongeluk
van de liefdesdrank die haar moeder voor het
koningspaar heeft gebrouwen. Zij worden
hopeloos verliefd op elkaar en geven zich
over aan hun hartstocht.
Om te voorkomen dat de koning ontdekt
dat zijn bruid geen maagd meer is, neemt

Isoudes dienster Brangien tijdens de huwelijksnacht in Marks bed de plaats in van haar
meesteres. Uit angst voor ontdekking besluit
Isoude Brangien te laten ombrengen in het
woud. De moordenaars sparen haar echter,
omdat zij beweert ten onrechte te worden
gestraft voor het uitlenen van haar ongeschonden hemd aan de vrouw wier hemd gescheurd was. Isoude komt vervolgens tot inkeen en verzoent zich met Brangien.
Op allerlei manieren slagen Tristan en
Isoude erin elkaar heimelijk te ontmoeten.
Zij worden bespied door jaloerse baronnen
en door een dwerg die in de sterren de toekomst kan lezen. Deze laatste brengt Mark
op de hoogte van een rendez-vous van het
liefdespaar in een boomgaard. In het weerspiegelende water van een bron ontdekt Tristan tijdig tussen de takken van een boom het
hoofd van Mark, die hen bespiedt. Hij waarschuwt Isoude en zij voeren slechts een onschuldig gesprek.
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Bij een volgende gelegenheid strooit do
dwerg meel uit over de vloer van de koninklijke slaapkamer. Aangezien Tristan ook deze
list ontdekt, springt hij vanuit zijn eigen bed
in dat van Isoude. Helaas begint een oude
wonde hierdoor te bloeden, zodat de lakens
bevlekt worden. Aldus op heterdaad betrapt,
worden Tristan en Isoude veroordeeld tot de
brandstapel. Op weg naar de terechtstelling
weet Tristan te ontsnappen door uit het raam
van een kapel te springen. Daarna bevrijdt hij
Isoude, die inmiddels is uitgeleverd aan een
groepje leprozen, en samen vluchten zij het
woud in.
Op een dag worden de minnaars slapend,
met Tristans zwaard tussen hen in, aangetroffen door koning Mark. In plaats van hen te
doden, zoals hij van plan was, verwisselt
Mark zijn eigen zwaard met dat van Tristan
en zijn ring met die van Isoude. Hij laat bovendien zijn handschoen achter. Op voorspraak van de kluizenaar Ogrin keert Isoude
tenslotte terug naar het hof. Omdat de baronnen erop aandringen dat de koningin haar
onschuld bewijst, onderwerpt zij zich aan een
Godsoordeel. Zij arrangeert een ontmoeting
met Tristan, die vermomd als pelgrim (of leproos) haar over een waterplas draagt naar de
plaats waar zij de eed moet afleggen. Daarna
zweert Isoude met een gerust hart, dat Been
man haar ooit heeft omarmd, behalve haar
echtgenoot en de pelgFim.
In ballingschap maakt Tristan zich daarna
verdienstelijk aan het hof van de koning van
Bretagne. Hij sluit vriendschap met diens
zoon Kaherdin. In de hoop zijn geliefde te
vergeten trouwt hij met de koningsdochter
Isoude met de witte handen. De consummatie van het huwelijk blijft echter uit, hetgeen
aan het licht komt als de j onge bruid op een
dag tegen Kaherdin zegt, dat het water dat
haar dijen nat spat stoutmoediger is dan haar
echtgenoot. Tristan bekent dan aan Kaherdin
dat hij verliefd is op een andere vrouw. Beiden vertrekken hierop naar Cornwall, waar
Kaherdin met eigen ogen de schoonheid van
Isoude en haar liefde voor Tristan aan-

schouwt. Tristan keert nog een aantal malen
terug naar Cornwall, steeds in een andere
vermomming.
Tenslotte raakt hij dodelijk gewond in
Bretagne. Hij zendt een bode naar Isoude met
het blonde haar, de enige die hem kan genezen. Afgesproken wordt dat het schip bij terugkomst een wit zeil zal voeren als zij aan
boord is en een zwart zeil indien zij verstek
laat gaan. Ofschoon Tristans geliefde aan
boord is, meldt zijn echtgenote dat het schip,
dat vanwege een zware storm de haven niet
kan binnenvaren, een zwart zeil draagt. Hierop sterft Tristan. Als Isoude van Ierland bemerkt dat zij te laat is gekomen, volgt zij hem
terstond in de dood. Zij worden samen begraven in Cornwall en de takken van de planten op hun graf verstrengelen zich.
De oorsprong van de naam Tristan moet
waarschijnlijk gezocht worden bij de Picten,
een pre-Keltisch yolk uit Noord-Schotland.
Rond 78o had dit yolk als koning een zekere
Drust, zoon van Talorc. Drust wordt reeds in
de 9e eeuw in verband gebracht met een held
die een ver land bevrijdt van de schatplicht
van slaven en als beloning hiervoor met een
prinses mag trouwen. De verschillende Keltische volkeren van Ierland, Wales, Cornwall
en Bretagne hebben vervolgens bijgedragen
aan de complexe ontstaansgeschiedenis van
de Tristanlegende. Drystan of Trystan, zoon
van Tallwch, komt in een aantal Welshe triades (korte strofen waarin steeds drie personen
of zaken genoemd worden) naar voren als de
minnaar van Essylt, de echtgenote van
March, zoon van Meirchiawn.
De basis van de Tristanstof zou een Ierse
aithed (Lancelot) kunnen zijn geweest, zoals die over Grainne en Diarmaid. Grainne is
de echtgenote van het Ierse stamhoofd Finn
en zij dwingt door middel van een gels, een
magisch gebod, diens neef Diarmaid met
haar het woud in te vluchten. Opgejaagd
door de koning leven ze daar samen, maar zij
worden pas minnaars nadat Grainne heeft opgemerkt, dat het haar dijen natspattende wa-
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ter stoutmoediger is dan Diarmaid. De Welshe vertellers zouden in een variant van deze
sage de Pictische held Drust/Tristan een
hoofdrol hebben gegeven. De Bretons op
hun beurt zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor het gevecht van Tristan met de
draak en voor zijn huwelijk met Isoude met
de witte handen. De legende, verder uitgebreid met diverse sprookjesmotieven, circuleert aanvankelijk slechts via de mondelinge
overlevering van beroepsvertellers als `La
Chievre' en de legendarische Bleheri. Uit de
tweede helft van de i 2e eeuw dateren de eerste getuigenissen van een geschreven traditie,
waarin de mythe van de fatale liefde (Eros)
wordt verbonden met de dood (Thanatos) .
Nu wordt Tristan de melancholische held die
nooit lacht en wordt zijn naam geassocieerd
met triestheid.
De legende is in de eerste plaats ovcrgcleverd in een aantal fragmentarische Franse
verhalen in versvorm, bestemd voor de van
oorsprong Normandische aristocratie van de
hoven in Engeland. Een versie, daterend van
1172-75, wordt toegeschreven aan de Franse
dichter Thomas, waarschijnlijk een geestelijke in dienst van Hendrik ii Plantagenet. De
Normandier Beroul, werkzaam aan het hof
van een beer in Cornwall, zou zijn eerste versie geschreven hebben in of kort voor de jaren '8o van de 12e eeuw. Een aantal korte
verhalen in versvorm heeft als onderwerp de
terugkeer van Tristan, al dan niet in vermomming, in Cornwall. Marie de France
heeft tussen 115 5 en 1189 een berij and kort
verhaal — een lai — geschreven getiteld Chievrefoil. Hierin wordt de kracht van de liefde
tussen Tristan en Isoude door Tristan zelf emblematisch gevangen in het beeld van de
kamperfoelie, waarvan de takken onlosmakelijk verbonden zijn met de hazelaar. De
korte versteksten Folie van Bern en Folie van
Oxford (eind 12e/begin 13 e eeuw) vertellen
hoe Tristan als nar vermomd in contact probeert to komen met Isoude, maar door haar
wordt bespot, tot zij zijn ware identiteit ontdekt. Verhalen over heimelijke ontmoetin-

gen van de gelieven zijn ingevoegd in de Anglo-Normandische Donnei des Amanz (13 e
eeuw) en in de Continuation de Perceval van
Gerbert de Montreuil (ca. 1230). De episode
in de eerstgenoemde roman heet `Tristan rossignol' en vertelt dat Tristan, door het nabootsen van het gezang van de nachtegaal,
Isoude opmerkzaam maakt op zijn aanwezigheid in de tuin. In de episode in de laatstgenoemde tekst, `Tristan menestrel', verschijnt de held verkleed als minstreel op een
toernooi.
Naast deze Franse versies verschijnen er in
de i 2e en 13 e eeuw bewerkingen in andere
talen. Eilhart van Oberg schrijft tussen 1170
en 1190 aan het hof van Hendrik de Leeuw,
hertog van Saksen, zijn Tristant, de enige
complete versie van de legende, die de vorm
heeft van een biografie en het meest zou
overeenkomen met het archetype. Eilharts
versie is in de 14e eeuw vertaald in het Tsjechisch als Tristram Welikyrek, een bewerking
waarin alle aanstootgevende passages ontbreken. De roman van Thomas vormt de bron
van de bewerking van Gottfried van Straatsburg, geschreven tussen 1200 en 1220. Deze
overigens onvoltooide versie geldt als de
meest geslaagde, vanwege het hoge niveau
van de stijl en de subtiele karaktertekening
van de personages. Ulrich van Turheim
(1235) en Heinrich van Freiberg (1285-90)
hebben Gottfrieds werk afgerond met behulp
van Eilharts versie. Beide voortzetters nemen
afstand van de buitenechtelijke relatie van
Tristan en Isoude en verdedigen de christelijke huwelijksmoraal. Eveneens tot het Duitse
taalgebied behoort de versnovelle Tristan als
Monch (1250), waarin Tristan vermomd als
monnik terugkeert naar Cornwall. Een Nederfrankisch fragment (ca. 1250) met een episode ontleend aan Thomas, bewijst dat de legende ook bekend was in het gebied ten
noordoosten van Nijmegen. De Middelengelse vertaling Sir Tristrem (13e eeuw) houdt
het midden tussen een roman en een ballade
en volgt eveneens Thomas. Deze bewerking
wordt, samen met de Noorse vertaling Tris,
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Koning Mark vindt de slapende
Tristan. Illustratie van Aubrey
Beardsley voor een editie uit
I 894 van Malory's

Le Morte d'Arthur.
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trams saga ok Isondar (1226) van Broeder Robert, gebruikt om de fragmentarische versie
van Thomas te reconstrueren. De Noorse saga is sterk aangepast aan het christelijk milieu
van koning Hakon Ha.konarson. Op deze
versie is een aantal Noorse en IJslandse balladen gebaseerd, alsmede de parodistische IJslandse Saga of Tristram ok Isold. Van Chievrefoil bestaat een vertaling in het Noors,
Geiterlauf, daterend van 1250.
In de ban van een allesoverheersende fatale
hartstocht worden Tristan en Isoude er na het
drinken van de liefdesdrank toe gedreven alle
rationele, morele en sociale wetten te overschrijden. Zo krijgen de brandende middeleeuwse conflicten tussen hoofse liefde en
christelijke moraal, tussen ridderschap en feodaliteit, tussen individu en maatschappij in de
opeenvolgende versies van het Tristanverhaal
gestalte. De dichters zelf zijn zich bewust van
het provocerende karakter van bun materie.
Zij transformeren de liefdesdrank tot puur
symbool (Thomas) of laten het effect ervan
afnemen (Beroul) of ophouden (Eilhart) na
een aantal jaren. Als reactie op deze destructieve passie schrijft Chretien de Troyes de
hoofse romans >>Cliges en Chevalier de la Charette (# Lancelot), opgezet als anti-Tristan en
neo-Tristan. Overigens herinnert hij zijn lezer in de proloog van Cliges aan een verhaal
over Mark en Isoude van zijn hand, dat niet is
overgeleverd.
Het grote succes in de Middeleeuwen heeft
de Tristanstof te danken aan de prozaversie
L'Estoire de Monseigneur Tristan, ook Tristan
en prose genoemd, een ware bestseller, geschreven rond 1230 en vertaald in veel Europese talen. De prozabewerker noemt zich Luce del Gat en streeft ernaar het subversieve
karakter van het verhaal te verdoezelen. Het
dramatische conflict tussen Tristan en Mark
wordt van feodaal geschil tussen vazal en beer
omgezet in het minder gevaarlijke treffen
tussen een dappere hoofse held en een laffe
verrader, die verantwoordelijk is voor diens
dood. Het liefdesleven van Tristan wordt
aangevuld en omkleed met een schier ein-

deloze reeks ridderlijke avonturen. Zoals in
de meeste hoofse romans wordt Tristans
moed gevoed door zijn liefde voor Isoude.
Het beeld van de van de maatschappij vervreemde en geisoleerde held wordt vervangen door dat van een ridder die zich een
plaats verovert in de gemeenschap van koning > Artur. Tristans bestaan wordt minder
overschaduwd door droefenis en kent langdurige perioden van vreugde en genot, zoals
tijdens het verblijf met Isoude in Joyeuse Garde. Een latere redacteur, die zich uitgeeft
voor Helie de Boron, voegt het avontuur van
de Graalqueeste toe en geeft in zijn tekst een
uitgebreide stamboom van Tristan, vanaf Sador, zoon van Bron, neef van > Joseph van
Arimatea.
Het grote aantal manuscripten (meer dan
tachtig) dat bewaard is gebleven, vormt een
belangrijke indicatie voor de populariteit van
de prozatekst, die die van de Tristanteksten in
verzen in de schaduw stelde. Vertalingen ervan zijn verschenen in het Italiaans, zoals de
Tristano Riccardiano (eind 13 e eeuw) en de
Tavola Ritonda. Deze laatste bewerking bevat
ook een aantal episoden die direct zijn ontleend aan Thomas. Episoden uit de prozaversie die vooral de laatste fase van Tristans leven
betreffen, bieden stof voor de Cantari, populaire verhalen-op-rijm, die door professionele
vertellers werden voorgedragen in de Italiaanse stadstaten. Tristan wordt de burgers
voorgehouden als een exemplarische condottiere en diplomaat, die dapperheid paart aan
slimheid. De Tristano Riccardiano is mogelijk
als bron gebruikt voor de Spaanse vertalingen, El Cuento de Tristan de Leonis (14e-15 e
eeuw) en Libro del muy esforcado cauallero Don
Tristan de Leonis, daterend uit de 16e eeuw.
Een ballade die hieraan is ontleend, Herida
esta don Tristan, heeft als onderwerp de laatste
ogenblikken van het leven van de gelieven in
Bretagne. Ook de Witrusschische vertaling
(16e eeuw) heeft gebruik gemaakt van een
Italiaanse modeltekst. In 1485 publiceert
Caxton de door Thomas Malory geschreven
Morte d'Arthur, waarin het Book of Sir Tris-
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tram de Lyones een centrale plaats inneemt.
Tristan geldt in deze summa van ridderidealen
als een voorbeeldige ridder, wiens serene liefde voor Isoude ontdaan is van iedere ethische
problematiek. Malory's bewerking van de
Tristan en prose geldt als een uiting van adellijke levenskunst, waarin ook de burgers van
de steden geinteresseerd waren. Nog steeds
niet opgelost is de kwestie van de relatie tussen Malory en de Italiaanse en Spaanse vertalingen. Het lijkt erop, alsof hij voor dit corpus teksten geput heeft uit een niet overgeleverde bron, anders en misschien ook wel
ouder dan de bestaande Franse manuscripten.
Gedurende de eerste helft van deze eeuw
heeft het onderzoek aangaande de Tristanlegende in het teken gestaan van de reconstructie van het archetype. Onderzoekers als
Joseph Bedier en Gertrude Schoepperle waren ervan overtuigd dat de middeleeuwse
verhalen terug te leiden zijn tot een bron, dc
Estoire, Keltisch of Frans van oorsprong en
daterend uit de tweede helft van de i2e eeuw.
Inmiddels gaat men er liever van uit dat verschillende orale en geschreven tradities van de
legende tegelij kertij d hebben gecirculeerd.
Thomas en Beroul zelf wij zen in hun teksten
al op de verscheidenheid van hun bronnen.
De laatste jaren is grote aandacht besteed aan
de invloed van sprookjesmotieven, van klassieke sagen (Theseus en Ariadne, Paris en Oenone, Perseus en Andromeda) en van oosterse, met name Arabische bronnen. Daarnaast
wordt ook aandacht geschonken aan de invloed van het middeleeuws humanisme van
Abelard en Bernardus van Clairvaux op do
Tristanverhalen.
Over de datering en het auteurschap van
de versies van Thomas en Beroul wordt nog
steeds geredetwist. Sommige onderzoekers
vragen zich of of deze auteurs wel de bedoeling hadden een complete versie te maken en
of het derhalve zin heeft hun werk te reconstrueren. De andere fragmentarische verhalen
tonen immers aan, dat het middeleeuwse publiek gewend was aan verhalen die in media
res, dus midden in de handeling, begonnen,
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waarbij toespelingen op de voorafgaande geschiedenis ervoor zorgden dat de samenhang
gewaarborgd bleef.
De ideologische verschillen tussen Beroul
en Thomas hebben ertoe geleid, dat men een
onderscheid heeft aangebracht tussen de eerste, 'gewone, algemene' versie en de tweede,
`hoofse' versie. Volgens Jean Frappier geldt
als scheidingslijn de betekenis van de liefdesdrank, die bij Thomas nog slechts een symbool vormt, omdat de liefde reeds voor de
fatale dronk is ontstaan. Berouls versie wordt
meestal beschouwd als episch en maatschappij-kritisch, Thomas' versie als realistisch en
lyrisch. De twee versies verschillen o.a. in
hun beschrijving van het verblij f van de minnaars in het woud, een hard en moeizaam
bestaan bij Beroul, idyllisch daarentegen bij
Thomas. Ook in de Duitse bewerkingen
worden verschillende accenten gelegd: terwijl Eilhart uitvoerig stilstaat bij de heldendaden van Tristan in Bretagne, heeft Gottfried
juist een afkeer van geweld. Vooral van Gottfrieds bewerking bestaan zeer uiteenlopende
interpretaties, hetgeen te maken heeft met het
paradoxale karakter van zijn opvatting over
de liefde, die hij afschildert als zondeval en
verlossing. De meeste aandacht gaat hierbij
uit naar de symbolische of allegorische betekenis van de grot waarin Tristan en Isoude
zich na hun vlucht terugtrekken. Gottfried
heeft deze idyllische plek omgetoverd tot een
ware liefdestempel.
Diverse aspecten van het personage Tristan zijn Mader uitgediept. Zo wordt zijn rol
als dichter en musicus in de versies van Thomas en Gottfried vergeleken met die van David aan het hof van Saul en met de figuur van
Orpheus. Verder heeft Tristan vaardigheden
die hem karakteriseren als homo silvester (bosbewoner, wildeman): zijn behendigheid met
pijl en boog, het nabootsen van het gezang
van vogels, het maken van enorme sprongen.
Wanneer hij trouwt met Isoude met de witte
handen, geeft Tristan gestalte aan het motief
van de man tussen twee vrouwen, zo geliefd
in de literatuur van de Ize en 13e ecuw. Zijn
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verlangen naar een puur zinnelijke relatie met
zijn echtgenote wordt gefrustreerd door de
herinnering aan zijn minnares, hetgeen hem
impotent maakt. Het rollenspel waaraan hij
zich in zijn vele vermommingen te buiten
gaat, zou kunnen duiden op een identiteitsprobleem, maar is tevens een intellectuele
vorm van gevecht en middel tot communicatie. Door zich te vermommen als leproos —
een metafoor voor seksuele deviatie — of als
nar neemt hij het beeld aan dat de maatschappij van hem heeft en verzet hij zich tegelijkertijd als outlaw tegen de heersende orde. Het
dubbelzinnig taalgebruik maakt hem tot een
subversieve held, omdat hierdoor de evidentie van zaken in twijfel wordt getrokken in
een periode waarin men nog gelooft dat
woord en zaak identiek zijn. Semiotische studies hebben gewezen op het belang van de
descriptieve elementen, zoals de wapens
waarvan Tristan zich bedient om zich op zijn
tegenstanders te wreken: zwaard, pijl en
boog, lans en werpspies. Diverse verklaringen zijn gegeven voor Marks handelwijze in
het woud: de objecten die hij achterlaat, zouden tekens kunnen zijn van vergiffenis, van
een investituursrite of van moedwillige ontkenning van de werkelijkheid. De problematische verhouding tussen Mark en Tristan zou
crop duiden dat het bondgenootschap tussen
koning en vazal, het grote ideaal in de 12e
eeuw, gedoemd was te mislukken.
Ondanks de enorme populariteit die de
prozaroman in de Middeleeuwen genoot, is
juist deze versie lange tijd verwaarloosd in de
wetenschappelijke bestudering van de Tristanteksten. Vanaf 1890 heeft men zich moeten behelpen met een samenvatting van de
tekst; pas rinds 1963 is een kritische editie aan
het verschijnen. Men beschikt thans over een
overzicht van de handschriften en de verschillende versies van de prozaroman en heeft
inzicht verworven in de typische vertelstructuur ervan.
De minnaar van Isoude geeft in de prozaroman gestalte aan de ideale ridder van de
Ronde Tafel, ofschoon de resistentie van de

stof van de legende het onmogelijk maakte
hem zonder kleerscheuren in het keurslijf van
de Arturheld te wringen. Tristan is de nieuwe
held, die de gevestigde held > Lancelot naar de
kroon steekt. Met het invoeren van de termen joie (vreugde) en bone aventure opent de
prozaschrijver, die zichzelf omschrijft als
amerus en envoisiez (verliefd en vrolijk), een
nieuwe verwachtingshorizon voor de lezer,
die er immers aan gewend is Tristan te verbinden met droefenis. Lange tijd is de geschiedenis van de voorvaderen van Tristan
beschouwd als een saaie en overbodige toevoeging van de prozabewerker. Nu tonen
onderzoekers aan dat hierin juist op geniale
wijze de kiem wordt gelegd voor de morele
zwakte van de held.
De enorme populariteit van de Tristanstof
in de Middeleeuwen blijkt behalve uit de vele
Tristanteksten ook uit de talrijke literaire toespelingen van troubadours — zoals Cercamon
en Bernart de Ventadorn — en hun navolgers
in Italie, Spanje en Duitsland. Tristan is in
hun gedichten de belichaming van de liefdesmartelaar of van de ideale hoofse minnaar.
De dichter Hendrik van Veldeke acht zich
evenwel een groter minnaar dan Tristan, omdat zijn liefde zonder dwang, in vrijheid is
ontstaan (ca. 1175). Opvallend is het negatieve oordeel van Dante, die Tristan een plaats
geeft in de Hel, en wel bij de wellustige zondaars.
Bijzonder belangwekkend zijn de iconografische getuigenissen van de Tristanstof,
omdat zij een idee geven van de overdracht
via afbeeldingen. Het betreft hier in de eerste
plaats gebruiksvoorwerpen, die vaak passen
in een amoreuze context, zoals ivoren of
houten j uwelenkistj es, spiegeldoosj es, haarkammen, leren etuis, schrijfbenodigdheden,
schoentjes geschonken door de bruidegom
aan zijn bruid, kristallen bokalen met zilveren
basis, zilveren zoutvaatjcs cn dcrgclijke. Soms
worden er meerdere opeenvolgende scenes
afgebeeld, soms slechts een karakteristieke
episode, waarbij de boomgaardscene duidelijk favoriet is. De oudste voorstelling be-
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vindt zich op een ivoren j uwelenkistj e uit de
school van Keulen, daterend van voor 1200.
Hierop zijn de scene met de liefdesdrank, het
duel met Morholt, het huwelijk van Mark en
Isoude, de ontvoering van Isoude en het rendez-vous in de boomgaard afgebeeld. Dit
laatste tafereel treft men ook vaak in een religieuze omgeving aan. Vooral op tapijten
blijkt het Tristanverhaal een favoriet onderwerp te zijn geweest. De vier vroegste gobelins worden bier genoemd. Het oudste is een
fragment uit het begin van de i 4e eeuw, bewaard in het museum van Luneburg; verder
een tapijt uit de eerste helft 14e eeuw in het
klooster Wienhausen uber Celle; een tapijt,
uit de tweede helft i 4e eeuw, in een reeks met
o.a. een Parzival-tapijt afkomstig uit het Heilig-Kreuzkloster in Braunschweig, thans in
het Herzog-Anton-Ulrich-Museum aldaar;
tenslotte een tapijt, daterend uit het midden
van de 14e eeuw in het Dom-museum te Erfurt, afkomstig uit een klooster in Wurzburg.
Het boomgaardtafereel komt ook voor op
een console in de kathedraal te Chester (1380)
en als illustratie in een didactisch Engels
kloosterboek (begin i 4e eeuw) . Waarschijnlijk is de voorstelling in deze context bedoeld
als waarschuwing tegen de gevaren van wellust, of gaat het om een ironisch-parodistisch
spel met een bekend motief. De boomgaardscene komt ook voor op een schoorsteenconsole in Hotel de Jacques Coeur, Bourges
(1443-50). Uit de eerste helft van de i e eeuw
dateert een schoentje uit de Zuidelijke Nederlanden, met een opschrift en een voorstelling van de boomgaardscene. Tristan en Isou
de spelen er schaak, hetgeen past in de traditionele voorstelling van een liefdespaar in een
minnetuin. Bijzonder is het feit dat Tristan
Isoude duidelijk maakt dat Mark aanwezig is
door haar te wijzen op een vreemde vis in het
water. Dit tafereel komt precies zo voor in
Der Minnen Loep (141 I-I2) van Dirc Potter.
De oudste reeks afbeeldingen, gebaseerd
op Thomas, wordt gevormd door de tegels,
ca. 1270 vervaardigd en 35 scenes omvattend, afkomstig uit Chertsey Abbey (thans in
-

Tristan en Isoude op twee
venstervleugels in glas-in-lood
van Melchior Lechter, 1896.
Munster, Landesmuseum fur
Kunst and Kulturgeschichte.
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het Victoria and Albert Museum, Londen) .
Op twee geborduurde beddespreien uit Sicilie, bestemd voor de familie Guicciardini in
Florence ('395), draagt Tristan de heraldische
wapens van deze patriciers. Fresco's naar
Gottfried bevinden zich in Slot Runkelstein
bij Bolzano in Zuid-Tirol (kort na 1385). Het
betreft in totaal veertien composities, weliswaar zwaar beschadigd, maar bekend gebleven via een reeks tekeningen van Ignaz Seelos
uit 1857. Het houten plafond van Palazzo
Chiaramonte in Palermo (ca. 13 8o) is versierd
met o.a. het rendez-vous in de boomgaard.
De luxueuze manuscripten van de prozaroman worden, vooral gedurende de periode
1340 -I S00, verlucht met schitterende miniaturen. Franstalige manuscripten worden tevens gekopieerd en geillustreerd in Italie, met
name in Lombardije, Genua en Napels. Na
de opkomst van de boekdrukkunst worden
de boeken geillustreerd door middel van
houtsneden of kopergravures.
Ook in de 16e eeuw blijft Tristan in de
mode. De prozaroman wordt herhaaldelijk
herdrukt tussen 1 489 en 1533. Jean Maugin
maakt met zijn Le Premier Livre du nouveau
Tristan de Leonnois, Chevalier de la Table Ronde et d'Yseulte Princesse d'Yrlande, Royne de
Cornouaille (1554) een bewerking die is aan-

gepast aan de smaak van de Renaissance. De
Tristan (1525-29) van Pierre Sala is een ware
avonturenroman. In Duitsland wordt de proza-omzetting van de Tristrant van Eilhart, het
zogenaamde Volksbuch (1 S e eeuw), gedramatiseerd door Hans Sachs: Von dem strengen
Lieb Herr Tristrant mit der schonen Konigin Isalden (I 53 3) . Het is een moralistisch toneelstuk,

dat is opgezet met als doel een breed publiek
te waarschuwen voor de gevaren van overspel. In Spanje verschijnt een uitgave van de
prozavertaling met nieuw materiaal over
Tristans zoon. Deze Tristan de Jongere is een
verbeterde uitgave van zijn vader, een Tristan zonder liefdesdrank in zijn bloed. De roman is in het Italiaans vertaald als L'opere magnanime dei due Tristani, cavalieri della Tavola
Ritonda (I S S S) • In deze taal verschijnen ook

nog twee slechte imitaties van de Cantari: La
Battaglia de Tristan e Lancelotto e della Reina
Isotta (1492), over de bevrijding van Tristan

uit de handen van een reus door »Galaad en
»Lancelot, en L'innamoramento di messer Tristano e madonna Isotta (1520), waarin Isoude met
opzet de liefdesdrank serveert.
Na de 16e eeuw luwt het enthousiasme
voor de Tristanstof — behoudens de bewerking Tristan de Leonois (1780) van de graaf
van La Vergne de Tressan — om pas weer op
te laaien tijdens de Romantiek. Sir Walter
Scott publiceert dan voor het eerst de
Middelengelse versie Sir Tristrem. Tristanmotieven zijn te traceren in alle romans van
Scott, maar vooral in The Betrothed (i 824),
een fatale liefde met een happy end. Gedurende het Victoriaanse tijdperk is de fascinatie
voor de legende bij de Engelse schrijvers
groot. Matthew Arnold legt in zijn gedicht
Tristram and Iseult (1852) vooral de nadruk op
de neergang van de held die, levensgevaarlijk
gewond, in Bretagne terugdenkt aan de betere tijden van weleer. Tegen de achtergrond
van de ondergang van het rijk van koning
Artur vertelt Alfred Tennyson in The Last
Tournament (1871, in 1893 vertaald in het Nederlands) over de terugkeer van Tristan in
Cornwall, alwaar hij zijn jaloerse geliefde
probeert te kalmeren met harpspel. Nadat hij
Isoude heeft getooid met de halsketting die
hij won tij dens een toernooi, slaat de barbaarse koning Mark hem de schedel in. Algernon
Swinburne schetst in Tristram off Lyonesse
(1882) een waardig liefdespaar, dat getiranniseerd door het noodlot berust in de passie en
de dood voortvloeiend uit de toverdrank.
Een nieuwe editie van Malory ( 18 93 -94)
wordt voorzien van illustraties door Aubrey
Beardsley. Ook andere prerafaelitische schilders voelen zich aangetrokken tot de verboden sensuele liefdesverhouding van Tristan
en Isoude. Bekend is de serie Tristanramen,
de zogenaamde Dunlop windows (1862), die
onder leiding van William Morris werden
ontworpen voor Harden Grange bij Bingley
(Yorkshire), thans in de City Art Gallery van
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Bradford. Een karton voor `The Death of Sir den. Een globale schets en het noemen van
Tristram' van de hand van Ford Madox Ford enkele hoofdmomenten moge hier volstaan.
bevindt zich thans in het Fitzwilliam Mu- Joseph Bedier publiceert met zijn roman
seum, Cambridge. Een schilderij met hetzelf- Tristan et Iseut (1900) een reconstructie van de
de onderwerp (1864) hangt in de City of Bir- Estoire aangepast aan het nieuwe publiek. Hij
mingham Museums and Art Gallery. Van heeft een duidelijke voorkeur voor Thomas,
Dante Gabriel Rossetti verdient vermelding maar blijkt niet ongevoelig voor de Wagne`Sir Tristram and La Belle Yseult Drinking riaanse doodsdrift van het paar. In 1928
the Love Potion' (1867) in de Cecil Higgins schrijft hij het gelijknamige toneelstuk, dat
Art Gallery, Bedford. Hetzelfde motief werd grote triomfen kent in Parijs en Dublin. De
uitgebeeld op een tekening van Julius componist Frank Martin heeft zich op zijn
Schnorr von Carolsfeld, `Der Liebestrank beurt laten leiden door Bediers roman voor
Tristans and Isoldes', wat de wisselwerking zijn oratorium Le vin herbe. De concertante
tussen de Engelse prerafaelieten en de Duitse uitvoering vindt plaats in Zurich (1942),
Nazareners illustreert. Melchior Lechter ver- maar de premiere als opera gaat onder de titel
vaardigde voor zijn slaapkamer in Berlijn Der Zaubertrank in Salzburg (1948), met Jutwee venstervleugels in glas en lood, `Tristan lius Patzak als Tristan en Maria Cebotari als
and Isolde' (1896), thans in het Westfalisches Isolde. In 1944 wordt, op muziek van WagLandesmuseum fur Kunst and Kulturge- ner, het ballet Tristan fou uitgevoerd, waarvoor Salvador Dali de enscenering en de kosschichte, Munster.
In Duitsland beginnen zowel August Wil- tuums maakt. Tristan, een ballet in zeven
lem Schlegel (i 800) als Karl Immermann taferelen, beleeft zijn eerste opvoering in Ber(18 3 1) aan een dichtwerk over Tristan, gein- lijn (1965) in de choreografie van Tatjana
spireerd door de versie van Gottfried, zonder Gsovsky, op muziek van Boris Blacher. Oordit te voltooien. In het werk van de laatste spronkelijk bedoeld voor ballet is het orkestbreekt het Godsoordeel de kracht van de lief- werk Tristan. Prelude fur Klavier, Tonbander
desdrank, waarna de minnaars afstand doen and Orchester (1973) van Hans Werner Henze,
van elkaar. Richard Wagner geeft in zijn met citaten uit Wagners opera. La Folie de
opera Tristan (in 1859 voltooid, premiere in Tristan, mystere musicale (1976 -79) van Armin
Schibler wordt in 1981 te Montreux opgeMunchen 1865) een geheel eigen interpretatie
van de versie van Gottfried, met sterk merk- voerd. Gillian Whitehead en Timothy Porter
bare invloeden van de ideeen van Schopen- bewerken de stof voor hun opera's; respectiehauer en het boeddhisme. Het drama beperkt velijk Tristan and Isolt (1978) en Trystan and
zich tot drie aktes: de liefdesdrank, het leven Essylt (1980). Wagners vertolking vormt de
in het woud en de dood van het liefdespaar. achtergrond van de novelle Tristan (1903)
In Wagners visie wil Isolde met opzet vergif van Thomas Mann, over het conflict tussen
nemen, omdat zij niet met Mark wil trou- de vervoering van de kunst en de banaliteit
wen. Per ongeluk wordt dit gif vervangen van het leven. Eveneens in Duitsland verdoor de liefdesdrank. Tristan en Isolde kiezen schijnt in 1916 Eduard Stuckens drama Trisuiteindelijk bewust voor de dood, omdat ze tram and Yseult. Het gif van Isolde wordt hier
slechts in de vernietiging van hun lichaam niet vervangen door een liefdesdrank, maar
door wijn, met een sterk religieuze symboverlossing kunnen vinden.
Wagners interpretatie van de legende heeft liek. Ofschoon de gelieven uit alle macht
grote invloed gehad op de Tristanreceptie in weerstand bieden tegen de hartstocht, vinden
de Zoe eeuw. De geschiedenis van dit Nach- zij ook hier pas verlossing in de dood.
Uit de 20e-eeuwse toneelliteratuur noeleben in literaire werken, in balletten, muziekmen we, zonder uitputtend te zijn, de drastukken en films moet nog geschreven wor-
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ma's van Louis K. Anspacher 1904, J. Comyns Carr 1906, Ernst Hardt (Tantris der
Narr, 1907), Emil Ludwig 1909, Michael
Field 1911, Martha Kinross 1913, Arthur Symons 1917, Thomas Hardy (Famous Tragedy
of the Queen of Cornwall at Tintagel in Lyonnesse, 1923), basis voor de opera The Queen of
Cornwall van Rutland Boughton (premiere

op het Glastonbury Festival van 1924), John
Masefield 1927 en John Todhunter, eveneens
1927.

Uit de romanliteratuur van deze eeuw
noemen we John Erskine 1932, Hannah Gloss
1940, Albert Cohen (Belle du Seigneur, 1968),
Ruth Schirmer-Imhoff 1969, Rosemary Sutcliff 1971, Maria Kuncewiczowa 1967, Gunter de Bruyn 1975, D.M. Meany (Iseult.
Dreams that are done, 1985) en Diana L. Paxton (The White Raven, 1988). Gedichten zijn
er van Friedrich Ruckert (anoniem gepubliceerd in 1839), Martha W. Austin 1905, Albert Rausch 1909, Laurence Binyon in zijn
Odes 1913, E.A. Robinson 1927, Frank Kendon 1934, Florence M. Pomeroy 1958, M.
Beheim-Schwarzbach 1975, Ken Smith 1978
en Brian Fawcett 1981.
In Nederland wordt de roman van Bedier
in 1903 vertaald door Marie Loke, van welke
vertaling in 1973 een vijfde druk verschijnt
met illustraties van Victor Stuyvaert. In de
jaren '20 volgen snel op elkaar enkele poetische bewerkingen van de legende. Tristan en
Isolde (1920, met illustraties van Rie Cramer)
van Arthur van Schendel is een impressie in
lyrisch proza naar Gottfried. Het liefdespaar
wordt gekarakteriseerd als 'edele zondaars'.
P.E. Boutens schrijft in 1921 zijn Liederen van
Isoude. Van 1924 dateert Tristan en Isolde van
Stijn Streuvels, die gebruik heeft gemaakt
van het Volksbuch. Van 1941 dateert tenslotte
een korte vertelling van J.W.F. Werumeus
Buning: De ware geschiedenis van Tristan en
Isolde.

Met het boek L'amour et l'occident doet Denis de Rougemont in 1939 een felle aanval op
de Tristanmythe en het concept van de transcendente hartstocht, dat van ketterse oor-

Tristan en Isoude op een
medaillon van Salvador Dali,
datering onbekend. Collectie
erven Dali.
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sprong zou zijn en haaks staat op de christelijke opvatting van liefde. De schrijver is van
mening dat overspel en ongelukkige liefde,
verbonden met een sterke doodsdrift, een gevaarlijk `Leitmotiv' vormen in de Europese
literatuur. Waarschijnlijk is de Tristan die
John Updike schetst in Four Sides of One Story
(1965) bedoeld als een parodie op het type
minnaar dat door De Rougemont wordt gedefinieerd als narcistisch en egoistisch. Als bewoner van een Amerikaanse voorstad, getrouwd en vader van drie kinderen, houdt
Tristan de afstand tot Isoude dwangmatig in
stand, opdat hij haar kan blijven adoreren.
Denis de Rougemont heeft terecht opgemerkt dat de Tristanmythe in de Europese
ideeengeschiedenis een belangrijke plaats inneemt. In de Zoe eeuw is de Tristanstof terug
te vinden in de dieptestructuur van veel literaire werken. Genoemd worden in dit verband o.a. het drama Partage de Midi (19o)
van Paul Claudel, Sparkenbroke (1936) van
Charles Morgan, Fiiiiiegans Wake (1939) van
James Joyce, Spatestens in November ( 1 95 S)
van H.E. Nossack, The Serpent and the Rope
(1960) van de Indische schrijver Raja Rao en
Zoeken naar Eileen W. (1981) van Leon de
Winter. In deze roman, die zich afspeelt in
Ierland, krijgt het noodlot gestalte in de ongewenste zwangerschap van de katholieke
Eileen. Haar liefde voor de protestante Kevin
is onmogelijk, vanwege de onverzoenlijke
godsdienststrij d.
De schrijfsters Simone de Beauvoir (Les
Mandarins, 1954) en Ingeborg Bachmann
(Dergute Gott von Manhattan, 1958 en Malina,
1971) zetten zich of tegen Wagners interpretatie van de mythe. Liefde wordt opgevat als
weg naar perfectie en de liefdesdrank werkt
genezend. Alleen de vrouw durft tegen de
maatschappelijke orde in opstand te komen,
de man past zich uiteindelijk liever aan: er
bestaan geen Tristans meer. Dat de avantgarde zich evenmin onbetuigd laat, moge
blijken uit het ruimtelijke gedicht Tristan et
Iseult (1980) van Pierre Gamier, waarin overigens de Wagneriaanse driedeling van het

verhaal wordt gebruikt. De dichter voelt zich
vooral verwant met Tristan, omdat de avantgardistische schrijver een net zo marginale
plaats inneemt in de maatschappij. Een postmodernistische bewerking van het Tristanverhaal gaf Paul Griffiths met The Lay of Sir
Tristram (1991), waarin middeleeuwse figuren optreden naast Richard Wagner en tijdgenoten uit diens omgeving.
Films die teruggrijpen op de Tristanmythe
zijn met bijzonder succesvol gebleken. L' E TERNEL RETOUR (1943) van Jean Delannoy,
met medewerking van Jean Cocteau, verplaatst de legende naar de moderne tijd, met
een held die op een 4- cilinder-motor rijdt in
plaats van op een paard. Het geheel doet nu
zeer gedateerd aan. Een moeilijk toegankelijke film vol symboliek is T R I S T A N E T
I S E U L T (1972) van Yvan Lagrange. Uitgangspunt vormt het oerinstinct van overleven en voortplanten. De oorlogszuchtige
Tristan wordt steeds geassocieerd met dieren,
zoals de valk, de wolf en het paard, totdat hij
wordt gedomesticeerd door Isoude. In
FEUER UND SCHWERT (1982) toont Veith
von Furstenberg een wereld die apocalyptisch ten onder gaat als gevolg van de rebellie
van het individu tegen de gevestigde orde.
Tristan speelt, als naieve roofridder, slechts
een bijrol. Alle aandacht gaat uit naar Isoude,
de magische katalysator van het verhaal.
Aanknopingspunten met de Tristanstof biedt
ook de film FEMME D' A COTE van Francois
Truffaut, over de liefdesobsessie van twee
niet met elkaar getrouwde mensen, die uitmondt in moord en zelfmoord.
In contrast met deze moderne visuele interpretaties, leeft de legende ook in haar orale
vorm nog steeds voort in de ballade over Tistram en Isin, die gedurende de lange winteravonden gezongen wordt op de Faeroer-eilanden.
M.-J. HEIJKANT
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STUDIES

TROILUS is de jongste zoon van het Trojaanse koningspaar Priamus en Hecuba. De
antieke overlevering over Troilus bevat veel
onduidelijkheden. De auteurs stemmen erin
overeen, dat hij op j eugdige leeftijd door
Achilles is gedood ('mors immatura'-motie f .
Volgens Homerus (Ilias) en Vergilius (Aeneis)
gebeurde dat op het slagveld, in een vroeg
stadium van de Trojaanse oorlog. Dictys vertelt dat Troilus pas later, na de dood van zijn
broer #Hector, op het slagveld gevangen
werd genomen en vervolgens werd gedood
op bevel van Achilles, die zich ergerde over
het uitblij ven van bericht van Priamus over
Polyxena (>Hector) . Servius echter vermeldt
in zijn commentaar op Vergilius een overlevering volgens welke Achilles de knaap
doodde, omdat deze zijn liefde niet beantwoordde. Afbeeldingen op antieke vazen documenteren deze laatste lezing.
Bij Dares (Se-6e eeuw, #Hector) neemt
Troilus — jong, maar sterk, dapper en krij gslustig — deel aan de strijd, maar wapenfeiten
worden niet vermeld tot Hector is uitgeschakeld. Dan groeit Troilus uit tot een leider,
verslaat menige Griek en dringt zelfs door tot
bij het Griekse legerkamp. Zijn tegenstanders, verzwakt door Achilles' weigering om
te vechten (Hector), vrezen hem evenzeer als
voordien Hector. Hij richt een slachting aan
onder de Myrmidonen en dat doet Achilles in
het strijdperk terugkeren. Troilus wacht hem
op en verwondt hem. Op de zevende dag van
het gevecht keert Achilles hersteld terug.

Troilus zoekt hem weer op. Dit keer vallen
alle Myrmidonen volgens afspraak over hem
heen. Ze lijden zware verliezen. Troilus'
paard wordt gewond en sleurt zijn berijder
mee in zijn val. Achilles snelt toe en doodt
hem terwijl hij op de grond ligt.
Eeuwen later, in Benoits Roman de Troie
(ca. 1165), wordt Troilus uitvoerig beschreven als Trojes mooiste (zijn uiterlijk wordt
tot in detail geschilderd) en, na Hector, ridderlijkste held. Hij minde en werd bemind,
en leerde wat liefdesverdriet is. Zoals bij Dares groeit Troilus ook bier in zijn leidersrol,
maar nu zichtbaar vanaf het begin. Hector
maant hem tot voorzichtigheid; Troilus kent
echter geen gevaar en wordt gevangengenomen. Na zijn bevrijding verwondt hij Ulixes
(Odysseus) als die Paris in het nauw brengt.
In het derde grote gevecht komt het tot een
verschrikkelijk treffen met Diomedes. Het
eindigt onbeslist, maar maakt Diomedes en
Troilus rivalen voor het leven. Ze worden
het ook in de dienst der minne.
De ziener Calchas, bij Dares geen Griek
maar een Trojaan die zich op bevel van Apollo bij de Grieken heeft aangesloten, is bezorgd over het lot van zijn in Troje achtergebleven dochter Briseida; hij kent immers al
de afloop van de oorlog. Hij weet gedaan te
krijgen dat ze met hem wordt herenigd in het
Griekse kamp. Briseida's naam doet denken
aan de Briseis van Homerus, de oorzaak van
de wrok van Achilles in de Ilias, maar zij is
een schepping van Benoit, die daarmee een
raadsel in het werk van Dares heeft opgelost.
Dares had namelijk als laatste in de reeks van
portretten van de Griekse deelnemers een
Briseida beschreven, die in zijn verhaal verder geen rol meer speelde. Ze is erg mooi,
maar heeft doorlopende wenkbrauwen. Benoits Briseida voldoet aan dit signalement,
een veeg teken. Ook voor haar geldt: zij minde en werd bemind, maar zij was niet standvastig in de liefde.
Briseida is de geliefde van Troilus. Zij
voelt er niets voor om hem en Troje te verlaten. Maar zij gaat, na veel geweeklaag en
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een afscheidsnacht vol tranen, zuchten en beloften. Troilus begeleidt haar naar de wachtende Griekse delegatie. Nog voor ze daar
aankomen, kondigt Benoit in een tirade over
de wankelmoedigheid van de vrouw haar
ontrouw aan. Het is Diomedes die Briseida
naar Calchas brengt. Hij troost haar en biedt
haar, op slag verliefd, zijn minne aan. Zij
houdt hem op een afstand, maar hij beluistert
in haar woorden dat er hoop is en ontfutselt
haar bij het afscheid stiekem een handschoen.
Briseida overlaadt haar vader met verwijten

en weer besluit de auteur de episode met een
verwijzing naar haar trouweloosheid die
spoedig blij ken zal.
Diomedes en Troilus worden nu aartsrivalen. Diomedes maakt Troilus' paard buit en
schenkt het aan Briseida. De zich aftekenende
nederlaag van Troilus in de liefde valt samen
met zijn profilering tot grootste Trojaanse
held na Hectors dood. Wetend dat hij Briseida heeft verloren en zijn rivaal gramstorig
gelukwensend met diens succes, verwondt hij
Diomedes zo zwaar dat die voor dood naar
zijn tent wordt gedragen. In een monoloog

Troilus (links) heeft Briseida
overgeleverd aan de Grieken.
Illustratie in een uit Italie
afkomstig handschrift uit de
tweede helft 14e eeuw van de
Roman de Troie van Benoit de
Sainte-Maure. Venetie,
Biblioteca Marciana.
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vol tweestrijd en zelfverwijt besluit Briseida
haar hart aan de Griek te schenken. Zonder
enig commentaar van Benoit verdwijnt zij
met het laatste woord van haar alleenspraak
uit de Roman de Troie.
Uiteindelij k sneuvelt Troilus, als een held
ten onder gaand, door de hand van Achilles,
zonder Diomedes nog eens op het slagveld te
hebben ontmoet. De manier waarop Troilus
aan zijn eind komt, levert Achilles bij de auteur van de Roman de Troie het scheldwoord
`reneie', renegaat, op: hij verloochent de ridderlijkheid door een daad van `grant felenie'.
Dat blijft de toon in de Trojeromans. Maerlant (Historie van Troyen, 1261-66) laat het bij
een enkele uitval, maar Guido de Columpnis
(Historia destructionis Troiae, 1272-87) weet
niet van ophouden. Eerst vaart hij na de dood
van Troilus uit tegen Homerus. Die heeft de
lof van Achilles gezongen, terwijl de ware
geschiedenis van Troje zonneklaar laat zien
dat deze een karakterloze verrader is, die het
van hinderlagen moet hebben (getuige Hector) en hooguit de kracht bezit om iemand
die op sterven na dood is over de kling te
jagen (Troilus) . Uit hetzelfde vaatje words na
de dood van Memnon getapt. En voor haar
gevecht met Pyrrhus hoont Penthesileia de
zoon van Achilles door hem aan de anti-heldendaden van zijn vader te herinneren. Drievoudig versterkt gaan rouw om Troilus en
afkeer van Achilles de volgende fase in de receptiegeschiedenis van de Roman de Troie in.
Troilus en Briseida fungeren in de Trojeroman als een spiegelbeeld van Achilles en Polyxena (»Hector). De sympathie gaat sinds
Benoit uit naar Troilus en Polyxena. Briseida
en Achilles zijn exempel van verkeerde vormen van minne. Benoits werkwijze vindt navolging: het is gebruik Briseida's handelen
van negatief commentaar te voorzien. Guido,
die aan haar portret toevoegt dat ze van de
een naar de ander vlindert, kan zich niet beheersen tot haar vertrek uit Troje en barst
meteen na de beschrijving van de afscheidsnacht los. Natuurlijk wordt Benoits verhaal

op allerlei onderdelen aangepast; in de Italiaanse Istorietta Trojana (proza, eind 13 e/begin i4e eeuw) schenkt Briseida Diomedes een
ring en laat Troilus haar gangen door een
spion nagaan.
Belangrijke veranderingen ondergaat het
verhaal vanaf de eerste helft van de 14e eeuw,
als de gelieven een zelfstandig thema worden.
Briseida krijgt een andere naam, Criseida, die
aan de Homerische Chryseis doet denken. In
Boccaccio's korte epos Ii Filostrato (ca. I 335)
is zij een jonge weduwe, `Troiolo' een argeloze, smachtende aanbidder. Criseida belooft
Troiolo dat zij terug zal komen en hij blijft
daarop hopen, terwijl iedereen in zijn omgeving, en met allcen Cassandra, al lang weet
en hem voorhoudt dat ze zich met Diomedes
amuseert. Als hij de waarheid eindelijk onder
ogen ziet, wil Troiolo niet langer leven en hij
zoekt de dood op het slagveld. De Filostrato is
in het Frans vertaald door een der De Beauveaus, hofmaarschalken der Anjous (waarschijnlij k Louis, ca. 141 7-62, Roman de Troyle). Geoffrey Chaucer heeft het gegeven van
Boccaccio bewerkt in Troylus and Criseyde
(ca. 1385), een complex werk waarmee hij
diepe indruk op zijn tijdgenoten heeft gemaakt. Vooral zijn analyse van het karakter
van de wispelturige Criseyde stijgt ver boven
het conventionele oordeel over haar gedrag
uit. Chaucers grote invloed heeft Troilus en
Criseida lang en bij vele, vooral Engelse auteurs doen voortleven. Het Troy Book (ca.
1420) van John Lydgate laat zien hoe die invloed Guido de Columpnis' harde oordeel
over Criseida corrigeert.
Het antwoord op de vraag, hoe het met
Briseida/Criseida is afgelopen, laat op zich
wachten tot Robert Henrysons The Testament of Cresseid (ca. 1485). Het is, voor moralisten, een happy end. Diomedes krijgt genoeg van haar, ze vervalt tot prostitutie,
krijgt lepra en moet bedelen. Troilus geeft
haar een aalmoes zonder haar te herkennen.
Dan schrijft ze hem een afscheidsbrief, waarin
ze schuld bekent en de ring terugstuurt die hij
haar gaf. Ook William Fowler laat haar op
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haar sterfbed Troilus vergiffenis vragen The
Last Epistle of Creseyd to Troylus, ca. 1604).
Criseida's imago, en daarmee dat van
Troilus, brokkelt daarna af. Shakespeares
Troilus and Cressida (rond 1600) is een panopticum van overleveringen: Homerus (in
Chapmans vertaling van 1598), Chaucer,
Lydgate en Guido de Columpnis (in Caxtons
bewerking van Lefevres Recueil [» Hector]).
Zijn Troilus is even blind voor het onheil dat
Helena over Troje brengt als voor de koele
berekening van de wulpse Cressida, wier
naam inmiddels soortnaam is geworden.
Thomas Heywood (ook auteur van een fantasierijke bewerking van Caxtons Recuyell in
dichtvorm: Troia Britanica, 1609) laat Sinon,
terwijl Criseyde toehoort, er met Diomedes
om wedden dat hij haar verleiden kan; hij
wint die weddenschap onder het toeziend
oog van Diomedes (toneelspektakel The Iron
Age, 1632). John Dryden (Truth Found Too
Late, 1679) bewerkt Shakespeares Troilus and
Cressida in de stijl van het Franse classicisme
en streeft ernaar Criseyde te rehabiliteren.
Op het continent gaat het kalmer toe. Wel
is ook daar Briseida exempel van ontrouw en
onstandvastigheid, maar zelden van andere
gebreken, zoals zelfverheffing (Christine de
Pisan, Epistre Othea, ca. 1400) . Ten onzent is
een in latere drukken ten dele geversifieerd
relaas over `die grote amorueselycke liefde
van Troyens des conincx Priams van Troyen
kint ende van Bryseda Calcas dochter welc
dat een verrader was', ingebed in een vertaling van Guido, ca. 1 Soo voor het eerst gedrukt door Roland van den Dorpe te Antwerpen. Dit werk, Die destructie van der stadt
van Troyen, is tot in de 18e eeuw populair
gebleven.
Middeleeuwse afbeeldingen van Troilus
(en Briseida) zijn vooral in 14e- en Ise-eeuwse handschriften van de Roman de Troie en de
Historia destructionis Troiae bewaard.
De moderne receptie is grotendeels bepaald door Shakespeare: drie opera's (Vidal
1910, Wolf 1951, Zillig 1954) en een literair
werk (Morley, The Troyan Horse, 1937).
(
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Waltons opera Troilus and Cressida ( 1 954)
volgt Chaucer (libretto van Hassall), en het
bij Christa Wolf (Kassandra, 1983) ten tonele
gevoerde paar is blijkens de naam Briseida
geinspireerd op de Benoit/Guido-traditie.
L.J. ENGELS

: Scherer 1963; Buchthal 1 971; Hansen
1971; Mieszkowksi 1971; Martin 1 972; Havely
1980; Moormann/Uitterhoeve 1987; Boitani 1989;
Hanly 199o; Benson 1991

STUDIES

TURPIJN (Oudfrans: Turpin; Latijn: Turpinus) is in de Karelromans een aartsbisschop en
krijgsman in het Frankische leger ten tijde
van »Karel de Grote. Hij wordt geidentificeerd met de historische aartsbisschop van
Reims die leefde in de tweede helft van de 8e
eeuw. Er bestaat geen verhaal waarin Turpijn
de hoofdpersoon is, maar hij komt als belangrijke bijfiguur voor in vele chansons degeste.
In het Chanson de Roland (ca. i Too) behoort Turpin samen met Roland (»Roelant)
en Olivier tot de Frankische achterhoede die
verraderlijk wordt overvallen door de Saracenen. Hij vecht dapper mee en doodt vele
heidenen. Maar daarnaast vervult hij zijn taak
als geestelijk leidsman van de christenen. Hij
verleent hun absolutie voor de slag, komt
tussenbeide in de woordenwisseling tussen
Roland en Olivier over de vraag of zij Karel
zullen terugroepen en spreekt de zegen uit
over de gevallenen. Dodelijk vermoeid wil
hij nog water halen voor Roland, maar deze
daad van christelijke naastenliefde wordt hem
te veel. Hij sterft met de anderen op het slagveld bij Roncevaux. Door zijn dubbele taak
van geestelijke en strijder symboliseert Turpijn de instemming van de Kerk met de strijd
tegen de heidenen.
Ook in andere chansons de geste is Turpijn
de vertegenwoordiger van de Kerk in Karel
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de Grotes omgeving. In La Chevalerie d'Ogier
toont hij zich, als hij de aan hem toevertrouwde gevangene #Ogier niet laat verhongeren maar door een list overvloedig te eten
geeft, niet alleen barmhartig maar ook slim.
In Le Pelerinage de Charlemagne Jerusalem beweert hij in een uitgelaten stemming dat hij
met drie paarden tegelijk kan rijden, onderwijl jonglerend met vier appels.

a

Turpijn heeft in de Middeleeuwen grote bekendheid genoten als de auteur van een Latijnse kroniek met de titel Historia Karoli
Magni et Rotholandi, een uitvoerig verslag van
Karels veldtochten tegen de heidenen in
Spanje. Pas tegen het eind van de i Se eeuw
werd in kringen van de humanisten ontdekt
dat de bisschop onmogelijk de auteur van deze kroniek kon zijn geweest. Tegenwoordig
wordt aangenomen dat de tekst in verschillende etappes in de eerste helft van de I Ze
eeuw in Frankrijk is ontstaan, misschien in de
abdij van Saint-Denis.
Aan de eigenlijke kroniek gaat een gefingeerde brief vooraf waarin (pseudo-)Turpijn
zijn werk opdraagt aan Leoprandus, deken
van Aken. Hieruit leren we dat de bisschop
zijn kroniek heeft geschreven toen hij in
Vienne herstellende was van zijn verwondingen, nadat hij veertien j aar met Karel en diens
legers door Spanje had getrokken. In deze
voorstelling van zaken is Turpijn dus niet
omgekomen in de achterhoede bij Roncevaux, maar heeft hij de slag overleefd doordat hij zich bij de keizer in de hoofdmacht
beyond. Door deze brief wordt de kroniek
uitdrukkelijk als ooggetuigeverslag van Karels wapenfeiten geintroduceerd.
In het eerste hoofdstuk van de kroniek
wordt verteld dat de heilige Jacobus de Meerdere, discipel van Christus en broer van de
evangelist Johannes, het evangelie heeft gepredikt in Galicie. Na zijn dood in Palestina is
zijn lichaam op miraculeuze wijze naar Galicie gereisd en is het daar begraven. Ten tijde
van Karel de Grote was dat graf echter in
vergeteiheid geraakt en daarom verschijnt Ja-

cobus tot driemaal toe in de droom aan de
grote keizer met de opdracht de ongelovigen
in Spanje te bestrijden en daarmee de pelgrimage naar zijn graf mogelijk te maken.
Karel gehoorzaamt en trekt met een grote
troepenmacht naar Spanje. Hij belegert Pamplona gedurende drie maanden, maar kan de
stad niet innemen vanwege haar sterke muren. Dan bidt hij tot Christus en Jacobus en de
muren storten in. Pamplona wordt ingenomen en de heidenen worden gedoopt of gedood. Daarna onderwerpt Karel geheel
Spanje. Na drie jaar keert hij naar Frankrijk
terug en bouwt daar met het goud uit de
krijgsbuit vele kerken en kloosters.
Dan valt de heidense koning Aigolant uit
Afrika Spanje binnen. Karel trekt hem tegemoet en voert langdurig oorlog tegen hem.
Tot tweemaal toe ontdekken de christenen
op de ochtend voor een veldslag dat de lansen
van sommigen schors en bladeren hebben gekregen: een teken van God dat de bezitters
die dag als martelaren zullen omkomen. Tijdens een wapenstilstand ontmoeten Karel en
Aigolant elkaar. Zij debatteren over de vraag
welk van beide godsdiensten de beste is, de
islam of het christendom. Nadat door een
godsgericht ten gunste van het christendom is
beslist, belooft Aigolant zich te bekeren. Hij
komt echter op zijn besluit terug wanneer hij
ontdekt dat de armen, die door de christenen
`kinderen van God' worden genoemd, aan
Karels hof veel minder in aanzien staan dan
de voorname geestelijken. In de strijd die dan
volgt, wordt Aigolant gedood. Korte tijd later verschijnt Ferracutus, een reus uit het geslacht van Goliat. Hij daagt Karels ridders uit
tot een tweegevecht. Nadat de Saraceen vele
christenen met gemak heeft overwonnen,
vindt hij in Roland (Rotholandus) een waardig tegenstander. De strijd duurt twee dagen.
In een rustpauze ondervraagt Ferracutus Roland indringend over de geheimen van het
christelijk geloof en stelt voor dat hun gevecht een godsgericht zal zijn: als het christendom inderdaad het ware geloof is, zal Roland overwinnen. Met Gods hulp slaagt
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Turpijn en Einhart, schrijvend
aan hun biografieen van Karel
de Grote. Miniatuur in het
handschrift van Les Grandes
Chroniques de France, ca. 1400.
Brussel, Koninklijke
Bibliotheek.

Roland er tenslotte in Ferracutus in zijn
zwakke plek (de navel) te treffen en daarmee
voor de christenen de overwinning te behalen.
Het Zoe hoofdstuk bevat een beschrijving
van Karel de Grote, zijn uiterlijk, zijn kracht
en zijn dagelijks leven, naar het model van
Einharts Vita Karoli Magni. Dit hoofdstuk,
waarin de handeling even stilstaat, vormt de
overgang naar het verslag van Karels laatste
strijd in Spanje, de slag bij Roncevaux. Het
betreft een versie van het verhaal over de nederlaag van Karels achterhoede die sterk
overeenkomt met die van het Chanson de Roland. Ook hier is de nederlaag te wijten aan
het verraad van Ganelon; ook hier bestaat de
vijand uit Saracenen en niet, zoals bij Einhart,
uit Basken en ook hier neemt Karels hoofdmacht naderhand wraak op de heidenen.
Daarna wordt hier, veel uitvoeriger dan in
het Chanson de Roland, verteld hoe en waar de
gevallenen worden begraven. Aan het eind
van de kroniek vertelt (pseudo-)Turpijn hoe
hij tijdens het opdragen van de mis te Vienne
in een visioen de dood van Karel heeft vernomen. Door tussenkomst van de heilige Jacobus, voor wie hij zoveel kerken had gebouwd, is de keizer in de hemel toegelaten.
In de Historia Karoli Magni et Rotholandi is
verhaalstof die voor een groot deel afkomstig
is uit chansons de geste, gegoten in de vorm
van een kroniek en tegelijk gelardeerd met
exempelen en moralisaties. De geschiedenis
van Karel de Grote die zo is ontstaan, wordt
gepresenteerd als een les: Karel is een koning
met bijbelse trekken, een nieuwe David, die
een voorbeeld is in de strijd tegen de heidenen
en het ongeloof. Door deze bewerking wordt
de stof van de chansons de geste dienstbaar
gemaakt aan de prediking: de Historia toont
welke les de christenen kunnen leren uit de
heldendaden van Karel en diens ridders. Uit
de belangrijke rol die Jakobus speelt in het
verhaal, kan worden afgeleid dat de kroniek
oorspronkelijk bedoeld is geweest om de pelgrimage naar het graf van de heilige in Santiago di Compostela te propageren.
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De `Kroniek van pseudo-Turpijn' heeft in
de Middeleeuwen grote invloed uitgeoefend.
De tekst is in vele handschriften en gedrukte
redacties overgeleverd. Hij is al vroeg opgenomen in de Codex Calixtinus (midden
12e eeuw), een compilatiewerk dat nauw
verbonden is met de verering van de heilige
Jacobus in Santiago. Ook heeft de tekst een
belangrijke bijdrage geleverd aan de Vita
Sancti Karoli, die in verband met de heiligverklaring van Karel de Grote in i 165 op initiatief van keizer Frederik i Barbarossa werd
samengesteld. De Historia is veelvuldig in de
volkstalen vertaald; alleen al in het Frans zijn
vijftien zelfstandige vertalingen bekend. In
het midden van de 13 e eeuw heeft de geleerde
dominicaan Vincent van Beauvais de tekst
opgenomen in zijn Speculum historiale, een
wereldgeschiedenis voor zijn ordebroeders,
door hem samengesteld op last van de Franse
koning Lodewijk i x de Heilige. Toen Jacob
van Maerlant enkele decennia later deze belangrijke compilatie vertaalde en berijmde
tot zijn Spiegel historiael, bereikte de kroniek
waarschijnlijk voor het eerst een Nederlandstalig publiek. Een Nederlandse prozavertaling maakt deel uit van Die alder excellenste
cronyke van Brabant, een incunabel die op 28
februari 1497 door Roland van den Dorpe te
Antwerpen is gedrukt. Delen uit deze versie
van de Historia zijn weer verbonden met delen uit het Roelantslied, de Middelnederlandse
vertaling van het Chanson de Roland, tot het
volksboek Den droefliken strijt van Roncevale
(Antwerpen, Willem Vorsterman, ca. 1520).
Invloed van de Historia kan ook worden aangewezen in het hoofdstuk over Karel de Grote in het Passionael, de Nederlandse versie van
de Legenda aurea, en in de gezaghebbende Divisiekroniek uit 1 S 17, waarschijnlijk van de
hand van de Hollandse humanist Cornelius
Aurelius uit het klooster Lopsen bij Leiden.
Afbeeldingen van Karel de Grote en zijn
geschiedenis zijn zeer vaak gebaseerd op de
`Kroniek van pseudo-Turpin'. Dat geldt bijvoorbeeld voor de beroemde metalen reliekschrijn (ca. 1200-1215) van Karel, waarin in

de dom te Aken de resten van de grote keizer
worden bewaard. Aan de buitenkant zijn op
acht vergulde reliefs scenes uit de Historia afgebeeld (zie p. 189). Op een van de zijden
troont de heilige Karel tussen de staande, naar
verhouding kleinere gestalten van Leo iii en
Turpijn. Een frescocyclus in de Santa Maria
te Cosmedin die scenes uit het leven van Karel de Grote bevat en die paus Calixtus ii daar
in de eerste helft van de i 2e eeuw heeft laten
aanbrengen, vertoont overeenkomsten met
deze `Kroniek van pseudo-Turpijn'. De
Middelnederlandse berijmde vertaling van de
kroniek in Maerlants Spiegel historiael is
prachtig geillustreerd met acht miniaturen in
een handschrift uit het midden van de 14e
eeuw (Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage) .
Een voorstelling van het gevecht tussen
Turpijn en de heiden Abime (beschreven in
het Chanson de Roland) is te zien op een architraaf van kort na i 118 van de kathedraal
Saint-Pierre te Angouleme. In de abdij van
Saint-Faron te Meaux heeft een standbeeld
van Turpijn gestaan als onderdeel van een
grafmonument van > Ogier (voor i i 8o), thans
verloren gegaan (zie p. 238).
H. VAN DIJK

Klein T986.
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EDITIE:

STUDIES

VALENTIJN & NAMELOOS heten de twee

hoofdpersonen in een versepos uit de late
Middeleeuwen. Het zijn twee broers, de zonen van koning Crisostimos van Hongarije
en zijn gemalin Phila, een zuster van koning
Pepijn van Frankrijk. De beide kinderen
worden kort na hun geboorte op aanstichten
van de boosaardige moeder van Crisostimos
te vondeling gelegd. Valentijn wordt gevon-

VALENTIJN &NAMELOOS 339

den door Pepijns dochter Clarina en krijgt
een ridderlijke opvoeding. Het andere kind,
dat later Nameloos wordt genoemd, wordt
gevonden door een wolvin en groeit op in
het bos als een soort wildeman.
Tijdens eenjachtpartij komt Valentijn zijn
onbekende broer in het bos tegen. Hij denkt
dat hij een wild beest voor zich heeft en het
komt tot een gevecht. Uiteindelijk zegeviert
Valentijn, maar een innerlijke stem waarschuwt hem zijn tegenstander niet te doden.
Hij ziet menselijke trekjes in het 'wilde dier'
en neemt Nameloos mee naar Clarina aan het
hof van Pepijn. Langzamerhand went Nameloos eraan als een mens te leven. Valentijn
besluit dan zijn ouders te gaan zoeken. Bij
deze zoektocht wordt hij door de trouwe
Nameloos geholpen. Nameloos verwerft een
ring die hem onzichtbaar maakt en met behulp daarvan doorstaan ze vele avonturen.
Tenslotte ontdekken ze welke relatie er tussen hen beiden bestaat. Uiteindelijk vinden ze
hun ouders en verdere familie terug. Valentijn volgt Pepijn op als koning van Frankrijk
en Nameloos wordt de opvolger van Crisostimos in Hongarije.
De oudste bewaard gebleven versie van het
verhaal over Valentijn en Nameloos wordt
gevormd door een drietal Middelnederlandse
fragmenten uit de 14e eeuw. Verder zijn bekend: 1. een fragment van een Middelduits
versepos, waarnaar ook een prozabewerking
werd gemaakt (beide i Se eeuw); 2. een
Middelnederduitse versie in twee handschriften uit de 1 Se eeuw; en 3 . een Oudzweedse
versie in drie handschriften uit de 16e eeuw.
Het lijkt erop dat alle versies direct of indirect
teruggaan op een niet overgeleverd Middelnederlands origineel. Het oorspronkelijke
werk stamt vermoedelijk uit Frankrijk, er is
echter niets bewaard gebleven. Wel bestaat er
een laat-middeleeuws volksboek alentin et
Ourson (Lyon 1489). Dit bevat in grote lijnen
hetzelfde verhaal, maar is veel uitgebreider
dan Valentijn en Nameloos en ook de namen
wijken af. De vader van de twee broers is hier
[ '

Valentijn, frontispice van
Valentin et Ourson, in 1 4 8 9
gedrukt door Jacques Maillet
te Lyon.
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keizer Alexander van Constantinopel. Het is
deze j ongere Franse versie die internationaal
bekend werd. Er bestaan Middelnederlandse,
Duitse (Basel 1521), Engelse (Londen ca.
1565), Italiaanse (Venetie 15 57) en IJslandse
(ca. 1 S So, volgens het handschrift uit het Nederlands vertaald!) versies van. De Spaanse
dichter Lope de Vega gebruikte de stof voor
een toneelstuk, opgenomen in zijn Comedias
(1604), evenals de Duitse dichter Jacob Ayrer
(opgenomen in Opus theatricum, 1618).
Hoofdthema van het verhaal is het idee
dat bloedverwantschap zich nimmer verloochent. Een moderne bewerking voor jeugdige lezers gaf Nancy Ekholm Burkert in Valentine and Orson, recreated as a folk play in verse
and paintings (1989).
A. QUAK

Seelmann 1884; Kalif i886; De Vreese
1892; Wolf 1943; Geeraedts 1984.
STUDIES : Dieperink 1933; Beckers 1977.

E D I T I E S:

WALEWEIN,

oudste zoon van koning Lot
van Orcanie, neef van koning »Artur en samen met > Lancelot de belangrijkste ridder
van Arturs Tafelronde. In de middeleeuwse
literatuur is hij ook bekend onder de namen
Gauvain, Gawein, Gawain, Gawan, Walwanus en Gwalchmai. Hij is de hoofdpersoon
van een van de mooiste middeleeuwse Arturromans, de Walewein, die de Vlaamse dichters Penninc en Pieter Vostaert rond het
midden van de 13e eeuw schreven.
De Walewein opent na een korte proloog
met een bijzondere gebeurtenis: op een dag
zweeft plotseling een kostbaar schaakspel Arturs hofzaal binnen. Als het direct daarna
weer verdwijnt, ligt Arturs wens voor de
hand: hij wil het spel in zijn bezit hebben.
Walewein trekt er op uit. Hij volgt het zwevende schaakspel, ook als het in een bergope-

ning verdwijnt. In de berg stuit Walewein op
draken, die hij weet te doden. Hij vervolgt
zijn tocht en bereikt het kasteel van koning
Wonder, waar hij gastvrij wordt ontvangen.
Wonder blijkt de eigenaar van het schaakspel
te zijn. In ruil voor het zwaard-met-de-tweeringen, dat in bezit is van koning Amoraen,
zal hij het spel aan Walewein afstaan.
Walewein begeeft zich op weg naar Amoraen. Hij ontmoet een jongeman, die door
Artur tot ridder geslagen wil worden omdat
hij anders niet gerechtigd is te vechten tegen
een ridder die hem kwaad gezind is. De jongeman berijdt evenwel een zeer slecht paard
(zijn eigen paard is hem door een roofridder
afhandig gemaakt), waardoor hij zeker niet
op tijd terug zal kunnen zijn voor het duel.
Walewein leent hem zijn trouwe viervoeter
Gringalet, vervolgt zijn tocht te voet en zal
afrekenen met de roofridder. De jongeman
rijdt na door Artur tot ridder te zijn geslagen
naar het hof van koning Amadijs, waar het
tweegevecht zal plaatsvinden. Onder de ogen
van Walewein, die bij Amadijs is aangekomen, verslaat de jongeman zijn opponent,
maar diens aanhangers leggen zich daar niet
bij neer; zij belagen de jongeman. Walewein
stort zich in de strijd en behaalt de overwinning. Daarna vervolgt hij zijn tocht en bereikt het kasteel van Amoraen. De koning
wil het wonderbaarlijke zwaard, waarvan
Walewein de uitverkoren drager blijkt te
zijn, afstaan in ruil voor de mooie Ysabele, de
dochter van koning Assentijn.
Met het wonderzwaard in bruikleen gaat
Walewein op weg naar Endi (Indie), waar
Assentijn woont. Onderweg redt hij een
jonkvrouwe van de roofridder die haar mishandelt. De dodelijk gewonde ridder biecht
bij Walewein, die hem een mis en een christelijke begrafenis belooft, in ruil voor bijstand
ooit in de toekomst. Walewein verslaat de
drie handlangers van de gestorven ridder en
levert de j onkvrouwe of bij haar oom. 's
Nachts houdt hij onder moeilijke omstandigheden — duivels kwellen de zielen van de andere gedode roofridders — de dodenwake en

WALEWEIN 341

de volgende morgen zorgt hij voor een mis
en een begrafenis. Daarna vervolgt hij zijn
tocht en ontdekt hij het kasteel van Assentijn,
dat evenwel onbereikbaar lijkt (slechts een uiterst smalle brug over een gloeiendhete rivier
biedt toegang). Dan verschijnt de sprekende
vos Roges ten tonele: een koningszoon die
door zijn stiefmoeder is betoverd. Roges
heeft Walewein nodig, want zijn betovering
zal worden verbroken op het moment dat hij
Walewein, Ysabele, Wonder en diens zoon
bij elkaar zal zien. De vos brengt Walewein
via een tunnel onder de rivier door. Walewein weet tot ver in het ogenschijnlijk onneembare kasteel binnen te dringen, maar
wordt dan toch gevangengenomen. Als hij
Ysabele ziet, is hij direct verliefd. De liefde
blijkt wederzijds te zijn en Walewein brengt
aangename uren met haar door. Hun geluk is
echter van korte duur: door verraad belanden
zij in de kerker. Waleweins queeste lijkt hier
te eindigen, maar dan verschijnt de geest van
de berouwvolle roofridder. Hij brengt Walewein en Ysabele bij Roges.
In gezelschap van Ysabele en Roges aanvaardt Walewein de terugtocht. Onderweg
eist een overmoedige ridder Ysabele op, hetgeen hij met de dood moet bekopen. Die
avond vindt Walewein onderdak bij een hertog, die de vader blijkt te zijn van de gedode
ridder. Als het lijk van de zoon thuisgebracht
wordt en diens wonden opnieuw gaan bloeden vanwege de aanwezigheid van de doder,
Walewein, schendt de hertog het gastrecht:
Walewein en Ysabele worden gevangengezet. Hun bewaker is ongewild aanleiding tot
hun ontsnapping: door Ysabele te slaan
brengt hij Walewein tot zo'n razernij dat de
held zijn boeien verbreekt. Op weg naar
Amorijs — die eerder Amoraen werd genoemd — verklaart Walewein dat hij Ysabele
met aan de koning zal afstaan omwille van
het zwaard-met-de-twee-ringen. Het mislukken van Waleweins queeste (zonder het
zwaard krijgt hij immers van koning Wonder het schaakspel niet) blijft echter uit, omdat Amorijs gestorven blijkt te zijn.

Walewein en zijn gezelschap zetten hun
tocht voort. Als Walewein onderweg in slaap
is gevallen, maakt een ridder van de gelegenheid gebruik om Ysabele te ontvoeren. Gealarmeerd door Roges zet Walewein de achtervolging in en verslaat de ridder, die Lancelots broer Estor blijkt te zijn. Walewein
verbergt zijn identiteit en ziet erop toe dat
Estor wordt verzorgd. Daarna vinden Walewein en de zijnen onderdak in het kasteel van
de jongeman die eerder Waleweins paard
leende. Kort daarop verschijnt de hertog die
het gastrecht schond, vergezeld van een grote
strijdmacht. Zijn belegering van het kasteel
loopt evenwel op niets uit: Walewein weet
de slag in zijn voordeel te beslissen. Als het
gezelschap bij koning Wonder is gearriveerd,
wordt de betovering van Roges verbroken.
Walewein schenkt de koning het zwaardmet-de-twee-ringen en krijgt het schaakspel.
Zonder verdere moeilijkheden bereiken Walewein, Ysabele en Roges daarna het hof van
Artur, waar koning Assentijn en Roges' wader al verblijven. Walewein doet verslag van
zijn avonturen en overhandigt Artur het
schaakspel. Het is de verteller niet bekend of
Walewein met Ysabele in het huwelijk trad.
Uit deze samenvatting blijkt zonneklaar hoe
de dichters Penninc en Vostaert Walewein
beoordelen: in hun ogen is hij een held die in
hoofsheid en dapperheid zijn gelijke niet
kent. Hun visie op Arturs neef wordt gedeeld
door andere dichters van Middelnederlandse
Arturromans. Zo verricht Walewein in Walewein ende Keye, een roman die werd geschreven in de tweede helft van de 13 e eeuw,
de ene heldendaad na de andere; geen enkele
smet valt er op zijn blazoen te bekennen. Deze uitermate positieve waardering, die men
ook in Lanceloet en het hert met de witte voet
aantreft, komt eveneens tot uiting in de bijnaam die Walewein in enkele Middelnederlandse Arturromans heeft: `der aventuren vader' . Dit epitheton is wellicht afkomstig uit
de heel vroege Arturliteratuur in de Lage
Landen, die uitsluitend mondeling circuleer-
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de. In die literatuur moet Walewein ook al
een bewonderenswaardige ridder zijn geweest. Dat blijkt uit het gegeven dat Vlaamse
edelen zijn naam — en die van Ywein (»Yvain)
— dragen vanaf het begin van de i Ze eeuw.
Waleweins literaire voorganger in de
Welshe literatuur, Gwalchmai, is in de overgeleverde versie van »Culhwch ac Olwen net
als Cei (»Keye) een van de zeer begaafde helpers van Culhwch bij zijn poging Olwen te
verwerven. Van Gwalchmai words gezegd
dat hij Arturs neef is en nooit naar huis terugkeert zonder een queeste volbracht te hebben;
bovendien is hij de beste loper en rijder. Elders in de Welshe literatuur draagt hij de bijnaam 'dafod aur' (d.i. met de gouden tong),
hetgeen verwijst naar zijn welbespraaktheid.
In overeenstemming hiermee bedient Arturs
neef zich in verreweg de meeste middeleeuwse Arturromans van zeer hoofse taal. Ook de
raadselachtige naam van Waleweins trouwe
paard, Gringalet, lijkt te wortelen in de Welshe traditie, waar Gwalchmais paard Kein
Calet (de harde rug) wordt genoemd.
Rond 113 6 voltooide Galfredus van Monmouth zijn Historia regum Brittanniae (Geschiedenis van de koningen van Brittannie),
een van de meest invloedrijke boeken in de
Middeleeuwen. In deze Latijnse kroniek
draagt Arturs neef de naam Gualguanus. Hij
is een belangrijke raadgever van de koning en
tevens zijn legeraanvoerder. Volgens Galfredus werd hij gedood in Arturs strijd tegen
Mordred. In een eerdere Latijnse kroniek, de
Gesta regum Anglorum (Daden van de Engelse
vorsten), die Willem van Malmesbury rond
1125 schreef, wordt vermeld dat het graf van
Arturs neef Walwen tijdens de regeerperiode
van Willem de Veroveraar werd gevonden.
In de Oudfranse Arturliteratuur ondergaat
het personage Gauvain een geleidelijke devaluatie. In Chretien de Troyes' eerste versroman, »Erec et Enide (ca. r 165), wordt Gauvain
net zo positief beoordeeld als in het werk van
Galfredus van Monmouth. Zijn eerste optreden in de Franse roman toont hem als Arturs
wijze raadgever en in het vervolg van het

werk wordt beklemtoond dat hij vele deugden, zoals dapperheid en hoofsheid, belichaamt. In de Chevalier de la charrette (ca.
I 18o, > Lancelot) is hij al evenzeer een bewonderenswaardige ridder, al wordt hij overtroffen door Lancelot, de ridder met wie hij op
zoek is naar de ontvoerde koningin. Terwijl
Lancelot, gedreven door zijn liefde voor Arturs vrouw, de vreselijke Zwaardbrug weet
te passeren, faalt Gauvain bij de iets minder
gevaarlijke Onderwaterbrug; hij wordt ternauwernood van de verdrinkingsdood gered.
Lancelot blijkt dus Gauvains meerdere te zijn,
maar dat wordt verklaard door Lancelots
verliefdheid, die hem onvergelijkbaar dapper
maakt. Gauvains kwaliteiten worden nergens
in de roman in twijfel getrokken.
Ook in Chretiens > Yvain (ca. i i 8o) wordt
de held van de roman vergeleken met Gauvain, die net als in de voorgaande romans met
de hoofdpersoon bevriend is. In de loop van
het werk blijkt dat het beeld van Gauvain niet
geheel vlekkeloos is. Zo getuigt zijn raad aan
Yvain om zijn jonge echtgenote tij delij k te
verlaten teneinde toernooien te bezoeken niet
van wijsheid: Yvains vertrek komt hem duur
te staan. Bovendien vecht Gauvain aan het
einde van de roman in een gerechtelijk duel
tegen Yvain als de kampioen van een jonkvrouwe die overduidelijk niet in haar recht
staat. De rol van Gauvain in deze situaties
lijkt een voorafspiegeling van zijn optreden
in Chretiens laatste werk, de »Perceval (ca.
1 190). In deze onvoltooide roman valt de
vergelijking tussen Gauvain en Perceval, de
boerenpummel die ridder wil worden, eerst
uit in het voordeel van Arturs neef, die een
groot ridder is en precies weet hoe het hoort.
Maar Perceval leert snel en als Gauvain hem
later in de tekst met hoofse woorden naar
Arturs tentenkamp leidt, beheerst Perceval —
dan een sterke, in liefdesgedachten verzonken
ridder — de regels van het spel; de ridders
lijken gelijkwaardig te zijn. In het laatste gedeelte van de roman gaat het met Gauvain
bergafwaarts: terwijl Perceval, die geestelijke
waarden leert kennen en waarderen, op weg
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is naar succes in zijn zoektocht naar de Graal,
ziet het ernaar uit dat Gauvain zal falen in een
reeks van avonturen die elkaar zonder enige
logica afwisselen en allerlei negatieve gevolgen voor hem hebben. Zo doorstaat hij weliswaar de beproeving van het levensgevaarlijke wonderbed, waardoor hij een kasteel
verlost, maar mag hij vervolgens dit kasteel
met meer verlaten. De representant van de
hoofse Arturwereld, Gauvain, zal het moeten
afleggen tegen Perceval, de buitenstaander
die oog heeft voor geestelijke waarden.
De onvoltooide Perceval vormde voor
sommige middeleeuwse dichters een onweerstaanbare uitdaging: de roman werd in
relatief korte tijd van vier op elkaar aansluitende vervolgen voorzien. In die continuaties
is het beeld dat van Gauvain wordt geschetst,
steeds anders. In de eerste en tweede Percevalcontinuatie, die beide nog voor 1200 zijn ontstaan, sluit de portrettering van Arturs neef
aan bij Chretien: Gauvain is een uitstekende
ridder, maar niet zonder beperkingen en falend als het gaat om het Graalavontuur. Een
nieuw element is zijn gedrag als rokkenjager.
Dit aspect van zijn karakter krijgt relatief veel
aandacht in de derde Perceval- continuatie, die
Gerbert de Montreuil rond 1230 schreef. In
de vierde en laatste continuatie, die eveneens
omstreeks 1230 is ontstaan, wordt Gauvain
door de dichter Manessier minder hard aangepakt dan Gerbert deed: al is het Graalavontuur niet voor hem weggelegd, hij is wederom Arturs beste ridder en het toonbeeld van
vele deugden.
In de andere Oudfranse Arturromans in
verzen na Chretien wordt veelal een kritische
houding tegenover Gauvain aangenomen. In
sommige werken spelen de dichters met Gauvains reputatie als minnaar. Een goed voorbeeld is de roman Le chevalier l'epee, die kort
voor 1200 werd geschreven. In dat werk
overnacht Gauvain bij een edelman die zijn
dochter opdraagt het bed met de held te delen. Hoewel beiden graag de liefde zouden
bedrijven, maakt een wonderzwaard dat boven hen hangt dat onmogelijk: zodra Gau-
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vain aanstalten maakt het meisje aan te raken,
dient het zwaard hem een slag toe. Zo zien
we de grote minnaar lijden onder zijn verlangen in een hopeloze situatie. Dat is ook het
geval in Le chevalier aux deux epees, een roman
die ook wel Meriadeuc wordt genoemd en in
het tweede kwart van de 13 e eeuw werd geschreven. In dit werk bevindt Gauvain zich
op een gegeven moment in het bed van een
meisje dat zo onder de indruk is van Gauvains
reputatie, dat zij uitsluitend met hem de liefde zou willen bedrijven. Helaas voor Arturs
neef gaat zij niet in op zijn avances, omdat zij
niet wil geloven dat haar bedgenoot werkelijk Gauvain is, die zij nog nooit ontmoet
heeft.
Raoul, de dichter van La Vengeance Raguidel (omstreeks 1220), is nog een stap verder
gegaan. Zijn werk is een echte anti-Gauvainroman. Zo wordt Arturs neef als ridder belachelijk gemaakt doordat hij erop uit trekt om
de gedode Raguidel te wreken, terwijl hij de
daarvoor benodigde lanspunt, die hij uit het
lichaam van de dode heeft getrokken, vergeet
mee te nemen. Dat dwingt hem op de helft
van de roman onverrichterzake naar Arturs
hof terug te keren om de lanspunt op te halen. Ook zijn reputatie als minnaar wordt in
de Vengeance Raguidel ondermijnd. Zodra
Gauvain de mooie Ydain ontmoet, is hij verliefd op haar. Ydain lijkt evenwel niet erg
tevreden over zijn prestaties op het terrein
van de liefde. Als zij op een gegeven moment
moet kiezen tussen Gauvain en een haar onbekende ridder, die zij tegenkomen terwijl
hij tegen een heg staat te urineren, kiest zij
voor de onbekende — op grond van een blik
op zijn edele delen, zo suggereert de verteller.
Terwijl de dichters van de Oudfranse versromans meestal niet verder gaan dan het uitbuiten van de burleske mogelijkheden van
het personage Gauvain, wordt hij door de
auteurs van de Oudfranse Arturromans in
proza vaak streng bekritiseerd. De schrijver
van de Suite-Vulgate du Merlin (ca. 1230), een
roman die door Lodewijk van Velthem in het
Middelnederlands is vertaald (de Merlijn-
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continuatie uit 1326), vormt hierop een uitzondering: hij doet op uitermate positievc
wijze verslag van de daden van Gauvain en
zijn broers in de tijd dat zij als jonge ridders
de pasgekroonde Artur bijstaan. In de prozacyclus Lancelot-en-prose — Queste del Saint
Graal — Mort le roi Artu (1215-1235) wordt hij
echter veroordeeld als de belangrijkste representant van wereldse normen en waarden, die
tegen de achtergrond van een op religieuze
waarden gericht ridderschap verwerpelijk
geacht worden; Gauvain is een berouwloze
zondaar, die faalt in de zoektocht naar de
Graal. Zo wordt hem in gezelschap van Hector de toegang tot een gevaarlijk kerkhof
ontzegd; het daar aanwezige avontuur zal alleen volbracht kunnen worden door > Lancelot. Verder doodt hij tijdens zijn queeste
vele andere ridders van de Ronde Tafel. In
Mort le roi Artu drijft zijn wraakzucht hem zo
ver dat hij tegen Lancelot, eens zijn beste
vriend, in het strijdperk treedt. In de Tristan
en prose (ca. 1230) is Gauvains degradatie volledig: hij wordt geportretteerd als een gewetenloze schurk, die niet terugdeinst voor
moord en verkrachting.
In de Engelse literatuur van de Middeleeuwen springt een roman over Gawain eruit. Het betreft Sir Gawain and the Green
Knight, een juweel van middeleeuwse vertelkunst dat vermoedelijk werd geschreven in
het laatste kwart van de 14e eeuw. Het verhaal opent met de komst van een zonderlinge
en reusachtige ridder, die geheel in het groen
is gekleed, tijdens een van Arturs hoffeesten.
Hij daagt de Arturgemeenschap uit: een van
de aanwezigen mag hem een bijlslag toedienen, op voorwaarde dat de groene ridder een
jaar later op zijn beurt mag toeslaan. Gawain
toont zich Arturs dapperste ridder. Hij neemt
de uitdaging aan en slaat de groene ridder het
hoofd af. Tot verbijstering van het hof valt de
ridder niet dood neer: hij pakt zijn hoofd op,
bestijgt zijn paard en zegt Gawain dat hij hem
na eenjaar moet zoeken bij de groene kapel.
Bijna eenjaar later begeeft Gawain zich op
weg, terwijl het hof treurt om het vertrek

van 's werelds beste ridder. Na een lange
tocht vol gevaren komt hij bij een prachtig
kasteel, waar hij gastvrij ontvangen wordt
door een edelman, diens mooie vrouw en een
oude dame. Gawain blijkt tot de afgesproken
dag op het kasteel te kunnen verblijven, want
zijn gastheer vertelt hem dat de groene kapel
in de buurt is. Daarna doet de edelman Gawain een voorstel: hij zal hem de volgende
dag zijn jachtbuit schenken, als Gawain hem
in ruil daarvoor zal geven wat hij op het kasteel verwerft. Gawain gaat hiermee akkoord.
Terwijl de gastheer 's morgens op jacht gaat,
bezoekt zijn vrouw Gawains slaapkamer en
tracht hem te verleiden. Gawain weerstaat
haar in hoofse bewoordingen, waarna zij
hem tenslotte bij het afscheid kust. Als de
edelman terugkeert van de j acht, ruilen hij en
Gawain volgens afspraak hetgeen zij verworven hebben: Gawain ontvangt hertevlees en
geeft de edelman een kus. Zij bevestigen
daarna opnieuw hun overeenkomst.
De volgende ochtend herhalen de gebeurtenissen zich: de edelman gaat op jacht, zijn
vrouw probeert Gawain te verleiden. Aan
het einde van de dag ontvangt Gawain het
vlees van een wild zwijn, dat met veel moeite
gedood is, en geeft hij de edelman twee kussen, die hij van zijn verleidster heeft gekregen. De derde dag vangt de edelman een vos;
Gawain krijgt van de vrouw drie kussen en
een gordel van groene zij de, die de drager
onkwetsbaar maakt. Bij het ruilen van de
verworvenheden behoudt Gawain tegen de
afspraak in de gordel die hem naar hij meent
het leven kan redden als hij de groene ridder
zal ontmoeten.
De volgende dag brengt een gids Gawain,
die de gordel om heeft, naar de groene kapel,
waar de groene ridder reeds een enorme bijl
heeft geslepen. Gawain biedt hem zijn nek
aan. De groene ridder houdt bij twee bijlslagen op het laatste moment in en brengt
Gawain de derde maal slechts een ondiepe
snede toe. De verklaring voor deze drie slagen wordt door de groene ridder, die Gawains gastheer blijkt te zijn, direct gegeven.
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van zijn bronnen, de Oudfranse prozaromans, met een uitsluitend positief portret van
Gawain schetst: men wordt er voortdurend
aan herinnerd dat zelfs een invloedrijke en
dappere ridder verre van perfect is en kan
falen.
Sommige Engelse teksten over Gawain
bevatten evenals Sir Gawain and the Green
Knight een onthoofdingstest. Dat is bijvoorbeeld het geval in drie korte verhalen van
rond Soo regels die alle omstreeks I Soo zijn
ontstaan: The Carle off Carlile (ecn latere versie van Syre Gawene and the Carle of Carlyle
uit ca. 1400), The Turke and Gowin en The
Grene Knight (een bekortende bewerking van
Sir Gawain and the Green Knight). In andere
werken, zoals in The Wedding of Sir Gawain

schappij over de man) . In The Wedding of Sir
Gawain and Dame Ragnell, een tekst van 8 S S
regels die rond 1450 wordt gedateerd en wel
aan Sir Thomas Malory is toegeschreven,
krijgt Gawain van zijn kersverse echtgenote
een moeilijke keuze voorgelegd: zij blijkt
overdag mooi te kunnen zijn en 's nachts lelijk, of omgekeerd. Gawain is niet in staat te
kiezen. Hij laat de keuze aan zijn vrouw en
legt zich aldus neer bij haar heerschapij; dat
verbreekt de betovering. De 1 Se-eeuwse ballade The Marriage of Sir Gawain bevat vrijwel
hetzelfde verhaal. Een variant ervan, met een
anonieme ridder in plaats van Gawain in de
hoofdrol, vertelt Geoffrey Chaucer in een
van de Canterbury Tales: `The Wife of Bath's
Tale' (1392-94). In Chaucers versie kan de
hoofdpersoon kiezen tussen een lelijke en
trouwe echtgenote of een mooie en overspelige vrouw.
Net als in de Engelse en de Nederlandse
traditie is Gawan/Gawein in de Duitse romans een personage waarover doorgaans positief geoordeeld wordt. Dat is al het geval in
Wolfram van Eschenbachs Parzival (12001210). In afwijking van zijn bron, Chretiens
Perceval, beklemtoont Wolfram dat Arturs
neef een perfecte ridder is. Een soortgelijk
beeld biedt de Wigalois van Wirnt van Grafenberg (omstreeks 1220) . Gawein wordt in
deze tekst voorgesteld als de ideale representant van Arturs hof, die bij uitstek geschikt is
om de vader te zijn van »Wigalois, een zoon
die vanaf zijn eerste optreden laat zien dat hij
een superieure ridder is. Het meest positieve
beeld van Gawein in de Duitse literatuur
biedt Heinrich von dem Turlin in zijn roman
Diu Crone (ca. 1225). Het omvangrijke werk
k an met recht een Gaweinroman genoemd
worden, al begint het met het verhaal van
Arturs jeugd en zijn huwelijk. Gawein is
evenwel de ideale held in een reeks gebeurte-

and Dame Ragnell, ontmoet Gawain een be-

nissen; hij toont zich do grootstc ridder, die

toverde vrouw met een weerzinwekkend uiterlijk, die hij moet huwen als zij het juiste
antwoord heeft gegeven op de vraag wat
vrouwen het meest begeren (namelijk heer-

alle avonturen tot een goed einde kan brengen. Zelfs het Graalavontuur blijkt voor hem
weggelegd te zijn.
Al is het zeker waar dat Walewein in de

Zij weerspiegelen de wijze waarop Gawain
zich aan zijn afspraak met de edelman hield:
twee maal volkomen eerlijk, de derde keer
minder oprecht. Gawain schaamt zich diep.
De groene ridder maakt zich bekend als Bertilak de Hautdesert en verklaart te hebben
gehandeld in opdracht van Morgan la Fay (de
oude dame op het kasteel), die van haar vroegere geliefde, de tovenaar »Merlijn, magische
kunsten heeft geleerd. Morgan, Arturs halfzuster en Gawains tante, wilde met de uitdaging van de groene ridder de reputatie van
Arturs hof op de proef stellen. Gawain keert
terug naar het hof, waar hij naar waarheid
verslag doet van zijn avontuur. Men ontvangt hem er vreugdevol en treurt niet over
Gawains gedeeltelijke onoprechtheid.
Dat Gawain in de Middelengelse literatuur
bijzonder populair was, blijkt uit de vele romans die aan hem gewijd zijn. In deze teksten
is Gawain net als de Middelnederlandse Walewein vrijwel altijd een held zonder blaam.
Een uitzondering op deze regel vormt het
werk van Sir Thomas Malory, Le Morte d'Arthur (ca. 1470) die in navolging van enkele
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Middeleeuwen veel minder beeldend kunstenaars heeft geinspireerd dan bijvoorbeeld
>>Perceval, #Lancelot of #Tristan, er bestaan
wel degelijk afbeeldingen van hem. Tot de
bekendste illustraties behoort de miniatuur
ter grootte van een volledig blad in het Leidse
Walewein-handschrift (13 So), die Arturs neef
toont als hij te paard het zwevende schaakbord achtervolgt. In een Engels handschrift
uit 1390-1400 treft men vier tekeningen aan
met scenes uit Sir Gawain and the Green
Knight (de onthoofde groene ridder, de verleiding van Gawain door de gastvrouw,
Gawain bij de groene kapel, Gawain terug
aan het hof) . Uit het tweede kwart van de
14e eeuw dateert een deel van een wandtapijt
uit het Heilig-Kreuzklooster (Braunschweig)
met daarop Gawan in gezelschap van j onkvrouwe Orgeluse, zoals Wolfram verhaalt.
Rond het midden van de i 4e eeuw werd een
kapiteel gemaakt voor de Pieterskerk in Caen
met een afbeelding van Gauvain in het gevaarlijke bed (en van Lancelot op de Zwaardbrug, zie p. 213) . Dezelfde voorstellingen
vindt men op Parijse ivoren kistjes uit de eerste helft van de 14e eeuw (p. 207), die populair waren als cadeau voor vrouwen. De laatste middeleeuwse afbeelding die hier wordt
vermeld, kan bewonderd worden in kasteel
Runkelstein ten noorden van Bolzano (Italie) . Dit 13 e-eeuwse kasteel werd in 13 8 S gekocht door de gebroeders Niklaus en Franz
Vintler, die de wanden lieten beschilderen. In
het zomerhuis, dat voor 1413 werd bij gebouwd, zijn personages en scenes uit Artur
romans afgebeeld, waaronder een voorstelling van Gawan als een van de drie beste
Arturridders (samen met Parzival en Iwein
[»Yvain]). De wandschilderingen werden aan
het begin van de 16e eeuw in opdracht van de
nieuwe kasteelbezitter keizer Maximiliaan i
gerenoveerd.
In de literatuur na de Middeleeuwen is het
vooral de Engelse traditie die de aandacht
trekt als het om Arturs neef gaat. Het werk
van Thomas Malory, de weergaloze tekst Sir
Gawain and the Green Knight en het verhaal
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over Gawains huwelijk met de afschuwelijke
dame vormen duidelijk een grote inspiratiebron voor latere auteurs. Een goed voorbeeld
uit het begin van de 19e eeuw is het onvoltooide Fragments of the Masque of Gwendolen
(geschreven in 18 16, gepubliceerd in 1830)
van de hand van Reginald Heber, waarin
Merlijn Gwendolen betovert als zij weigert
hem te huwen. Als lelijke vrouw weet zij
Gawain het antwoord te geven op de vraag
wat vrouwen het meest begeren: macht. In
King Arthur van Edward Bulwer-Lytton, een
lang verhalend gedicht uit 1848, worden Gawains liefdesavonturen op komische wijze
beschreven. De gebeurtenissen komen overeen met de gang van zaken in werken als The
Carle off Carlile, de Vengeance Raguidel en Le
chevalier a l'epee. Een soortgelijk beeld van
Gawain bieden twee sonnetten van Richard
Hovey, Launcelot and Gawaine (geschreven in
1888, gepubliceerd in 1898) en The Last Love
of Gawaine (geschreven in 1898, gepubliceerd
in 19o8). Arturs neef is in deze gedichten het'
schoolvoorbeeld van onbetrouwbaarheid.
Een negatief beeld van Gawain vindt men
ook in het werk van de belangrijke 19eeeuwse dichter Alfred Tennyson, die aan de
wieg stond van de hernieuwde belangstelling
voor de Arturstof in het Victoriaanse Engeland. Zijn belangrijkste werk, Idylls of the
King, is in een reeks van jaren ontstaan. In
1859 publiceerde hij onder deze titel vier
idyllen, in 1870 werden er vier aan toegevoegd en de laatste herziene editie uit 1886
bevat er twaalf. In gedeeltelijke navolging
van Malory is Tennysons Gawain in veel opzichten een verwerpelijk personage. Hij is
niet integer, met trouw aan Arturs idealen,
geen toonbeeld van hoofsheid en niet in staat
tot oprechte wereldse of religieuze liefde.
Ook de Amerikaanse dichter Edwin Arlington Robinson, die de Arturstof in drie
lange gedichten verwerkte, volgt Malory. In
het tweede gedicht, Lancelot (1920), slaagt hij
erin het karakter van Gawain psychologisch
te nuanceren en te verdiepen. Het derde en
laatste werk, Tristram uit 1927, biedt een
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beeld van Gawain zoals Tennyson dat ook
schetst, maar dan wat minder schurkachtig.
Enkele jaren eerder, in 1921, publiceerde de
Newyorkse dichter Arthur Guiterman een
aantal balladen, waaronder Gawaine's Choice.
Evenals Robinson maakt Guiterman in dit
gedicht, waarin Gawain samen met twee andere ridders moet kiezen uit drie vrouwen die
hun een queeste aanbieden, gebruik van het
werk van Malory.
Zoals te verwachten valt, is Sir Gawain and
the Green Knight een belangrijke bron voor
latere auteurs. In 1903 publiceerde Charlton
M. Lewis een komische hervertelling in
dichtvorm van het middeleeuwse werk onder de titel Gawayne and the Green Knight: A
Fairy Tale. In dit gedicht heeft Gawain een
vriendin, de fee Elfinhart, wier pleegmoeder
verantwoordelijk is voor het testen van de
ridder om aan de weet te komen of hij de
liefde van haar dochter waardig is. John Harington Cox daarentegen volgde in 1913 het
middeleeuwse verhaal op de voet in een bewerking voor de jeugd. De verhaalstof werd
door Yvor Winters in 1952 verwerkt in een
kort gedicht.
In 1975 verscheen Vera Chapmans The
Green Knight, waarin verslag van de gebeurtenissen wordt gedaan vanuit het standpunt
van de (sterke) vrouw in het verhaal, die hier
Vivien heet. Chapman benut in haar werk
eveneens de stof over Gawain en de weerzinwekkende dame. Dat doet ook Joanna
Troughton in haar Sir Gawain and the Loathly
Damsel, een bewerking van The Wedding of
Sir Gawain and Dame Ragnell voor jeugdige
lezers uit 1972. Selina Hastings publiceerde in
1985 Sir Gawain and the Loathly Lady, dat in
hetzelfde jaar in Nederland uitkwam onder
de titel Heer Walewein en de jammerlijke jonkvrouw. Zowel het verhaal over Gawains huwelijk als zijn avontuur met de groene ridder
is opgenomen in een ander werk voor jeugdigen: de verzameling verhalen The Tale of
Sir Gawain (1987) van Neil Philip. Hij legt de
verhalen in de mond van de stervende Gawain, die zijn schildknaap over zijn leven
vertelt.

In 1979 publiceerde Y.R. Ponsar een moderne prozabewerking van Sir Gawain and the
Green Knight. Een versie van dit middeleeuwse verhaal werd tweejaar later door Rosemary Sutcliff opgenomen in een van haar boeken met Arturstof voor de jeugd, The Sword
and the Circle uit 1981. Haar roman is gebaseerd op Malory. Enkele jaren eerder, in
1978, verscheen een van de belangrijkste moderne Arturromans, Arthur Rex, waarin Thomas Berger eveneens Sir Gawain and the
Green Knight verwerkte. Bergers werk is een
ironiserende en komische versie van Malory's
tekst, aangevuld met een overdaad aan an-der
materiaal, waaronder ook het verhaal over
Gawains huwelijk met de lelijke vrouw.
In sommige Zoe-eeuwse teksten over Arturs neef wordt welbewust geen gebruik gemaakt van de bestaande literaire traditie zoals
die wordt gerepresenteerd door het werk van
Malory, Sir Gawain and the Green Knight en
de teksten over Gawains huwelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval in een kort verhaal van
de hand van Heywood Broun, The Fifty-first
Dragon uit 192I. Gawain is hierin de minst
belovende leerling van een ridderschool. Het
slimme hoofd van de opleiding laat hem met
een bijl draken bestrijden, waarbij een toverwoord de bange Gawain moet beschermen
tegen de monsters. Als Gawain tijdens zijn
vijftigste gevecht ontdekt dat het uitspreken
van het woord geen magisch effect heeft, is
hij voor de eenenvijftigste draak een eenvoudige proof.
Ook in andere moderne werken is de invloed van de traditie tamelijk gering. Te denken valt bijvoorbeeld aan The Wraith of Gawain (1948), een lang gedicht in acht boeken
van Ervin H. Tax, waarin de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk
doorklinken. In een gedicht uit 1971 van de
hand van de Amerikaan John Wheatcroft,
Gawain, blikt de stervende held terug op zijn
jeugd. Een andere Amerikaan, Richard Monaco, schetst Gawain als een rovende en verkrachtende soldaat in zijn Parsival: Or a
Knight's Tale (1977). Een veel positiever
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beeld van Gawain presenteert Gillian Bradshaw in haar Arturtrilogie Down the Long
Wind uit de jaren 1980-82. In het eerste deel,
Hawk of May, is Gwalchmai de verteller. Als
veertienjarige neemt hij in ontzetting de
vlucht als zijn moeder Morgawse, de koningin van de duisternis, hem in haar wereld wil
binnenvoeren. In het tweede deel, Kingdom of
Summer, verhaalt Gwalchmais dienaar Rhys
ap Sion over de strijd tussen zijn meester, de
kampioen van het licht, en Morgawse. In het
derde deel, In Winter's Shadow, wil Gwalchmai wrack nemen als Bedwyr, de minnaar
van Arturs vrouw Gwynhwyfar, per ongeluk zijn zoon Gwynn doodt.
Zoals Sir Gawain and the Green Knight een
middeleeuws meesterwerk is dat vele Engelse
en Amerikaanse schrijvers hebben nagevolgd, is de prachtige Middelnederlandse
Walewein een inspiratiebron geweest voor
Nederlandse auteurs. In i 890 publiceerde
M.C.H. Betz een bewerking in verzen onder
de titel Walewein, mede onder invloed van
Tennysons Idylls of the King. De belangrijkste
bewerking van de Middelnederlandse roman, van de hand van Louis Couperus, dateert van enige tijd later: van oktober 1917 tot
juni 1918 verscheen Het zwevende schaakbord
als feuilleton in het weekblad De Haagsche
Post; in boekvorm werd de tekst in 1922 gepubliceerd. Couperus presenteert zijn roman
als een vervolg op de Walewein: de gebeurtenissen spelen zich tien j aar later of en al die tijd
is er niets gebeurd aan Arturs hof. Dan zorgt
»Merlijn met zijn toverkunst ervoor dat Gawein een nieuw avontuur beleeft, waarbij het
avontuur uit de Walewein zich met veelbetekenende afwijkingen herhaalt. Couperus'
versie van het middeleeuwse verhaal is ironisch en melancholiek van aard.
In 1952 publiceerde D.L. Daalder een bewerking van de Arturstof voor de jeugd onder de titel De ridders van de Tafelronde. In
Daalders tekst is een sterk verkorte versie van
de Middelnederlandse Walewein opgenomen. Ook Frank Herzen schreef een roman
voor dejeugd, die in 1982 verscheen: Ridders

van de Tafelronde. Zijn bock bevat onder
meer een versie van Sir Gawain and the Green
Knight, waarin het aantal verleidingspogin-

gen van Gaweins gastvrouw is teruggebracht
tot een. Ondanks deze reductie heeft Herzen
de drievoudige bijlslag gehandhaafd. In samenwerking met Gerrit Stapel vervaardigde
Herzen in 1980 op basis van dezelfde middeleeuwse roman een stripverhaal: Gawain en de
Groene Ridder.

Bij het inventariseren van het na-middeleeuwse optreden van Arturs neef buiten het
domein van de literatuur kan allereerst worden vastgesteld, dat hij niet aan de aandacht
van de toneelschrijvers is ontsnapt. In 1901
publiceerde de Duitse auteur Eduard Stucken
het toneelstuk Gawan, dat in de daaropvolgende jaren in heel Europa succes boekte.
Tien jaar later schreef James Yeames een toneelstuk dat gebaseerd is op de topper van de
Middelengelse literatuur: Sir Gawain and the
Green Knight: a Play in Five Acts (1911). Een
voorstelling voor kinderen staat op naam van
Marguerite Merington. In 1913 verscheen
haar toneelstuk The Testing of Sir Gawayne,
een versie van het verhaal over Gawains huwelijk met de afzichtelijke dame. Sir Gawain
and the Green Knight werd in 1931 bewerkt
voor de radio door William Ford Manley. In
1979 produceerde de Movingstage Marionette Company of London een succesvolle marionettenversie van dezelfde roman.
Sir Gawain and the Green Knight is de inspiratiebron geweest voor een musical van
Tim Porter uit 1970. Het werk vormt ook de
basis voor twee opera's: een van de hand van
Richard Blackford (1978-79), de ander geschreven door Harrison Birtwistle (1991).
Blackford schreef ook een opera die gebaseerd is op het verhaal over Gawains huwelijk
met de afzichtelijke dame: Gawain and Ragnell (1984).

De Victoriaanse kunst heeft ook afbeeldingen van Gawain opgeleverd. De schilder
William Dyce kreeg in 1848 de opdracht een
cyclus van zeven fresco's to ontwerpen voor
de Queen's Robing Room van het nieuw-
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gebouwde paleis van Westminster. Op basis
van Malory worden Artur en de zijnen erop
afgebeeld als toonbeelden van Victoriaanse
deugden. In 1854 voltooide Dyce Mercy: Sir

Gawaine Swearing to Be Merciful and Never Be
Against Ladies. Enkele jaren later, in 1857, begon een groep kunstenaars rond Dante Gabriel Rossetti te werken aan een alternatief
project: tien muurschilderingen voor de Debating Hall van het nieuwe gebouw van de
Oxford Union. Rossetti baseerde de onderwerpen op het werk van Malory. Rodham
Spencer Stanhope zou zich ontfermen over

Sir Gawain Meets Three Ladies at the Well,
maar evenals de meeste andere kunstenaars
voltooide hij zijn werk niet. Edward BurneJones, die ook deelnam aan het project van
Rossetti en zijn muurschildering wel voltooide, ontwierp in 1891 een serie van zes wandtapijten voor de eetkamer van het landgoed
Stanmore Hall, bij Uxbridge (thans collectie
Duke of Westminster). De tapijten werden
vervaardigd door een firma van de dichter en
ontwerper William Morris, de Merton Abbey Tapestry Works. Een van de tapijten in
de serie, die in 1894 werd voltooid, toont The
Failure of Sir Gawain: een engel verbiedt Gawain, die in gezelschap is van Iwain, de toegang tot een kerkje in de wildernis.
De filmkunst heeft geen bijzondere aandacht getoond voor Arturs neef. Te wijzen
valt slechts op de Engelse regisseur Stephen
Weeks, die in 1973 de low-budgetfilm GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT maakte,
waarvan hij een decennium later met veel
meer middelen een remake vervaardigde onder de titel THE SWORD OF THE VALIANT
( 1 985).
BART BESAMUSCA
EDITIES:

Van Es 1957; Gerritsen 1963; W ols 1983;
Barron 1988; Jongen 1992.
STUDIES: Busby 1980; Taylor/Brewer 1983;
Aardse 1984 en 1986; Whitaker 199o; Lacy e.a.
1991.

is de hoofdpersoon van een
gelijknamig Latijns epos dat waarschijnlijk in
de be eeuw in Sankt Gallen (Zwitserland) is
ontstaan. Het in Latijnse hexameters vertelde
verhaal berust op een veel oudere Germaanse
heldensage.
Als de Hunnen onder hun koning Attila
(»Etzel) naar het westen oprukken en Worms,
de hoofdstad van het rijk der Franken, naderen, besluit koning Gibicho zich te onderwerpen. Men komt overeen schatting te betalen en gijzelaars af te staan als onderpand.
Omdat Gunthari, de zoon van de koning,
nog te jong is, stuurt men Hagano, een telg
uit een zeer aanzienlijk geslacht. Vervolgens
trekken de Hunnen verder naar het westen en
vallen het land van de Bourgondiers binnen.
Hun koning Heriricus, wiens hof zich in
Chalon-sur-Saone bevindt, kiest voor dezelfde oplossing en staat zijn enige kind, zijn
dochter Hiltgunt, als gijzelaar af. Tenslotte
moet ook koning Alphere van Aquitanie zich
onderwerpen en draagt zijn enige zoon, Waltharius, aan de Hunnen over. Er bestaat al
lang een plechtige overeenkomst tussen Alphere en Heriricus, waarin een toekomstig
huwelijk tussen hun beider kinderen is geregeld.
De drie kinderen worden nu door de Hunnen meegenomen naar het hof van koning
Attila in Pannonie, waar ze met liefde en zorg
worden opgevoed, de beidejongens in de onmiddellijke omgeving van de koning, Hiltgunt door Attila's vrouw Ospirin. Na enige
tijd vervullen zij belangrijke posten aan het
hof: Waltharius is een gewaardeerd legeraanvoerder geworden, Hiltgunt beheert de
schatkamer.
Als na vele jaren koning Gibicho sterft en
door zijn zoon Gunthari wordt opgevolgd,
zegt deze het verdrag met de Hunnen op en
weigert nog verder schatting te betalen. Zodra Hagano dit te weten komt vlucht hij.
Wanneer Ospirin nu tracht Waltharius nog
WALTHARIUS
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sterker aan het hof to binden en hem voorstelt
in het huwelijk te treden met een meisj e uit
een aanzienlijk geslacht, acht hij de tijd gekomen om ook te vertrekken. Met Hiltgunt bereidt hij de vlucht grondig voor. Na een voor
Attila behaalde overwinning geeft hij een
groot feest, waarbij zoveel wijn wordt geschonken dat alle Hunnen tot de volgende
middag blijven slapen. Samen met Hiltgunt
verlaat hij nu het hof te voet in voile wapenrusting, terwijl zijn paard twee kisten draagt
die Hiltgunt volgens afspraak van te voren
met gouden armbanden uit Attila's schatkamer heeft gevuld. Zij reizen alleen 's nachts
en houden zich overdag schuil in de bossen.
Zij voeden zich met vogels en vissen die zij
onderweg weten te vangen. Na veertig dagen bereiken zij de Rijn, waar ze een veerman met door hen gevangen vis betalen. Als
deze de vis vervolgens aan het hof verkoopt,
ontdekt men dat het om een soort gaat dat
niet in de Rijn voorkomt. Men verhoort de
veerman en uit diens beschrij ving van het
paar met de rinkelende kisten en uit het feit
dat de vluchtelingen vis uit de Donau bij zich
hadden, concludeert Hagano dat het Waltharius en Hiltgunt moeten zijn die met een van
Attila gestolen schat naar hun vaderland onderweg zijn.
Gunthari kiest nu onmiddellijk twaalf
mannen uit zijn gevolg die samen met hem
de beide vluchtelingen moeten achtervolgen
om hun de schat afhandig te maken. Hij
meent er recht op to hebben, omdat zijn vader ooit aan Attila tribuut heeft betaald. Hagano tracht Gunthari op andere gedachten te
brengen, omdat hij niet tegen zijn oude
vriend en lotgenoot ten strijde wil trekken.
Als dat niets uithaalt, waarschuwt hij Gunthari voor de buitengewone kracht van Waltharius en diens grote ervaring in de strijd,
maar Gunthari wil niet luisteren en geeft opdracht het spoor te volgen.
Ergens in de Vogezen, op een beschutte
plaats, alleen toegankelijk door een rotsspleet,
rusten Waltharius en Hiltgunt uit. Hier worden ze door de achtervolgers ontdekt. Cama-

lo, de eerste die door Gunthari naar Waltharius wordt gestuurd, eist van deze zowel
de schat als het meisje. Waltharius vraagt
spottend aan hem, met welk recht hij dit eist,
maar biedt hem desondanks honderd gouden
armbanden aan als hij hem met rust laat. Hagano raadt Gunthari aan op dit aanbod in te
gaan, waarop deze Hagano van lafheid beschuldigt. Camalo valt nu Waltharius aan en
wordt gedood. Zo vergaat het vervolgens
nog tien anderen die hem, gezien zijn ideale
positie, afzonderlijk moeten aanvallen. Een
van hen, Patavrid, is een neef van Hagano.
De aan de gevechten voorafgaande twistgesprekken worden steeds korter, de middelen
die worden aangewend, steeds gevarieerder.
In een van de laatste gevechten tracht men
zelfs Waltharius omver te trekken met een
touw dat aan een speer is bevestigd die in het
schild van Waltharius is blijven steken, maar
het lukt niet. Uiteindelijk is alleen Gunthari
nog over. Hij vlucht weg en begeeft zich naar
Hagano, die zich tot dat moment afzijdig
heeft gehouden. Waltharius en Hiltgunt verlaten nu de beschutte plaats en trekken verder, maar al spoedig worden ze door Gunthari en Hagano, die zijn neef Patavrid moet
wreken, ingehaald. In een laatste gevecht
staat Waltharius nu tegenover twee vijanden
die hem tegelijk aanvallen. De strijd eindigt
wanneer Gunthari een been, Waltharius een
hand en Hagano een oog en zes kiezen heeft
verloren. Hiltgunt verbindt de wonden en
men sluit vrede. Waltharius keert in zijn vaderland terug, trouwt met Hiltgunt en heerst
nog dertig jaar als een goed koning over zijn
rijk.
In de eerste regel van de tekst wordt het publiek aangesproken als fratres, in de laatste
vier regels verontschuldigt de dichter zich
voor zijn nog jeugdige onervarenheid. Verbindt men dit met het feit dat de tekst talloze
ontleningen aan klassieke en vroeg-christelijke auteurs bevat die vooral in de kloosterscholen werden gelezen, zoals Vergilius
(twaalf verzen zijn letterlijk uit de Aeneis

35 2 WALTHARIUS
overgenomen), Statius en Prudentius, dan is
het aannemelijk dat de dichter van dit epos
een jonge monnik is geweest. Een raadsel is
evenwel wat hij ermee heeft beoogd, want
van een christelijke intentie is in de tekst geen
spoor te vinden, tenzij men de zeer negatief
geschilderde koning Gunthari als een verpersoonlijking van de hoofdzonden superbia
(hoogmoed) en avaritia (hebzucht) interpreteert en Waltharius als een toonbeeld van een
christelijke koning. Alleen in de laatste versregel wordt expliciet een christelijke gedachte geformuleerd: Haec est Walthariipoesis. Vos
salvet Iesus (Dit is het gedicht van Waltharius.
Jezus verlosse u) .
Hoewel dit epos dus geen theologische of
stichtelijke functie lijkt te hebben, is het in
zijn tijd buitengewoon populair geweest, althans bij een publiek dat het Latijn machtig
was, want er zijn maar liefst twaalf handschriften bewaard gebleven. Bovendien
meent men te kunnen aantonen dat er nog
veel meer hebben bestaan. Opvallend is ook
de spreiding: er zijn handschriften uit Vlaanderen, Frankrijk, Zwaben, Beieren en Oostenrijk bekend. In een aantal handschriften
gaat aan de tekst een korte opdracht vooraf,
waarin iemand die zich Geraldus noemt, het
epos aan een bisschop Erchambald opdraagt.
Hieruit en uit het feit dat Ekkehard iv in zijn
Casus Sancti Galli schrijft dat Ekkehard i (gestorven in 973) in zijn jeugd een Vita Waltharii manufortis heeft geschreven die hij, Ekkehard 1 v , heeft gecorrigeerd, trekt men de
conclusie dat de Waltharius in de eerste helft
van de ioe eeuw in Sankt Gallen door Ekkehard i moet zijn geschreven en tussen 965
(toen Erchambald bisschop van Straatsburg
werd) en 970 (het j aar waarin Geraldus waarschijnlijk overleed) openbaar is gemaakt.
Toch is dit alles geenszins zeker; zowel het
auteurschap van Ekkehard als tijd en plaats
van ontstaan zijn nog steeds omstreden.
Belangrijk is dit epos ook, omdat het de
enige volledige en afgeronde versie van het
verhaal van Waltharius van Aquitanie vertelt. Daarnaast zijn nog twee werken frag-

mentarisch overgeleverd waarin deze stof
wordt behandeld. Het oudste van deze twee
is de Oudengelse Waldere, waarvan twee
fragmenten bewaard zijn gebleven (respectievelijk 3 r en 34 lange versregels met cesuur
en stafrij m) . In het eerste van deze twee stukken moedigt Hiltgunt (haar naam wordt niet
in de tekst genoemd) iemand aan die als aanvoerder van AEtla (= Attila) en als zoon van
AElfhere (= Alphere) aangeduid wordt, om
de overmoed van Gudhere (= Gunthari) te
breken, die de hem aangeboden armbanden
heeft afgewezen. Het tweede stuk bevat een
dialoog tussen (waarschijnlijk) Hagena (
Hagano) en Waldere die voorafgaat aan het
laatste gevecht. Ook van deze tekst kan men
niet zeggen wanneer en waar hij is ontstaan.
Onduidelijk is of het hier gaat om een versie
die ouder is dan de Latijnse Waltharius, d.w.z.
om een getuige van een orale traditie, of dat
deze Oudengelse tekst juist onder invloed
van het Waltharius-epos is ontstaan. Het enige handschrift (Kopenhagen) dateert uit de
Toe eeuw.
De tweede tekst waarin het verhaal van
Waltharius wordt verteld, is een Middelhoogduits heldenepos uit de r e eeuw. Ook
van dit epos zijn slechts twee fragmenten bewaard gebleven (respectievelijk twintig en
negentien strofen van elk vier lange versregels met eindrijm), waarin de thuiskomst van
Walther in Langres (Champagne) en zijn huwelijk met Hildegunde worden beschreven.
Ook in dit geval is het niet duidelijk of het
om de resten van een zelfstandig (mondeling
of schriftelijk) in de volkstaal overgeleverd
epos gaat dan wel om een bewerking van de
Latijnse Waltharius. In het laatste geval zouden we hier te maken hebben met een wat
breedsprakig uitgevallen en met ontleningen
aan allerlei andere werken opgesmukt slot dat
de bewerker zelf heeft toegevoegd, want in
het Latijnse epos wordt de thuiskomst immers niet beschreven.
In vele werken uit de 12e en 13 e eeuw
komt Waltharius (Walther) voor, soms
wordt hij slechts genoemd, soms speelt hij er
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een bescheiden rol in. In het Duitse Rolandslied (ca. 1173) treedt een `Walthere der wigant' op, in het Franse Chanson de Roland
(>>Roelant) een Gualter de 1'Hum. Het is
evenwel niet zeker dat dit onze held is. In het
Nibelungenlied (# Siegfried) herinnert Etzel aan
een vroeger verblijf van Hagen en Walther
aan zijn hof. Voorts bevat deze tekst een toespeling op de tegenzin waarmee Hagen eens
tegen Walther heeft moeten vechten. In de
heldenepen Dietrichs Flucht, Rabenschlacht en
Alpharts Tod is Walther een van de helden die
»Dietrich van Bern in zijn strijd tegen Ermenrich (>>Ermenrik) terzijde staan. In de verschillende varianten van het epos Rosengarten behoort hij tot de helden die zich aan het
Bourgondische hof in Worms bevinden.
Alleen in het epos Biterolf wordt hij in zijn
oorspronkelijke rol beschreven. Biterolf ontmoet Walther namelijk terwijl deze onderweg is van het Hunnenland naar zijn vaderland. Later bevindt zich Walther ook in
deze tekst weer aan het hof van koning Gunther in Worms. Het is overigens merkwaardig, dat Gunthari in het Waltharius-epos als
koning der Franken in Worms resideert. In
alle andere sagen bevindt zich in Worms het
Bourgondische hof en is Gunthari (Gunther)
koning van de Bourgondiers. De minnezanger Walther von der Vogelweide tenslotte
noemt, met een toespeling op de sage van
Waltharius, de door hem bezongen vrouw
zijn `Hildegunde'.
Ook uit andere landen in Europa zijn varianten van het verhaal van Waltharius en
Hiltgunt bekend. Het Chronicon Novaliciense
uit de i i e eeuw vertelt het verhaal van Waltharius zoals het in het Latijnse epos is opgetekend, maar eindigt met de mededeling
dat Waltharius tenslotte in het klooster Novalese in Piemonte is ingetreden en dat hij
vervolgens het klooster tegen rovers heeft
verdedigd.
In de Oudnoorse Thidrekssaga (> Dietrich
van Bern) is Waltharius, hier Valtari of Vaskasteini genaamd, een neef van koning Erminrikr (>>Ermenrik) en wordt hij door deze
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als gijzelaar naar het hof van koning Attila
gestuurd. Daar weet hij tijdens een feest, samen met Hilldigundr, de dochter van de
Griekse koning Ilias, te ontsnappen. Attila
laat hem door Hogni (= Hagano) en elf andere strijders achtervolgen. Valtari doodt alle
elf, waarop Hogni vlucht. 's Nachts keert hij
echter terug en overvalt de vluchtelingen.
Tijdens het gevecht steekt Valtari hem met
een zwijnebout een oog uit. Valtari keert nu
met Hilldigundr naar koning Erminrikr terug, waar hij vaandeldrager wordt. Tijdens
een veldslag verliest hij een been en sterft.
In een Poolse versie uit de late 14e eeuw, de
kroniek van Boguphalus, wint Walczerz
door zijn mooie gezang de liefde van Helgunda, een Frankische prinses. Een Duitse rivaal laat alle overgangen over de Rijn bewaken en een veerman weigert hen over te
zetten. Daarop steekt Walczerz met Helgunda te paard de Rijn over. Wanneer zijn rivaal
hem inhaalt, doodt hij hem. Dan keert hij
met Helgunda terug naar zijn kasteel in de
omgeving van Krakau. Later wordt Helgunda Walczerz ontrouw, waarop hij haar en
haar minnaar doodt.
Interessant zijn de verschillende aanduidingen van de herkomst van Waltharius/Walther. Naast Aquitanie komen in het Duits
ook Spanje, Kerlingen (= Frankrijk), Aragon, Navarra en Lengers (= Langres) voor.
Daarnaast wordt hij ook wel naar de plaats
van zijn belangrijkste wapenfeit Walther von
dem Wasgenstein genoemd. Volgens het
Waltharius-epos vond de strijd tegen Gunthari en Hagano plaats toen Waltharius onderweg was in saltum Vosagum, waaronder
men meestal de Vogezen verstaat. Dit past
evenwel niet bij het feit dat hij de Rijn in de
buurt van Worms zou zijn overgestoken.
Daarom meent men dat de dichter van de
Waltharius zich heeft vergist en dat het in
werkelijkheid gaat om een berg in de buurt
van Obersteinbach op de grens van de Elzas
en de Palts, die in de Middeleeuwen onder de
naam Wasichenstein bekend stond. Maar deze berg kan zijn naam ook aan de sage te
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danken hebben: wasgen kan dan zijn ontleend
aan wasconoland, een benaming die al in de 8e
eeuw voor Aquitanie gebruikt werd: Baskenland. Walther van Aquitanie, Baskenland of
Spanje is dan ook hoogstwaarschijnlijk van
origine een Westgotische held. Volgens sommigen leeft hij ook voort in de 16e-eeuwse
Spaanse balladen over Don Gaiferos, een held
die samen met zijn geliefde uit Moorse gevangenschap ontsnapt.
Hoewel Waltharius/ Walther van Aquitanie in alle verhalen wordt voorgesteld als een
onoverwinnelijke held die bovendien een
toonbeeld van rechtvaardigheid en trouw is,
heeft hij na de 13e eeuw nauwelijks meer
kunnen inspireren. Alleen J.V. von Scheffel
schreef in 18 5 S een historische roman over
het ontstaan van het Waltharius -epos: Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 1 o. Jahrhundert,
waarin een complete vertaling van het Latijnse epos is opgenomen.
N.TH.J. VOORWINDEN
E D I T I E S: Langosch
STUDIES

1956; Genzmer 1966.
: Gillespie 1973; Langosch 1973.

W I D S I T H is

de titel van het langste (143 regels) en waarschijnlijke oudste (vermoedelijk
tweede helft 7e eeuw) gedicht van de groep
van vroege Oudengelse gedichten die geschreven zijn in de traditie van het Germaanse heldenlied. In deze gedichten klinkt een
echo door van een levenswijze die behoort
tot de tijd van de Volksverhuizing en die
door de Angelen en Saksen werd meegebracht naar hun nieuwe woonplaatsen in
Brittannie. Deze gedichten vertonen derhalve geen christelijke of Latijnse invloeden,
maar vormen een directe verbinding tussen
de Angelsaksische cultuur en haar Germaanse
oorsprong.
Enkele van die gedichten gaan over het

leven van de Oudengelse minstreel-dichter
en zijn dichtkunst: in het geval van Widsith is
dat de dichter van die naam (zijn naam betekent letterlijk `hij die verre reizen maakt'),
van wie een geidealiseerd beeld wordt gegeven. Hij beroemt zich erop dat hij op de verafgelegen plaatsen die hij noemt is geweest en
dat hij de machtige koningen en prinsen die
hij noemt heeft gediend. Het is duidelijk dat
het hier gaat om een fictief verslag, want de
koninklijke meesters die Widsith met zijn
dichtkunst vermaakt heeft, blijken historisch
gezien soms wel tweehonderd jaar uiteen te
liggen: zo regeerde Eormanric (»Ermenrik)
bijvoorbeeld over de Goten omstreeks 375,
terwijl Aelfwine (= Alboin), koning der
Lombarden, in S73 werd vermoord. Als poezie is Widsith van weinig belang, het is meer
een overzicht van historische en legendarische figuren en gebeurtenissen, waarmee de
dichter ons een prachtig encyclopedisch overzicht van de koningen en koninkrijken uit de
Germaanse heldentijd heeft nagelaten.
Widsith is ook belangwekkend wegens de
enorme trots die de dichter in het beoefenen
van zijn dicht- en voordrachtkunst aan de
dag legt: telkens wanneer hij zijn harp ter
hand neemt en begint te zingen, geven zijn
beschermheren te kennen dat zij nog nooit
betere poezie gehoord hebben. Maar nooit is
hij daar zeker van en de toekomst heeft
slechts vage vooruitzichten voor hem. Vermoeid zwerft de minstreel rond waar het lot
hem naar toe zendt, altijd op zoek naar een
heer die hem bescherming biedt tot alles vergaat, leven en dood te zamen.
Het gedicht is eenvoudig van structuur: een
proloog en epiloog van negen regels elk, met
daartussen het eigenlijke gedicht dat uit drie
afzonderlijke delen bestaat, de drie lijsten of
thulas (van het IJslandse thula, metrische
naamlijst) van Germaanse heersers, die elk
volgens een bepaalde formule zijn opgebouwd en worden afgesloten met een verhaal
of opmerking waarmee de dichter zijn verre
tochten en zijn diensten aan die heersers ver-
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heerlijkt. De eerste lijst gaat volgens de formule: `Attila heerste over de Hunnen, Eormanric over de Goten'; de formule van de
tweede lijst is: `Ik verbleef bij de Hunnen, bij
de machtige Goten, bij de Zweden, bij de
Gauten en de Zuid-Denen'; de formule van
de laatste lijst is: `Ik bezocht Wulfhere en
Wyrmhere'. Wat hierbij opvalt, is dat de formules steeds persoonlijker worden: in de eerste lijst is de dichter niet als persona aanwezig,
in de tweede verblijft hij bij Germaanse volkeren, in de laatste gaat hij bij met name genoemde Germaanse heersers op bezoek.
In de eerste thula words onder meer melding gemaakt van koning Offa van de Angelen, die zeer wordt geprezen, en van de
naburige Deense koningen Hrothgar (>> Beowul en Hrothwulf. Bij Hrothgar wordt in
vijf regels melding gemaakt van diens vete
met >>Ingeld van de Heathobarden; dankzij
Beowulf kennen wij daar de bijzonderheden
van. Het is opvallend dat alle volkeren die in
de eerste thula genoemd worden, met uitzondering van de Hunnen, Goten en Bourgondiers, in de kustgebieden van de Oost- en
Noordzee woonden.
Aan het begin van de tweede thula herhaalt Widsith hoe hij zijn verskunst verwierf.
Dan volgt de opsomming van de vele volkeren waar hij naar eigen zeggen is geweest:
weer begint hij met de Hunnen en de Goten,
weer zijn het voornamelijk de stammen uit
het noordwesten van Europa. Dit keer worden Guthhere van Bourgondie en Aelfwine
van Lombardije uitvoerig geprezen. De
tweede thula wordt afgesloten met een passage waarin Widsith beschrijft hoe hij en een
metgezel optraden voor het hof van Eormanric en de hoogste lof verwierven.
De derde thula bevat beroemde namen uit
de geschiedenis van de Goten en eindigt met
verwijzingen naar de vijandschap tussen Goten en Hunnen, naar de Gotische helden
Wulfhere en Wyrmhere die tegen de binnengevallen Hunnen vochten, en naar Wudga
(= Widia) en Hama, twee Gotische ballingen.
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In de epiloog keert de dichter terug naar
het thema van de proloog: dat een minstreeldichter slechts kan bestaan bij de gratie van de
vrijgevigheid van zijn gastheren, zonder dat
hij daar zeker van kan zijn. Een beer gedroeg
zich niet alleen op het slagveld als een held,
ook in zijn hal moest hij zich zo gedragen
door aan zijn volgelingen voor hun moed en
trouw geschenken uit to delen, en de minstreel zorgde er in dat geval voor dat zijn
roem wijd en zijd bekend werd. De verwijzingen in het gedicht naar »Alexander de
Grote, de Grieken en de Perzen worden veelal gezien als latere toevoegingen.
HENK AERTSEN
E D I T I E:

Malone 1962.

(of Wittekind, Frans: Guiteclin, Guitechin), leider van het Saksisch verzet
tegen de Franken onder > Karel de Grote, is
het bekendst als hoofdpersoon van Les Saisnes
(De Saksen), een chanson de geste dat rond
1200 werd geschreven door de Atrechtse
dichter Jehan Bodel. In twee handschriften
heet dit epos overigens `de roman van Guiteclin'. De tekst van Les Saisnes verschilt sterk
in de vier bewaarde handschriften. Waarschijnlijk zijn alleen de eerste drieduizend
verzen vanjehan Bodel; het vervolg verraadt
de hand van verschillende bewerkers. Centraal staat de oorlog van Karel tegen de Saksische koning Widukind, maar er is een hoofse
intrige ingeweven. Wat vertelt dit verhaal?
Clovis' zoon Floovant heeft indertijd zijn
dochter uitgehuwelijkt aan de Saksenkoning
Brunamont, en diens nazaten maken nu aanspraak op de Franse troon. Wanneer Pepijn
de Korte dan de Saks Justamont om het leven
brengt, ontstaat er een vete. In de eerste Saksenoorlog neemt de zoon van Justamont,
Guitechin (in andere handschriften GuiteWIDUKIND
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clin), wanneer hij hoort van Karels nederlaag
bij Roncevaux, Keulen in. Karel wil tegen de
Saksen optrekken, maar moet eerst de schatting van het overwonnen yolk van de `Hurepois' regelen. Die scheldt hij kwijt in ruil
voor steun. Er volgt een strijd met Guitechin
op de oevers van de Rune (Rijn). Sebile, de
vrouw van de Saksische koning, wordt verliefd op Baudouin, broer van Roland (> Roelant) en neef van Karel. Sebile laat de plannen
van Guitechin om de Rune over te steken aan
Karel verraden. Dan arriveren de Hurepois,
die de Rune oversteken en de Saksen opjagen. De Rune blijft echter de grens; heldhaftige krijgers en verliefde ridders steken
verschillende malen heimelijk over. Tenslotte besluit men een brug te slaan. Die maakt de
grote slag mogelijk; in een directe confrontatie doodt Karel Guitechin. In Dortmund
wordt Sebile gedoopt en huwt zij Baudouin,
die koning der Saksen wordt. Er volgt een
tweede oorlog, van Guitechins nazaten tegen
Karel; een van hen laat zich na Karels nieuwe
overwinning dopen als `Guiteclin de Bekeerling'.
Dat er een oudere versie van dit verhaal moet
hebben bestaan, suggereert Bodel wanneer
hij aangeeft dat er jongleurs over Guitechin
zingen die zijn `rijke nieuwe verzen' niet kennen (fraaie alexandrijnen tegenover de oude
tienvoeters?). Bovendien wordt er in teksten
van voor Bodel al verwezen naar het verhaal
over Guiteclin.
Het verhaal was in Spanje in de 13 e eeuw
bekend: in de Gran Conquista de Ultramar bezet Geteclin, koning der Saksen, met zijn
Moren Keulen, doodt Adelantado, de heerser, en neemt diens vrouw en dochter mee.
Karel de Grote doodt Geteclin en huwt diens
weduwe uit aan zijn neef Baldeovin. Die versic sluit dus aan bij wat we bij Bodel vinden.
In latere Spaanse romances, uit de 16e en de
17e eeuw, is Sebile de dochter, niet de vrouw
van Geteclin en staan de avonturen van Sebile
en Baldovinos centraal.
In de eerste branche van de Noorse Karla-

Grafsteen van Widukind uit
de I Ze eeuw in de Sankt
Dionysiuskerk te Enger.
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magnus saga (eind 13 e eeuw) vinden we Vitakind (Germaanse vorm), koning van Saksen,
die Mutersborg (= Munster) platbrandt en
de bisschop verwondt. Karel de Grote gaat
op pad en roept Roland en Olivier te hulp,
die Vitakind naar Dortmund jagen en hem
daar doden. Daarna gaat Karel op expeditie
in Spanje en stuurt Roland en Olivier naar
Nobilis. De vijfde branche van de sage, Saga
of Guitalin saxa (Romaanse vorm!) begint bij
Karel in Nobilis. Guitalin heeft Keulen ingenomen en Karel rukt op. De episode van de
bruggenbouw en de liefde tussen Baldvini en
Sibilia staan ook hier centraal. In de Deense
Keyser Magnus Kronicke, een vertaling van de
eerste branche van de Noorse sage, is er geen
spoor van de Saksenoorlog to vinden, maar
vinden we — na Roncevaux — een deel van de
liefdesintriges van Baudouin: Baldewin,
Wdger en Namlun strijden daar tegen Sybiha, koningin van Saksen, en haar zoon Justam[ont] . Deze Deense kroniek werd in de 17e
eeuw 'terug'-vertaald van het Deens in het
IJslands.
In de Middelnederlandse Gwidekijn van
Sassen (Romaanse spelling!) is in het overgeleverde fragment sprake van het beleg van
de stad Sassine (Soissons? Of afgeleid van
Saxonie, `Saksen'?) door Roelant, zijn broer
Fransoys, Olivier en anderen. In een nachtelijk gevecht sneuvelt de bevelhebber, Gwidekijns broer Fledric.
Al deze diverse vermeldingen en episoden
uit de Saksenoorlog leveren geen bevredigend totaalbeeld van de overlevering; wel is
duidelijk dat bij Bodel de materie een logischer presentatie krijgt en dat hij ook de topografie correct probeert weer te geven.
Het Widukind-deel van alle verhalen heeft
(in tegenstelling tot de intrige met Baudouin
en Sebile) een duidelijke historische bron. In
77 8 melden de Annalen al dat de Saksen, opgestookt door ene 'Widochind', wederom in
opstand zijn gekomen. In feite lag Widukind
al sinds 772 met Karel de Grote overhoop; in
77 8 verwoest hij de streek rond Koblenz,
maar na een offensief van Karel in 783 en 784
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worden de Saksen in 785 overwonnen (zonder dat Widukind gevangen wordt genomen!). In 807 sterft de historische Widukind,
inmiddels gedoopt, op een andere krijgsexpeditie. De Kerk verklaarde hem zalig en eert
zijn nagedachtenis op 7 januari.
Opmerkelijk is dat er — buiten een aantal
vermeldingen in kronieken — geen Duitse literaire Widukind-traditie bestaat in de
Middeleeuwen. Er bestaat een verband tussen
de latere Duitse traditie en het opkomend nationalisme en zoeken naar een historische
identiteit. In de 17e eeuw duikt het personage
op bij Moscherosch en in Johann Rists toneelstuk Das friedewunschende Deutschland uit
1647. Widukind is niet langer de heidense vijand maar de glorieuze voorvader, en zijn bekering wordt uiteraard een geliefd thema. In
1662 is er een zangspel Die Wittekinden. Die
traditie blijft in de 18e en i9e eeuw uitermate
levend: er verschijnen epische gedichten, balladen, romans en toneelstukken over Widukind; er is zelfs een aantal opera's en oratoria
aan hem gewijd, alle van zwaar nationalistische aard. Steeds nieuwe, folkloristische elementen worden aan het verhaal toegevoegd.
Genoemd wordt hier Joh. Chr. Lobe wiens
Wittekind in 1821 in Weimar in premiere
ging.
Een apart hoofdstuk in Widukinds voortleven is de annexatie van zijn persoon door
het nazisme. Karel de Grote, gezien als Fransman en als zetbaas van de paus, wordt plotseling de `Saksenslachter', en er ontstaat een
ideaalbeeld van Widukind als voorvader van
de Germaanse stam. In de j aren '30 krij gt dat
beeld in Duitsland een enorm belang: in juni
'934 wordt er een krans gelegd bij Widukinds graf in de Stiftskirche Sankt Dionysius
te Enger (Nordrhein-Westfalen) — waar zich
ook een Widukind Museum bevindt — en
worden 6o.000 leden van fascistische organisaties toegesproken over de Saksenoorlog. In
het naburige Herford staat overigens het enige Wittekind-monument, een ruiterstandbeeld. In '933 verschijnen er drie Widukinddrama's. In 1935 zien we het hoogtepunt van
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de rage: SA- leider Hans Sponholtz schrijft
zijn lyrisch pamflet Widukind erwache; Edmund Kiss schrijft een roman en een treurspel
over de materie, en ook Berthold von Biedermanns Widukind gaat in premiere. In die
jaren verschijnen er vele pamfletten en 'wetenschappelijke' artikelen over Widukind,
die al snel een weerslag in het nationaal-socialistisch onderwijsmateriaal vinden.
J. KOOPMANS
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smid is de hoofdpersoon in
een van de vroegste Germaanse heldensagen.
De oudste complete versie van het verhaal
vindt men in de `Volundarkvida' (Wielandlied) in de Edda. Daarin wordt verteld hoe
Wieland en zijn broers Egil en Slagfidr drie
zwanemeisjes ontmoeten en met hen trouwen. Na enkele jaren vluchten de meisjes en
de twee broers gaan naar hen op zoek. Wieland blijft alleen achter in de Ulfdalir (Wolfsdalen) en smeedt allerlei schitterende voorwerpen. Mannen van koning Nidud komen
naar zijn huis en stelen in Wielands afwezigheid een ring. Wieland gelooft daardoor bij
zijn thuiskomst, dat zijn vrouw is teruggekeerd. 's Nachts wordt hij echter overvallen
en gevangengenomen. Op aanraden van de
koningin worden Wielands hielpezen doorgesneden zodat hij niet kan vluchten. Hij
moet nu in opdracht van Nidud sieraden
smeden. Uit wraak lokt Wieland de twee zonen van de koning naar zijn smidse, vermoordt hen en maakt uit hun ledematen
fraaie voorwerpen. De dochter Bodvild
komt naar de smidse met de eerder gestolen
en nu gebroken ring. Wieland bedwelmt en
verkracht haar. Na de koning te hebben me-

degedeeld wat hij heeft gedaan, vliegt Wieland weg.
In de Thidrekssaga (ca. 1250) komt het verhaal ook voor. Alleen ontbreekt hier de episode met de zwanemeisjes. Verder is Wieland
in een genealogie geplaatst: zijn vader is de
reus Vadi uit Sjaeland (Denemarken). Wieland treedt in dienst van koning Nidung van
Jutland. Later krijgen ze ruzie en wil Wieland
zich wreken. Hij wordt echter gevangengenomen en verminkt. Het verhaal van de
moord op de zonen en de verkrachting van
de dochter wordt ongeveer zo verteld als in
de `Volundarkvida', maar in de sage krijgt
Wieland hulp van zijn broer Egil. Na de
dood van Nidung trouwt Wieland met de
dochter. Hun zoon is Vidga, een van de helden uit de epiek rondom >>Dietrich van Bern.
De intrige bestaat uit twee delen: het verhaal
over de zwanemeisjes en het verhaal over de
wraakneming. Daarbij is zeer onzeker of de
episode met de zwanemeisjes binnen de Wielandsage oorspronkelijk is. Het lijkt eerder
een sprookjesmotief te zijn, dat ook elders
voorkomt. Buiten Scandinavia is het echter
nergens met de Wielandsage verbonden.
Hoewel de geschiedenis van Wieland alleen in Scandinavia volledig is overgeleverd,
was het verhaal over Wielands wraak ook bij
andere Germaanse stammen bekend. In de
Oudengelse >>Deor worden toespelingen gemaakt op een verhaal over `Welund' en `Beadohild'. Ook in Engelse plaatsnamen komen
namen uit het verhaal voor, bijvoorbeeld
`Welands smidse' in een oorkonde uit 955
De Engelse koning Alfred (871-99) gebruikt
in zijn vertaling van Boethius' Troost der filosofie voor het Latijnse gedicht `Ubi nunc fidelis ossa Fabricii manent?' (Wat rest er van het
gebeente van Fabricius?) in het Oudengels
`Waar zijn nu de beenderen van de wijze en
welbekende goudsmid Wieland?' Blijkbaar
werd, vanwege het Latijnse faber (smid), de
naam Fabricius in verband gebracht met de
smid Wieland.
Dat men ook op het continent het verhaal
.
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kende, blijkt alleen al uit het feit dat de Thidrekssaga uit het Duits is vertaald, al is het
origineel niet bewaard gebleven. Wel wordt
Wieland als wader van Witege (= Vidga) genoemd, bijvoorbeeld in de Middelhoogduitse Virginal (ca. 1300). Van verschillende wapens wordt in de Duitse en ook in de Franse
heldenepiek — waarin Wieland onder de
naam Galand verschijnt — als een soort keurmerk gezegd dat zij door Wieland zouden
zijn vervaardigd, zoals bijvoorbeeld in de
Waltharius. De roem van Wieland als smid
was blijkbaar zo wijd verbreid dat zijn naam
door de IJslandse monnik Gunnlaug in de

Merlinusspa (ca. 1200) kon worden gebruikt
als soortnaam voor smid. In laat-middeleeuwse balladen uit Duitsland en Scandinavia
wordt Wieland eveneens vermeld.
De populariteit van het verhaal in het
noordwesten van Europa blijkt ook uit afbeeldingen. De bekendste daarvan is die op
de linker voorkant van het runenkistje van
Auzon (ca. 700), naar de vroegere bezitter
ook wel `Frank's casket' genoemd. Daarop is
het moment afgebeeld waarop Bodvild naar
de smidse komt. Op de rechterkant van het
deksel vindt men o.a. ook een boogschutter,
die in een runeninscriptie Aegili wordt genoemd. Of dit dezelfde persoon is als Wie-

Wieland houdt in zijn hand een
beker gemaakt van de schedel
van een van Niduds zonen.
Linkerpaneel van de voorzijde
van een walvisbenen kistje uit
Northumbria, bekend als
Frank's casket, uit het eerste
kwart van de 8e eeuw. Londen,
British Museum.
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lands broer blijft onduidelijk. Op een beeldsteen uit Gotland komt eveneens een afbeelding uit de Wielandsage voor. Ook bier
is de smidse uitgebeeld.
De achtergronden van de Wielandsage
zijn onduidelijk. De figuur van Wieland is
ongewoon binnen de heldenepiek: hij is geen
held in de gebruikelijke zin, maar een ambachtsman. Hij was waarschijnlijk ook geen
historische figuur, in tegenstelling tot veel
helden in de oudste epiek. Eerder bestaat er
verband met de positie van de smid in tijden
waarin smeden vaak als bijzondere figuren
met bovennatuurlijke krachten werden gezien, zoals de god Hephaistos/Vulcanus in de
Oudheid. In de Edda wordt Wieland als `elf
genoemd. Hij lijkt inderdaad over bovennatuurlijke gaven te beschikken. Of er verband
bestaat tussen de Wielandsage en de Griekse
mythe van Daidalos is onzeker, maar er zijn
enkele frappante overeenkomsten.
Aan het eind van de Middeleeuwen verdwijnt Wieland uit het zicht, tot in de Romantiek. De hernieuwde belangstelling voor
de Middeleeuwen bracht toen ook nieuwe
belangstelling voor de figuur van de meestersmid met zich mee. Na de herontdekking
van de Edda heeft de Deense dichter Adam G.
Oehlenschlager het verhaal naverteld in Vaulundurs saga (1804). Daarin wordt Wieland
aan het eind met het zwanemeisje Alvilde
herenigd. De Duitse vertaler en dichter Karl
Simrock heeft in zijn bewerking uit 1835 de
ring als motief uitgewerkt. Deze toverring
richt de liefde op de drager en verleent de
kracht om te vliegen. De liefde van Wieland
voor de dochter van Nidung verdwijnt wanneer hij de ring terugkrijgt en het beeld van
zijn vrouw weer voor ogen heeft.
Op deze versie van Simrock gaan meestal
ook de toneelbewerkingen terug die in de 19e
eeuw van de stof werden gemaakt. De belangrijkste daarvan is het ontwerp voor een
drama door Richard Wagner uit 1849. Nadat
deze het idee in 18 So had opgegeven — na er
nog mee te hebben geleurd bij Liszt — werd
het door Oskar Schlemm tot een toneelstuk

verwerkt in 1880. Ook de in 1881-90 gecomponeerde en in 1926 voor de eerste maal opgevoerde opera Kovac Wieland van de Slowaakse componist J.L. Bella gaat op Wagner
terug. Het libretto voor deze opera, die zinspeelde op het ook toen actuele Slowaakse
nationalisme, werd door Vladimir Roy aan
het toneelstuk van Schlemm ontleend.
In de Neoromantiek aan het eind van de
19e eeuw werd de stof weer opgenomen. De
Deense dichter Holger Drachmann volgde in
het voetspoor van zijn landgenoot Oehlenschlager met het drama Velund Smed
(1904) . Hij verbond de wraak van Wieland
met de komst van de Godenschemering.
Daarna wordt Wieland in een vreedzame
wereld herenigd met Alvilde. Ook de Fransman Francis Viele- Griffin (La legende ailee de
Wieland leforgeron, 1899) en de Duitser Friedrich Lienhard (Wieland der Schmied, 19os)
hebben de stof bewerkt. De laatste grote bewerking is het toneelstuk Veland (1925) van
Gerhard Hauptmann. Daarin doet de felle
wraakzucht van Wieland hem vervreemden
van het zwanemeisje Herware. Abs tegenpool
verschijnt de christelijke wereld, gesymboliseerd in de schaapherder Ketill. Tijdens het
Derde Rijk werd Wieland gebruikt als symboolfiguur voor de luchtvaart.
A. QUAK
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hoofdpersoon in de gelijknamige Middelhoogduitse Arturroman van Wirnt van Gravenberc (of: Grafenberg), die in het begin
van de 13 e eeuw (omstreeks I 2 I o/ I S ?) is geschreven. De naam Wigalois klinkt Frans,
maar een Oudfranse tekst die Wirnt als bron
gebruikt zou kunnen hebben, is nooit gevonden. Wel vertoont de Wigalois een aantal inhoudelijke parallellen met de Franse literatuur van de Middeleeuwen, in het bijzonder
met de versroman Le Be! Inconnu. Het fantasierijke verhaal over de Arturridder Wigalois, dat uit twee delen bestaat, kan als volgt
worden samengevat.
Het eerste deel, een epische inleiding, vertelt over de avonturen van Wigalois' vader,
de roemruchte Gawein (»Walewein). Aan
»Arturs hof verschijnt een onbekende koning,
Joram geheten, die aan de gemalin van koning Artur, de bevallige Guinevere, een gordel aanbiedt. Op aanraden van Gawein weigert de koningin dit geschenk aan te nemen.
Tot schande van het hof wordt daarop Gawein, toch de dapperste en edelste ridder van
de gehele Arturgemeenschap, door de onbekende vorst overwonnen. Gawein wordt
hierdoor gedwongen Joram naar diens wonderrijk te volgen. De vorst is hem welgezind
en schenkt hem een wonderlijke gordel die
magische krachten blijkt te verlenen. In het
rijk vanjoram trouwt Gawein dejonkvrouw
Florie, de nicht van de koning. Gawein verlaat de zwangere vrouw om voor enige tijd
naar Arturs hof terug te keren, maar heeft
noodlottigerwijs de tovergordel vergeten en
kan zonder dit hulpmiddel het magische gebied van Joram niet terugvinden. Zijn zoon
Wigalois groeit intussen op tot een schone
jongeling. Zijn vurigste wens: Arturs ridder
te mogen worden. Met de gordel begeeft hij
zich op weg naar het Arturhof, op zoek naar
zijn vader. De bijzondere deugdzaamheid

zonder problemen op de 'steen der deugd'
plaats kan nemen, een eer die tot dan toe alleen koning Artur zelf ten deel was gevallen.
Het tweede deel, de hoofdmoot van de
roman, vertelt over de avonturen van Wigalois. Een vrouwelijke bode komt naar het hof
van Artur om te vragen of Gawein haar belaagde vorstin, de heerseres over Korntin, wil
bijstaan. Tot ongenoegen van de vrouw is het
Wigalois, in haar ogen een onervaren melkmuil, die met deze opgave wordt belast. Op
weg naar Korntin beleeft Wigalois allerlei
avonturen waarin hij zijn dapperheid bewijst.
De held maakt nu kennis met de koningsdochter van Korntin en words hals over kop
verliefd op haar. Hij mag Lane (zo heet de
schone j onkvrouw) echter pas trouwen nadat
hij Naar rijk van de duivelse bezetter Roaz zal
hebben bevrijd.
Nieuwe avonturen staan Wigalois te
wachten. Gelukkig kan hij in de strijd tegen
zijn vijanden, die bovennatuurlijke, ja demonische krachten blijken te bezitten, over magische hulpmiddelen beschikken. Niet alleen
heeft een priester een gelukbrengend briefje
aan zijn zwaard bevestigd, Lane heeft hem
bovendien nog een brood geschonken dat
hem wonderlijke krachten verleent. Als de
koning van Korntin Wigalois dan ook nog
een bloesemtak schenkt die hem tegen de giftige adem van draken beschermt, lijkt de Arturheld tegen elke tegenstander te zijn opgewassen.
Maar schijn bedriegt. De voorbeeldige Arturridder moet het tegen de boosaardige
draak Pfetan, die hij op zijn weg ontmoet,
afleggen. Slechts dankzij goddelijk ingrijpen
brengt Wigalois het er levend af. Ook tijdens
latere gevechten blijken zijn tegenstanders alleszins gevaarlijk. Andermaal dreigt hij het
onderspit te delven en wel tegen het demonische wij f Rual, maar weer verricht een gebed
om goddelijke hulp wonderen. Hoogtepunt
van de avonturenreeks is Wigalois' gevecht
met de bezetter Roaz persoonlijk. Wigalois
wint en weet zo het land Korntin van de dui-

van Wigalois wordt iederecn duidclijk als hij

velse overheersing to bcvrijden. Wigalois

W I G A L O I S, ridder van de Tafelronde, is de
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trouwt nu met Lane, de erfdochter van
Korntin, vindt aan Arturs hof zijn vader terug en leeft `nog lang en gelukkig'.
De Wigalois behoort tot de Europese Arturtraditie, waarvan Chretien de Troyes (werkzaam in het derde kwart van de Ile eeuw) de
grote initiator is. De oudste romans van dit
genre (bijvoorbeeld »Erec en »Yvain) werden
gekenmerkt door de strenge tweedelige verhaalstructuur. Het religieuze schema van
schuld en boete varierend, beschrijft de auteur hoe de held na aanvankelijk falen (zijn
persoonlijke `crisis') in een reeks van avonturen zijn fout weer goedmaakt en tenslotte
met roem overladen naar het hof van Artur
terugkeert, vanwaar hij aan het begin van de
roman is vertrokken.
Hiermee vergeleken valt het op dat in de
Wigalois zo'n `crisis' ontbreekt: de held is immers van het begin of aan volmaakt. Dit
blijkt in alle duidelijkheid in de proef met
de 'steen der deugd' die Wigalois glansrijk
doorstaat. De epische spanning, bij Chretien
opgeroepen door de discrepantie tussen het
nagestreefde Arturideaal en gebleken feilbaarheid van de Arturridder, bestaat nu uit
de oppositie tussen enerzijds de christelijke
waarden, gerepresenteerd door de Arturridder en anderzijds de door duivelse machten
beheerste Andere Wereld. Want Wigalois, de
volmaakte christelijke ridder, is als individu,
ondanks de (drie!) magische attributen, niet
tegen de overmacht van het duivelse opgewassen. Redding brengt het gebed tot God,
waardoor hij steeds uit de noodsituatie wordt
gered (zelfs zijn handboeien breken op goddelijk bevel spontaan). Met steun van God
blijkt Wigalois in staat tegenstanders te overwinnen die sterker zijn dan hijzelf.
Men heeft de dichter van de Wigalois wel
bekritiseerd in verband met zijn voorliefde
voor het fantastische en, daarmee verbonden,
zijn gebrek aan diepgang. Toch spreekt uit
zijn werk een directe boodschap: getoond
wordt de beperktheid van het menselijke individu; zelfs de meest volmaakte ridder is

zonder Gods hulp niet tegen de duivelse
macht bestand. Het wonderbaarlijke, toch al
een geliefd element in de Arturroman, wordt
hier ingezet om boven de ratio uitgaande,
religieuze dimensies te verduidelijken. De
opmerking dat in de late Arturtraditie het
genre wordt 'gedoopt' (Max Wehrli), is gezien de sterk verchristelijkende tendenties in
de roman, zeker ook op de Wigalois van toepassing. Het hoogtepunt van het verhaal is de
bevrij ding van Korntin uit demonische
dwang. De Arturridder Wigalois wordt (in
navolging van Christus) 'verlosser' en `brenger des heils' .
De Wigalois, aanvankelijk zeer populair
(zoals de overgeleverde dertien handschriften
en 23 fragmenten bewijzen), wekte in de late
Middeleeuwen nog slechts een bescheiden
belangstelling. Ulrich Fuetrer verwerkte het
verhaal in zijn compilatiewerk Buch der Abenteuer, dat hij in opdracht van Albrecht Iii van
Beieren omstreeks 1475 samenstelde en waarin hij een aantal teksten uit de 13 e eeuw opnam. Ook de drukkers bleken belangstelling
voor de Wigalois-stof te hebben. In 1 493
werd bij Johan Schonsperger te Augsburg en
in 1519 bij Johannes Knoblauch te Straatsburg een prozabewerking gedrukt onder de
naam Wigaleis vom Rade, een toespeling op
het rad van fortuin dat de fortuinlijke held
steeds bij zich draagt. In de 16e eeuw hebben
nog vier andere drukken, o.a. die van de
Frankfurtse uitgever Sigmund Feyerabend in
het Buch der Liebe (1587), het licht gezien. De
Hamburgse druk uit 1611 diende als bron
voor het IJslandse volksboek (1683) en twee
Deense prozabewerkingen (1656, 1732). In de
gedrukte versie werd echter de oorspronkelijke problematiek van het verhaal sterk versimpeld en kwam het accent vooral te liggen
op de dualiteit van `goed' en `kwaad'. Ook in
de Jiddische verteltraditie is de Wigalois-stof,
in het bijzonder door de druk van Josel Witzenhausen (16 i o-86), drukker/uitgever te
Amsterdam, onder de merkwaardige titel
Widuwilt (of ook wel: Kinig Artus Hauf) bekend. Op de vraag van zijn zwangere echt-

WIGALOIS 363

Arturs Ronde Tafel met eromheen tien figuren, onder wie
Artur en Guinevere, de meeste
gekleed in rood en wit. De vijf

staandejonge vrouwen
bedienen hen. Op de tafel liggen
schotels, zes grote messen en een
hoorn. Illustratie van de

cistercienzer monnik Jan van
Brunswick in het Wigaloishandschrift uit r 372. Leiden,
Universiteitsbibliotheek.
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genote, hoe ze het kind zal noemen, antwoordt de vertrekkende Gawein: Wie du wilt
(Wie du willst) — hetgeen de vrouw letterlijk
opvat, wat de naam van de held oplevert. In
de beeldende kunst van de late Middeleeuwen duikt het verhaal eveneens op. In het
`Sommerhaus' van kasteel Runkelstein in
Zuid-Tirol treft men onder de talrijke fresco's die hier rond 1385 zijn aangebracht twee
stroken aan met 22 (grotendeels zwaar beschadigde) afbeeldingen uit de Wigalois van
Wirnt van Gravenberc.
Vooral in de Ige eeuw ontstonden er bewerkingen van de Wigalois-stof.
J.H. WINKELMAN
E D I T I E S: Kapteyn 1926;

Melzer 1973; Thomas

1 977-

SSTUDIES: Cormeau 1978; Haug 1980; Huschenbett 1982; Grubmuller 1985; Gottzmann 1 989.

, een beer, speelt de hoofdrol in
een fragmentarisch overgeleverde Middelnederlandse tekst, Van Bere Wisselau, opgetekend aan het einde van de 13 e eeuw, maar
waarschijnlijk een eeuw eerder ontstaan, naar
men vermoedt in de streek ten westen van
Brussel.
Het fragment begint met de beschrijving
van een gevecht op een strand tussen de beer
Wisselau en een reus. Tevergeefs roept de
reus zijn heer, Espriaen, en diens mannen te
hulp: Wisselau doodt hem. Espriaen verlangt
nu van Gernout, Wisselaus heer, schadeloosstelling, maar Gernout beroept zich op noodweer. Bovendien verklaart hij nog vier van
dit soort beren aan boord te hebben. Daarop
trekken de reuzen zich op hun kasteel terug
uit angst dat Gernout de andere vier beren zal
loslaten. Dan trekt Gernout Wisselau het gewaad aan dat hij eens had laten maken toen ze
naar het hof van koning >Karel zouden gaan.
WISSELAU

Deze koning Karel blijkt ook aan de expeditie deel te nemen. Samen met zijn mannen en
met Gernout en Wisselau gaat hij naar het
kasteel van Espriaen. Daar dringt Wisselau de
keuken binnen en werpt de kok Brugigal in
de ketel, waarin de soep staat te koken. Karel
maakt zich nu zorgen hoe men weer uit het
kasteel moet komen, maar Gernout fluistert
Wisselau in het `Gargoens', een taal die de
anderen niet verstaan, in het oor dat hij zich
door hem moet laten overweldigen en binden, zodat Espriaen en zijn mannen denken
dat Gernout nog sterker is dan Wisselau. De
list gelukt en de reuzen zijn onder de indruk
van Gernouts kracht. Wisselau schudt nu zijn
kleren af en gaat voor het haardvuur liggen.
Niemand van de reuzen durft meer iets tegen
Karel, Gernout en Wisselau te ondernemen.
Daarna breekt het fragment af. Het is niet
bekend of we hier te maken hebben met een
episode uit een omvangrijk epos of dat het
om een zelfstandig verhaal van beperkte omvang gaat. Het fragment telt 720 versregels;
van sommige zijn evenwel slechts de eerste of
de laatste woorden bewaard gebleven.
In de Thidrekssaga (» Dietrich van Bern) komt
het verhaal van Vildiver voor, een man wiens
metgezel door een reus in dienst van koning
Osanctrix gevangen is genomen. Vildiver
naait zichzelf nu in voile wapenrusting in een
berevel en laat zich aan een ketting het kasteel
van de koning binnen Leiden. Als beer wordt
hij Vizleo genoemd. Wanneer de koning een
voorstelling van deze dansende beer wil zien,
doodt Vizleo twaalf honden en twee reuzen
en bevrijdt zijn metgezel. In het Middelhoogduitse speelmansepos Konig ))Rother
wordt verteld van een reus Asprian die in het
kasteel van de koning een `berewolf (bedoeld is een leeuw) die aan zijn eten komt,
doodslaat. In het Nibelungenlied vangt »Siegfried vlak voor zijn dood tijdens de j acht een
beer, legt hem vast en laat hem vervolgens Los
om zijn metgezellen schrik aan te jagen. De
beer richt een grote ravage in de veldkeuken
aan. En tenslotte bestond er in de Middel-
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eeuwen een populair verhaal over een getemde beer die een geest uit een spookhuis verdrijft (Schratel and Wasserbar).
Al deze verhalen zijn verschillend, maar ze
hebben een aantal elementen gemeen. Of het
nu gaat om een wilde beer, een getemde beer,
een sprekende beer of een man in een berevel,
in alle gevallen staat de beer aan de kant van
de hoofdpersoon van het verhaal en helpt hij
hem de vijand (of boze geesten) te overwinnen. Identieke details, zoals de namen
Espriaen I Asprian, de aanwezigheid van reuzen en de handeling in de keuken (of tijdens
het eten), doen vermoeden dat er een samenhang bestaat.
N.TH.J. VOORWINDEN
EDITIES:

Kalffi886; Gysseling I980.
De Vries 1922; Rohrich 1962.

STUDIES:

YDER, de zoon van Nuc of Nut, is de hoofd

persoon van de vroeg- i 3 e-eeuwse Oudfranse
roman Yder. Vanwege het negatieve beeld
dat van >>Artur words gegeven, noemt men
de Yder ook wel een `anti-Arturroman'.
Volgens de roman is Yder geboren in Cardoil als zoon van een edelvrouwe die al voor
Yders geboorte in de steek was gelaten door
haar geliefde. Met een halve ring als herkenningsteken gaat Yder op zoek naar zijn vader.
Onderweg vat hij liefde op voor koningin
Guenloie. Om haar waardig te zijn zal hij
zich eerst moeten bewijzen als ridder. Op zijn
zoektocht ontmoet hij koning Artur, die hij
bijstaat in zijn gevecht tegen twee ridders. Hij
doodt beide tegenstanders en hoopt dat Artur
hem tot ridder zal slaan. Als de koning hem
echter vergeet, verlaat Yder teleurgesteld het
hof. Hij ontmoet daarna koning Ivenant, die
belooft hem tot ridder te zullen slaan als hij de
verleidingspogingen van zijn vrouw kan
weerstaan. Met veel humor wordt beschre-

ven hoe Yder daarin slaagt en tot ridder
wordt geslagen.
Hij trekt verder en komt samen met zijn
schildknecht Luguain bij kasteel Rougemont, waar de opstandige leenman Talac
wordt belegerd door koning Artur. Yder besluit Talac te helpen. In het strijdperk blijkt
hij te sterk voor Arturs ridders: hij stoot iedereen uit het zadel, Kei (>>Keye) wordt zelfs
driemaal door hem verslagen. Guenloie, die
zonder dat Yder het weet de strijd van nabij
volgt, herkent Yder niet. Beiden lijden onder
hun verlangen naar elkaar. Ook de volgende
dag behaalt Yder, samen met Talac en nog
zes andere ridders, de overwinning. Zelfs
wanneer Kei verraderlijk dertig man tegelijk
op hen afstuurt, worden dezen verslagen.
Ook Gawain (»Walewein) heeft inmiddels
gehoord van Yder en besluit tegen hem in het
strijdperk te treden. Yder licht hem uit het
zadel en wil zijn paard wegvoeren, maar Artur komt tussenbeide. Terwijl zij over het
paard twisten, steekt Kei Yder in de rug neer.
Beide kampen zijn zo ontsteld over deze
wandaad en over de ernst van Yders verwonding, dat Artur en Talac zich verzoenen.
Luguain voert Yder op een draagbaar weg en
niemand gelooft dat hij nog zal genezen. Onderweg ontmoet hij Guenloie, die Yder herkent, het zwaard vakkundig uit de wond
trekt en de wond verbindt. Zij wijst Luguain
een klooster waar Yder verzorgd kan worden. Wanneer men aan het hof hoort dat
Yder niet dood is, maar herstellende in een
klooster, besluit Gawain hem op te zoeken.
Koningin Guenevere wil mee, wat dejaloezie
van Artur opwekt. Toch voegt ook hij zich
bij het gezelschap. Yder wordt uiteindelijk
overgehaald om naar het hof to komen.
Wanneer op een dag koning Artur afwezig is, redt Yder Guenevere van een beer.
Intussen wordt het kasteel van Talac belegerd, maar Artur weigert zijn leenman te
hulp te komen. Gawain en Yvain vertrekken
naar Rougemont. Zij vragen echter Yder
met mee, omdat zij bang zijn dat zijn wond
nog niet voldoende genezen is. Yder voelt
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zich in de steek gelaten en verlaat ongemerkt
Arturs hof. Na twee dagen arriveert hij bij
Rougemont om Talac te helpen, maar het
beleg blijkt opgebroken te zijn. Er staat nog
slechts een tent, waarin een jonkvrouwe zit
die hem vraagt de identiteit te achterhalen
van een ridder die haar elke dag aanspreekt.
Wanneer deze ridder weigert zijn naam te
zeggen, volgt een vreselijk gevecht dat beide
ridders fataal dreigt te worden. Wanneer
Yder de ring waarmee hij zijn vader kan herkennen in de strijd verliest, waagt hij zijn leven om hem op te rapen. De onbekende ridder is hierover zo verbaasd dat hij de strijd
staakt. Yder vertelt hem het verhaal van de
zoektocht naar zijn vader. Dan maakt de ridder zich bekend: hij heet Nuc en blijkt Yders
vader te zijn. Nuc besluit onmiddellijk Yders
moeder te gaan opzoeken om met haar te
trouwen. Yder stuurt een boodschap naar
Guenloie en begeeft zich met zijn vader op
weg naar Arturs hof to Caerleon. Artur is (ten
onrechte) zo jaloers op Yder, dat hij besluit
hem uit de weg te ruimen als de gelegenheid
zich voordoet. Hij weet zich daarin gesteund
door Kei. Artur gaat met Gawain, Yvain, Kei
en Yder op pad om avontuur te zoeken. Zij
komen Guenloie tegen, die op weg is naar het
hof om Yder te ontmoeten. Hoewel zij elkaar
herkennen, spreken zij niet met elkaar. Guenloie vraagt Artur om hulp bij het vinden van
een echtgenoot en stelt voor te trouwen met
degene die haar het mes zal brengen van de
twee reuzen die het bos van Malvern onveilig
maken. Yder doodt beide reuzen zonder hulp
van de anderen (Artur weerhoudt hen ervan
Yder te helpen) en bemachtigt zo het mes. Na
de strijd biedt Kei aan water te halen voor de
dorstige Yder. Hij brengt hem water uit een
vergiftigde bron. Daardoor lijkt Yder de volgende dag dood. Kei veronderstelt dat het gif
van de reuzen afkomstig is. Artur en zijn drie
ridders vertrekken zonder de dood gewaande
Yder, die wordt gevonden door de twee
zoons van de koning van Ierland, die hem
met behulp van een tegengif genezen. Zij reizen naar het hof, waar Gawain en Yvain treu-

ren om Yders dood, terwijl Artur en Kei vrolijk zijn. Zodra Gawain en Nuc vernemen
wie Yder heeft vergiftigd, moet Kei vluchten
om aan hun woede te ontkomen. Yder komt
juist op tijd om hen te kalmeren. Artur
kroont Yder tot koning en geeft hem Guenloie tot vrouw; Luguain wordt tot ridder geslagen. Nuc trouwt met Yders moeder en iedereen is met iedereen verzoend.
Yder treedt in de Arturliteratuur niet uitsluitend op als hoofdpersoon, maar komt ook
voor in een aantal episoden in andere romans.
De eerste die Yder een plaats gaf als ridder
aan Arturs hof, was Chretien de Troyes in zijn
Erec et Enide. Wanneer >>Erec op een dag vrijwel ongewapend de koningin en haar kamenierster door het bos begeleidt, komen zij een
volledig bewapende ridder tegen met een
jonkvrouwe en een dwerg. Deze dwerg slaat
eerst de kamenierster en vervolgens Erec.
Erec volgt het drietal om wraak te kunnen
nemen, zodra hij een wapenrusting heeft bemachtigd. Zij komen in een stadje waar Erec
onderdak vindt bij een man met een zeer
knappe dochter, Enide. Erec ontvangt een
wapenrusting van zijn gastheer, strijdt daarin
tegen de ridder en overwint hem. De verliezer maakt zich bekend als Yder en belooft
Erec met de jonkvrouwe en de dwerg naar
Arturs hof to gaan om zich daar over te geven
aan de koningin. Wanneer blijkt dat hij een
zeer goede ridder is, vraagt koning Artur
hem of hij zich bij zijn hofhouding wil voegen. Yder stemt toe en wordt ridder van de
Ronde Tafel. In de rest van het verhaal komt
hij niet meer voor.
Verscheidene gegevens uit de Yder komen regelmatig terug in andere werken waarin
Yder een rol speelt: het feit dat hij op een of
andere manier iets met de koningin te maken
heeft (en daardoor Arturs jaloezie opwekt) en
zijn gevecht met een beer. Voorts wordt
meer dan eens verhaald dat Yder aan het begin nog geen deel uitmaakt van de Tafelronde, maar in de loop van het verhaal wegens
zijn verdiensten wordt opgenomen in de
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kring van Arturs ridders. Zo ook in de
Middelnederlandse Wrake van Ragisel (een
vertaling van de Oudfranse Vengeance Raguidel, ca. 1220 -30), waarin hij samen met Walewein voorbestemd is om Ragisel te wreken.
Deze Schotse ridder was gedood door de reus
Gygantioen, de vader van de door Yder
beminde Belinette. Een huwelijk met Belinette zal pas mogelijk zijn, wanneer Gygantioen gedood is. Dit is niet eenvoudig, omdat
de reus een betoverde wapenrusting bezit en
altijd een op gevechten afgerichte beer bij

zich heeft. Zodra Walewein in Schotland arriveert om Ragisel te wreken, sluit Yder zich
bij hem aan. Walewein verslaat Gygantioen
in een tweegevecht en Yder weet de beer te
doden. Yder en Belinette trouwen en Yder
reist Walewein achterna naar het hof van koning Artur. Daar vertelt hij hoe zij Ragisel
gewroken hebben. Yder wordt ridder van de
Tafelronde en keert daarna terug naar Schotland.
Een minder glorieuze rol speelt Yder in de
Oudfranse roman Durmart le Galois (eerste
kwart 13 e eeuw) . Samen met koningin Gue-

Yder (Isdernus), Artur (links) en
Walewein en Keye (rechts)
trekken op naar het met een
slotgracht omringde kasteel van
Mardoc om Winlogee te
bevrijden. Archivolt boven het
noorderportaal, 1 120-40, van de
kathedraal van Modena
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nievre is hij afgedwaald van het jachtgezelschap. Dan verschijnt plotseling Brun de Morois ten tonele: hij ontvoert de koningin en
Yder kan er niets tegen doen, daar hij ongewapend is. Op zoek naar een wapenrusting
komt hij Durmart tegen, die Brun verslaat en
de koningin verlost. Daardoor bespaart hij
Yder een smadelij ke terugkeer naar het hof.
Hoewel Yder in een roman hoofdpersoon
is, was zijn bekendheid toch te gering om als
inspiratiebron te dienen voor latere auteurs of
beeldende kunstenaars. De enige maal dat hij
mogelijk is vereeuwigd, is op het beroemde
archivolt (I 120 -40) te Modena, waarop een
ridder met de naam Isdernus is afgebeeld in
een scene met koning Artur (Artus de Bretania), de gevangcn koningin Guinloie of Gucnevere (Winlogee) en misschien met Durmart (Burmaltus).
ADA POSTMA

Adams 1983.
: Gildea 1965-66; Schmolke-Hasselmann
1980; Adams 1988.

EDITIE:

STUDIES

Y O N E C is de hoofdpersoon uit het gelijk-

namige lai van Marie de France. In Brittannie
leefde eens een oude, puissant rijke man, die
met een jonge vrouw in het huwelijk trad,
opdat zij hem kinderen zou bezorgen aan wie
hij zijn schatten kon nalaten. Omdat zijn
echtgenote zo knap is, sluit hij haar op in een
toren, in gezelschap van zijn zuster, een oude
vrijster. Zeven jaar lang zit de vrouw in de
toren opgesloten, maar ze baart geen kinderen. Langzaam maar zeker begint ze weg te
kwijnen.
Begin april heft de vrouw een jammerklacht aan: waarom wordt zij niet gered
door een dappere avonturenridder? Op dat
moment vliegt een valk haar kamer binnen
die voor haar voeten verandert in een ridder.

Deze ridder was al lang verliefd op haar,
maar kon pas naar haar toekomen toen ze
haar klacht uitte. De ridder wordt haar minnaar en belooft binnen een uur bij haar te zijn
indien ze dat wenst. Door haar liefdesavontuur bloeit de dame weer helemaal op, wat
ook haar echtgenoot niet ontgaat.
Zijn zuster ontdekt dan het geheim van de
valk-ridder. Zodra de echtgenoot dit weet,
laat hij voor het raam een hekwerk met
vlijmscherpe punten plaatsen. Bij het volgende rendez-vous raakt de valk-ridder dodelijk
gewond. Hij vertelt zijn minnares dat ze
zwanger van hem is: hun zoon, die ze Yonec
moet noemen, moet hem wreken. Daarna
verlaat hij zijn dame; zij volgt het spoor van
bloed en arriveert in een schitterende stad
waar ze haar geliefde stervend aantreft. Hij
beveelt haar terug te gaan en geeft haar een
ring (zo lang ze die draagt, zal haar echtgenoot zich niets herinneren) en een zwaard
(daarmee moet hun zoon wraak nemen) .
Zoals haar minnaar had voorspeld, bevalt
de dame van een zoon. Zodra Yonec de ridderslag kan ontvangen, begeeft de dame zich
met haar echtgenoot en haar zoon naar een
abdij in Caerleon, waar ze een schitterende
graftombe vinden. De dame beseft dat dit het
graf van haar minnaar is; nadat ze haar zoon
alles heeft verteld, geeft ze de geest. Yonec
trekt zijn zwaard en slaat zijn stiefvader het
hoofd af. Yonec volgt alsnog zijn vader op als
koning van het land.
De oudste versie van Yonec — overgeleverd in
vier handschriften — is een 562 verzen tellend
lai, toegeschreven aan Marie de France. Over
deze 12e-eeuwse dichteres is zo goed als niets
bekend. Behalve een twaalftal lais (»Lanval en
»Eliduc) vertaalde zij L'Espurgatoire saint Patrice (Sint Patricks vagevuur) en een collectie
Aesopische fabels uit het Latijn. Volgens haar
eigen zeggen stelde zij de inhoud van verhalen waarvan rondtrekkende Bretonse zangers een lai hadden gemaakt, op schrift. Of
die Bretonse lais lyrische liederen of muzikale
composities waren, is met bekend. Tegen-

YSENGRIMUS

woordig verstaat men onder een lai een verhaal in paarsgewijs rijmende verzen.
De lais van Marie de France (met uitzondering van Eliduc) werden tijdens de regering
van de Noorse koning Hakon Hakonarson
(1217 -63) samen met tien andere in het Noors
vertaald: Strengleikar, liederen die gezongen
worden met begeleiding van snaarinstrumenten.
Yonec is onmiskenbaar een gerationaliscerd
sprookje: voordat de dame de liefde van de
valk-minnaar accepteert, moet hij bewijzen
dat hij christen is, en de dame verraadt zichzelf (ze breekt dus geen verbod, zoals >>Lanval). Yonec is de mannelijke pendant van de
fee-maitresse (vgl. > Lanval en Tydorel). Yonec
bevat een aantal traditionele motieven: de
oude, jaloerse echtgenoot die zijn jonge,
knappe bruid opsluit (vgl. Guigemar van Marie de France), de ontdekking van de liefdesrelatie (vgl. #Tristan en >>Cliges), de transformatie van beest tot mens en de dood van de
boze stiefvader.
LUDO JONGEN

Kisling/Verhuyck 1980; Vermeer/Meijer 1982; Burgess/Busby 1986.
S T U D I E: Nieboer/Verhulsdonck 198 8.

E D I T I E S:

YSENGRIMUS is de Latijnse vorm van de
naam van de belangrijkste wolf uit de Westeuropese dierenepiek. In de diverse volkstalen
komen varianten voor als Ysengrin, Ysengrijn, Ysegrim, Insingrine. Hij is de hoofdpersoon in een gelijknamig Latijns werk, dat
bestaat uit een aantal episoden die enerzijds
verbonden zijn door terugkerende personages en thema's, anderzijds door een chronologische samenhang. Het verhaal begint in medias res, in navolging van het klassieke epos.
Ysengrimus vangt de vos Reinardus
(>>Reynaert), waarmce hij in onmin leeft, en
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wil hem opeten. Reinardus weet aan dat lot
te ontkomen door aan te bieden Ysengrimus
een deel te bezorgen van de ham waarmee op
dat moment een boer passeert. Hij wil echter
zelf ook een deel. Ysengrimus stemt toe. Reinardus doet of hij zo uitgeput is dat hij nog
maar nauwelijks kan lopen. De boer wil hem
vangen en legt daartoe de ham neer. Ysengrimus gaat ermee vandoor, vreet hem helemaal op en biedt Reinardus het touw waaraan de ham vastzat als zijn deel aan.
Uit wraak laat de vos de wolf in de winter
met zijn staart in een wak gaan vissen. Terwijl deze wacht tot hij beet zal hebben, steelt
Reinardus een kip van de dorpspriester. Met
zijn proof en achtervolgd door de priester en
andere dorpelingen keert hij terug naar de
wolf, die intussen is vastgevroren. De dorpelingen vallen de wolf aan; een oude vrouw
hakt hem per ongeluk zijn staart of en zo kan
hij op het nippertje ontkomen.
Als compensatie brengt Reinardus de wolf
in contact met een schaapskudde. De wolf zal
hun gebied in gelijke stukken verdelen en in
ruil zal hij de schapen mogen eten die hun
gebied verlaten. De schapen stemmen schijnbaar in, maar de verdeling van het veld wordt
zo opgezet, dat vier rammen Ysengrimus tegelijk op de horens nemen.
Het verhaal verplaatst zich nu naar een
hofdag. Koning leeuw is ziek geworden en
roept de belangrij kste vertegenwoordigers
van de dieren naar zijn hof om hem raad te
geven. Alleen Reinardus komt niet. Uiteindelijk arriveert hij echter toch en geneest dan
de koning door hem in een wolfshuid te wikkelen, een huid die — na een lang debat —
wordt afgenomen van Ysengrimus. De koning bespeurt dat er vijandschap bestaat tussen wolf en vos en wil weten hoe deze is
ontstaan. Het verhaal vervolgt nu met de
weergave van het relaas dat de koning wordt
gedaan. De gebeurtenissen die hier volgen,
gaan dus in de tijd vooraf aan het verhaal
over het delen van de ham.
Een aantal dieren, waaronder Reinardus,
ging cens op peigrimage. Ze werden lastigge-
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vallen door Ysengrimus en later door twaalf
wolven, maar ze wisten ze angst aan to jagen
en zo te verdrijven. Tijdens die tocht ook
speelt het verhaal van de vos en de haan. De
pelgrims werden in de steek gelaten door
twee van de deelnemers, de haan en de gans.
Ze werden achtervolgd door Reinardus. Deze vleide de haan net zolang tot deze kraaide
met zijn ogen dicht. Reinardus greep hem en
ging er vandoor, achtervolgd door een grote
menigte. De haan bracht de vos ertoe tegen
die menigte te roepen, dat hij slechts zijn
rechtmatige buit meenam. Daartoe moest de
vos zijn kaken openen en de haan vloog onmiddellijk een boom in. Reinardus probeerde hem opnieuw te bedriegen, ditmaal door
te doen alsof een stuk boombast een afkondiging was van de universele vrede, maar de
haan joeg hem weg door een beschrijving
van de (gefingeerde?) komst van een Jager
met zijn honden.
De vos bracht Ysengrimus ertoe in een
klooster in te treden, omdat hij dan zo goed
gevoed zou worden. Terwijl Ysengrimus
daar verbleef, bezocht de vos het wolfshol en
bepiste de wolfsjongen. De wolvin achtervolgde hem tot in zijn eigen hol, maar bleef
in de nauwe ingang steken. Reinardus kwam
door een andere uitgang naar buiten en verkrachtte haar. De wolf, in het klooster, verging het evenmin goed: hij misdroeg zich er
zo vreselijk dat hij eruit geslagen werd.
Sindsdien bestond er vijandschap tussen wolf
en vos — aldus besluit het verslag dat de koning wordt gedaan van eerdere gebeurtenissen. Het hoofdverhaal wordt nu voortgezet.
De wolf, die door de gebeurtenissen aan
het hofgeen huid meer heeft, probeert een andere te krijgen, eerst van een hengst, dan van
een ram. Beide pretenderen mee te werken,
maar doen dat zo dat zij ontsnappen en de
wolf nog meer verwondingen oploopt. Na
een tijd echter is de huid van de wolf weer
aangegroeid. Reinardus zorgt dat de leeuw
bij Ysengrimus komt eten. Hij helpt de wolf
een proof te vangen en de leeuw vraagt de
wolf deze te verdelen. Ysengrimus maakt

drie gelijkwaardige porties, voor alle drie
een. Woedend rukt de leeuw Ysengrimus opnieuw zijn vel af. Nu moet Reinardus de buit
verdelen. Hij maakt drie porties van verschillende kwaliteit. De beste is voor de koning,
de middelste voor de koningin en de minste
voor de leeuwenwelpen. Verheugd vraagt de
koning van wie hij zo goed leerde delen. `Van
de wolf', is het antwoord.
Ysengrimus heeft dus opnieuw een huid
nodig en eist nu die van de ezel op, omdat die
hem nog een huid schuldig zou zijn. De ezel
laat de wolf dat zweren op `relieken', die een
klem blijken te zijn. De wolf kan slechts ontsnappen door zijn poot of to bijten.
De wolf ontmoet tenslotte de zeug Salaura
en biedt haar de vredeskus. Zij meent dat er
eerst een mis opgedragen moet worden en
roept haar verwanten om de gezangen te zingen. De kudde zwijnen doodt Ysengrimus.
Dit leidt tot een tijdsklacht en de aankondiging van het einde van de wereld. Daarmee
eindigt het verhaal.
Vanaf het begin van het Ysengrimus- onderzoek is Nivardus als de auteur genoemd. Deze naam komt namelijk voor in een laat afschrift van uittreksels uit de tekst. Recentelijk
zijn echter nieuwe handschriften met uittreksels ontdekt, waarin andere auteursnamen
worden genoemd. Feitelij k weten we dus
mets met zekerheid over de auteur. Een hele
reeks historische toespelingen maakt het echter vrij wel zeker dat de tekst rond 11 S o vervaardigd is. Er komen bovendien zoveel verwijzingen naar Gent en omgeving en dan
vooral naar de kloosters in het Gentse voor,
dat aannemelijk is dat de auteur een Gentse
clericus was.
De Ysengrimus gebruikt als materiaal de
Aesopische fabels, enkele korte gedichten
over dieren uit de Karolingische tijd, en naar
alle waarschijnlijkheid ook volkstalige verhalen uit het orale circuit. Dit materiaal
wordt echter veranderd en gevarieerd en hier
voor het eerst in een ruime, epische context
geplaatst. De Ysengrimus is het eerste Europe-
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se verhaal waarin de vos en de wolf hun later
zo bekende namen dragen en waarin hun vijandschap de motor van de handeling is.
Steeds terugkerende thema's zijn Fortuna,
de bedrieger die zelf bedrogen wordt en het
misbruiken van taal. Deze thema's worden
gebruikt om zeer scherpe kritiek op contemporaine misstanden te leveren. Deze is bij tijden zo gedetailleerd, dat er pogingen zijn gedaan de tekst als een sleutelroman te lezen. De
meest recente studies menen toch weer dat de
bedoeling van de tekst algemener is. ledereen
is het erover eens, dat de kritiek vrijwel uitsluitend op geestelijke en kerkelijke zaken is

beschreven, maar de totale passage is zeer
lang, omdat er eindeloos wordt gedebatteerd
over de vraag of de huid van Ysengrimus wel
geschikt is en omdat het villen zelf op vele
wijzen wordt geinterpreteerd. Zo feliciteert
de vos de wolf voor het villen met de eer die
zijn geslacht zal verwerven omdat hij zijn
huid aan de leeuw mag lenen; na het villen
toont hij zich verbijsterd over de prachtige
scharlaken mantel die de wolf onder zijn ruige yacht verborgen heeft gehouden. Voor
sommigen is deze dominantie van het gesproken woord een tekort. Anderzijds is echter onlangs betoogd, dat dit opzettelijk is ge-

De dorpelingen omringen de
vastgevroren Ysengrimus; de
vrouw haalt uit met een bijl.
Houtsnede van de hand van
Desire Acket ter verluchting
van een editie uit 1946 van het
Ysengrimus-epos in een
vertaling van J. van Mierlo s j .

gericht en dat het publiek van de tekst in
kerkelijke, waarschijnlijk kloosterlijke kringen moet worden gezocht.
De tekst is geschreven in elegische disticha
die getuigen van een groot meesterschap.
Opvallend zijn de gedrongen stijl, de soms
zeer geestige dialoog, het grote aantal ironische metaforen en de overvloed aan spreekwoorden. De woorden van de personages
domineren de handeling en worden ook duidelijk met meer aandacht en inventiviteit behandeld. Het villen van de wolf tijdens de
hofdag geeft daarvan een goed voorbeeld.

daan, om de tegenstelling tussen `retorica' en
`werkelijkheid' (een van de hoofdthema's) zo
indringend mogelijk te presenteren.
De Ysengrimus is in 17 handschriften geheel
of gedeeltelijk overleverd, wat erop wijst dat
deze toch nogal moeilijke tekst een redelijke
verspreiding heeft gehad. De hofdag- en de
pelgrimage-episode zijn omgewerkt tot een
nieuwe tekst, de zogenaamde Ysengrimus abbreviatus. Verder is een aantal handschriften
overgeleverd met een collectie spreekwoorden die uit de Ysengrimus zijn geisoleerd. De
Ysengrimus heeft dus enige invloed gehad bin-

Het feitelijke villen wordt in twaalf vcrzcn

nen de Latijnsc litcratuur. Deze valt cchtcr

372 YVAIN
volledig in het niet bij de enorme uitstraling
die de tekst heeft gehad in de volkstalen. De
>>Reynaert-verhalen zijn ondenkbaar zonder
de Ysengrimus. Zij maken bij herhaling gebruik van thema's en motieven uit die tekst
en zij bouwen het idee van de epische wereld
van het dierenrijk en de eeuwige strijd tussen
vos en wolf voortdurend uit. Vanwege de
wisseling van hoofdpersonage die optreedt
bij de overgang van Latijn naar volkstaal,
vindt men het vervolg onder >>Reynaert.
P. WACKERS
EDITIE:
STUDIES

Mann 1987.
: Van Mierlo 1946; Jauss 1959; Van Ac-

ker 1 966.
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de zoon van koning Urien, is de
hoofdpersoon van Chretien de Troyes' roman Le chevalier au lion (ca. i i 8o) . Deze roman behandelt het conflict tussen liefde en
huwelijkstrouw enerzijds en het zwervende
bestaan van ridders die op roemrijke avonturen uit zijn anderzijds. Aan Arturs hof doet
Calogrenant, een neef van Yvain, verslag van
een avontuur dat hem zeven jaar tevoren is
overkomen. In het woud van Broceliande
wees een monsterlijke reus hem de weg naar
een bron. Naast de bron zag hij een steen,
bezet met edelstenen, en een boom, waaraan
een gouden beker hing. Door met de beker
water uit de bron op de Steen te gieten wekte
hij een vreselijke onweersbui op, die de bomen volledig ontbladerde. Plotseling ging de
storm weer liggen en streken er talloze,
prachtig zingende vogels op de kale takken
neer. Maar toen verscheen even plotseling
een gewapende ridder, die hem uitdaagde tot
een tweegevecht. Calogrenant had dit gevecht verloren en mocht zich gelukkig prijzen dat hij het er levend had afgebracht.
Artur wil nu met zijn ridders dit avontuur

gaan beproeven, maar Yvain vertrekt heimelijk eerder dan zij om het als eerste te ondernemen. Alles verloopt zoals Calogrenant het
verteld had, maar Yvain slaagt erin de ridder
van de bron te verslaan. Dodelijk gewond
slaat deze op de vlucht, met Yvain op zijn
hielen. Zodra de ridder het poortgebouw van
zijn burcht binnenstuift, komen de valdeuren
neer. De buitenste deur doorsnijdt Yvains
paard vlak achter het zadel, de binnenste sluit
het poortgebouw of Yvain zit gevangen. Gelukkig wordt hij opgemerkt door Lunete,
een hofdame van de kasteelvrouwe Laudine.
Zij herkent Yvain, aan wie zij vanwege een
eerder verleende dienst dankbaarheid verschuldigd is, en verbergt hem in het kasteel.
Vanuit zijn schuilplaats ziet Yvain de wanhopige Laudine bij de baar van haar inmiddels overleden man. Hij wordt onmiddellijk verliefd op haar. Dankzij de hulp
van Lunete wordt de weduwe ertoe gebracht
Yvain te aanvaarden als beschermer van de
bron en echtgenoot.
Enkele dagen later komen Artur en zijn
ridders bij de bron. Yvain treedt als ridder
van de bron op, verslaat Keu (>>Keye) en
maakt zich bekend. Na een feestelijk onthaal
op Laudines kasteel maken Artur en de zijnen
zich op om te vertrekken. Gauvain (Wale
wein) bezweert Yvain niet of to glij den in een
gezapig huiselijk bestaan, maar terug te keren
naar zijn oude leven van toernooien. Laudine
geeft Yvain verlof een jaar weg te gaan.
Yvain overschrijdt de gestelde termijn,
waarna Laudine hem een boodschapster
stuurt die hem meedeelt dat zijn vrouw hem
niet meer wil ontvangen en haar ring terugeist. Gek van verdriet trekt hij het bos in,
waar hij enige tijd leeft als een wildeman. Hij
vangt wild voor een kluizenaar die hem
brood en water geeft. Tenslotte wordt hij slapend aangetroffen door een kasteelvrouwe,
die hem herkent aan een litteken en hem geneest met een wonderzalf.
Van nu of aan stelt Yvain zijn ridderschap
in dienst van de zwakken en bedreigden: eerst
helpt hij de kasteelvrouwe tegen de graaf die
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haar belaagt en met haar wil trouwen, dan
redt hij een leeuw die door een slang is aangevallen. De leeuw toont zich dankbaar, voorziet Yvain van wild en wordt zijn metgezel.
Uit schaamte over zijn gedrag jegens zijn
vrouw verbergt Yvain zijn identiteit: hij
noemt zich `de ridder met de leeuw'. Yvain
ontmoet Lunete weer: zij is gevangengezet
vanwege haar hulp aan Yvain en zal de volgende dag wegens verraad j egens haar vrouwe op de brandstapel moeten sterven. Yvain
belooft haar aanklagers te zullen bestrijden.
Hij brengt de nacht door op een naburig kasteel, waar een tweede avontuur zich aandient
in de vorm van een reus. De volgende morgen moet Yvain de reus verslaan, voor hij
Lunete te hulp kan komen. In het gevecht
tegen de reus en in dat tegen Lunetes drie
aanklagers worden de partijen in evenwicht
gebracht, doordat de leeuw Yvain te hulp
komt.
Wanneer hij is hersteld van de bij deze gevechten opgelopen verwondingen, belooft
Yvain het gelijk van een onterfde jonkvrouwe te zullen bevechten tegen de kampioen
van haar oudere zuster, zonder te weten dat
Gauvain die kampioen is. Op weg naar dit
gerechtelijk duel komt Yvain langs het kasteel van 'Pesme Aventure' (het Ergste Avontuur), waar driehonderd jonkvrouwen in
erbarmelijke omstandigheden gevangen
worden gehouden en uitgebuit als textielarbeidsters. Zij worden bewaakt door twee
sterke duivels, die echter door Yvain en zijn
leeuw worden verslagen, zodat de jonkvrouwen worden bevrijd. Daarna komt het tot
het gevecht tussen Yvain, nu zonder de hulp
van de leeuw, en Gauvain. Het is een langdurig en hevig gevecht, dat onbeslist eindigt
wanneer de beide vrienden elkaar tijdens een
adempauze herkennen aan de stem. Artur
doet uitspraak in het geschil tussen beide zusters.
Tenslotte wordt Yvain, dankzij de bemiddeling van Lunete, weer in genade aangenomen door Laudine. Door zijn ridderschap in
dienst te stellen van de zwakken en niet van
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zijn persoonlijke roem, is Yvain erin geslaagd
liefde en ridderschap te verzoenen.
Yvain is de enige ridder van de Ronde Tafel
wiens historische antecedenten vaststaan.
Owein, zoals de Brits-Keltische vorm van de
naam luidt, was een zoon van koning Urien
van Rheged en leefde in de tweede helft van
de 6e eeuw. Het Keltische koninkrijkje Rheged lag in het westen van Groot-Brittannie
aan de Engels-Schotse grens, rondom het
huidige Carlisle. In Uriens tijd werd oorlog
gevoerd tegen de Picten uit het noorden en
mogelijk ook tegen de Angelsaksen. De Keltische dichter Taliesin heeft aan Uriens hof
verkeerd en de heldendaden van towel Urien
als Owein in zijn gedichten verheerlijkt.
In de Historia regum Brittanniae van Galfredus van Monmouth en in de Franse bewerking ervan, de Roman de Brut van Wace,
is Yvain de zoon van een zuster van »Artur.
Ook Marie de France noemt deze familierelatie in haar Lai de »Lanval. Chretien de Troyes
beschrijft Yvain niet als Arturs neef.
Chretiens Yvain-verhaal is in de loop van
de Middeleeuwen herhaaldelijk bewerkt.
Voor 1204 schreef Hartmann van Aue zijn
Iwein, waarin hij de hoofse elementen benadrukte, die voor zijn Duitse publiek kennelijk
nog nieuw waren en uitleg behoefden. In de
hoofdlijnen van het verhaal bracht hij geen
veranderingen aan. Hartmanns tekst is aan
het einde van de 1 Se eeuw door Ulrich Fuetrer bewerkt tot de strofische Iban en opgenomen in Fuetrers Arturcyclus Buch der Abenteuer. De 14e-eeuwse Middelengelse Ywain
and Gawain is een sterk bekorte bewerking,
waarin de nadruk ligt op de actie, terwijl de
hoofse elementen, zoals overpeinzingen over
de liefde en beschrijvingen van luxe en ontspanning aan het hof, zijn weggelaten. De
prozabewerking van Le chevalier au lion in het
Oudnoors, Ivens saga, is gemaakt in opdracht
van koning Ha.kon Hakonarson in het tweede kwart van de 13 e eeuw. De dichter van
Herr Ivan Lejonriddaren (1303, overgeleverd in
Zweedse en Deense handschriften) maakte
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Herr Hartmann von Aue.
Miniatuur in het Manessehandschrift, omstreeks 1300
Heidelberg, Universiteitsbibliotheek.

gebruik van Chretien en van de Noorse sage.
Van de sage zijn balladen afgeleid, die zowel
op de Faeroer als in de Noorse volkstraditie
zijn blijven voortleven.
Een speciaal probleem biedt de versie in
het Welsh, die deel uitmaakt van de zogenoemde Mabinogion, een verhalenverzameling, waarvan het oudste handschrift uit de
13e eeuw dateert. De titel van dit verhaal,
Iarlles yffynnawn (De dame van de bron) legt
de nadruk op het begin en men kan constateren dat de drie bezoeken aan de bron en
Oweins verblijf in het kasteel voorafgaand
aan het huwelijk veel meer uitgewerkt zijn
dan in de Franse versie. Het grote gevecht
met Gwalchmei (>>Walewein) vindt veel eerder plaats, namelijk wanneer Artur en zijn
gevolg bij de bron komen; het geschil tussen
de twee zusters komt in deze tekst niet voor;
de episode die correspondeert met het `Pesme
Aventure' maakt de indruk eerst to zijn vergeten en later weer toegevoegd aan het eind
van het verhaal. Het Welshe verhaal is geen
vertaling van de Franse roman. Al lijkt het
wel door Chretiens tekst beinvloed, het bevat
ook elementen die wijzen op kennis van een
andere traditie. Zo is er sprake van de `raven
van Owein', die ook voorkomen in een ander verhaal uit de Mabinogion: `De droom
van Rhonabwy'.
In de Queste del Saint Graal, het middendeel van de > Lancelot en prose- cyclus (121535), wordt verteld dat Yvain deelneemt aan
de zoektocht naar de Graal, maar niet tot de
uitverkorenen behoort. Na de Queste wordt
Yvain in deze trilogie niet meer genoemd,
hetgeen de indruk wekt dat hij niet van de
Graalqueeste is teruggekeerd. Uit ca. 1230
dateert Huon de Mery's Tournoi d'Antichrist,
waarin bij de wapenschouw wordt beschreven dat Yvains schild zijn dapperheid (prouesse) en vrijgevigheid (largesse) symboliseert.
Latere heraldische overzichten geven hem
een azuren schild met een staande gouden
leeuw ('Azure, a lion Or') .
Uit de 14e eeuw dateert een tot nog toe
onuitgegegeven Franse proza- Yvain, waar-
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van het begin teruggaat op de roman van
Chretien. Eveneens nog niet uitgegeven is de
adaptatie in verzen van Pierre Sala (ca. 1 S 1 S),
die Chretiens tekst toegankelijk heeft gemaakt voor i 6e-eeuwse lezers.
Wat betreft afbeeldingen van Yvain is de
Duitse Iwein-traditie van belang, vooral vanwege de elf afbeeldingen van episoden uit de
roman op de muren van Slot Rodeneck in
Zuid-Tirol, die geinspireerd zijn op Hartmanns tekst en kort na de voltooiing (tussen
1200 en 1250) daarvan werden gemaakt, en
vanwege de zeer uitgebreide, stripverhaalachtige weergave van de gebeurtenissen van
het Iweinverhaal in muurschilderingen in
Schmalkalden, Thuringen (midden 13 e
eeuw) . Omstreeks 131 0 -2o gaf de familie
Malterer een geborduurd wandkleed (68 x
49 0 cm) aan het Sint-Catharinaklooster te
Freiburg, waar Anna Malterer non was. Het
kleed beeldt onder meer Iwein en Lunete
voor de zittende Laudine af (thans in het Augustinermuseum in Freiburg im Breisgau) .
Op een van de fresco's (kort na 1385) op het
balkon van Slot Runkelstein bij Bolzano in
Italiaans Tirol staan Yvain, Gauvain en Perceval als de drie beste ridders. Engelse misericorden (o.a. in de kathedralen van Chester
en Lincoln en in New College, Oxford;
meestlil I Se-eeuws) vertonen het achterwerk
van een paard, dat uit een poort of een valhek
steekt. Zij geven de episode weer waarin
Yvains paard werd gehalveerd.
Hoewel hij een van de bekendste en meest
gerespecteerde Arturridders is en in talloze
romans een rol op het tweede plan — vaak in
Gauvains schaduw — speelt, mist Yvain de
prominentie en voorbeeldigheid van Gauvain, Lancelot, »Perceval of »Galaad. Over
naamsbekendheid heeft het Yvain/Iweinpersonage in de Lage Landen zeker niet te
klagen: vanaf 1114 komen de namen Iwein
en Iwa(i)nus meer dan tachtig keer voor in
oorkonden en dergelijke uit Vlaanderen uit
de i 2e en i e eeuw. In Wales is de voornaam
Owein nog steeds gangbaar.
Chretiens roman en de bewerkingen daar-
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van vormen de enige middeleeuwse teksten
waarin Yvain de hoofdpersoon is. Na de
Middeleeuwen is een hoofdrol voor hem niet
meer weggelegd (onder meer doordat hij in
Malory's Morte d'Arthur alleen in boek iv opduikt en doordat Tennyson noch de prerafaelieten hem aandacht schenken), maar hij flgureert wel in tal van moderne navertellingen
van het Arturverhaal. Het verhaal `Het meer
der geloften' uit de bundel De pleziervaart
( 1 95 1 ) van Arthur van Schendel, dat op het
tweede deel van Le chevalier au lion is geinspireerd, begint met de komst van de boodschapster, die de — bier naamloze — ridder van
ontrouw beschuldigt, en vertelt de episoden
van de redding van de leeuw en de bevrijding
van de gevangenjonkvrouw, die bier Manegeel beet, een duidelijke verwijzing naar de
naam Lunete. De afloop van het verhaal
wijkt sterk af: de ridder wordt geconfronteerd met alle vrouwen die hij ontrouw is
geweest, en tenslotte ook met een kind dat hij
heeft verraden. Van recenter datum is Yvain
der Lowenritter, seine Abenteuer am Artushof
and in der Bretagne (19 8 5 ), j eugdliteratuur, ge-

baseerd op Chretien en Hartmann, van de
hand van Erika Diihnfort.
C. HOGETOORN
E D I T I E S: Foerster

1884; Jones/Jones 1949; Kibler

1991.
Loomis 1959; Schupp 1982; Janssens
1988; Whitaker T99o.

STUDIES:

redden het
leven van een ter dood veroordeelde prins,
doordat ieder van hen met een vertelling een
dag uitstel van executie weet te bewerkstelligen. We geven bier het verhaal volgens de
meest verbreide versie.
De keizer ontbiedt na het overlijden van
zijn vrouw zeven wijzen voor de opvoeding
ZEVEN WIJZEN VAN ROME
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van de prins, zijn enig kind. Allen bieden hun
diensten aan en de zevenjarige wordt aan hun
gezamenlijke zorg toevertrouwd. Ze trekken
zich met hem terug in een buitenverblijf bij
Rome waar hij een begaafde leerling blijkt.
Na enige tijd hertrouwt de keizer, maar dit
huwelijk blijft kinderloos. Als de prins zestien
jaar bij de wijzen is, wordt hij op initiatief
van de stiefmoeder naar huis teruggeroepen.
De wijzen en hun leerling lezen in de sterren
dat hun leven in gevaar is, tenzij de prins thuis
zeven dagen lang een volstrekt stilzwij gen in
acht neemt; ze spreken of dat hij dit zal doen,
wat er ook gebeurt. Als thuis alle pogingen
om hem aan het spreken te krijgen mislukken, biedt de stiefmoeder aan hem onder haar
hoede te nemen en te genezen. Ook dat wil
niet lukken. Zij probeert hem te verleiden en
als hij haar afwijst, zet zij een poging tot verkrachting in scene. Men gelooft haar. Daarmee staat de doodstraf vast, maar de rechtszitting wordt uitgesteld tot de volgende dag.
Om haar man zijn zoon als een gevaarlijke
rivaal te doen zien vertelt de stiefmoeder het
verhaal arbor (de prachtige boom die voortdurend wordt gesnoeid om ruimte te maken
voor een jongere, tot hij het tenslotte helemaal moet afleggen). De volgende ochtend
wordt het vonnis geveld. Als men op het
punt staat het uit te voeren, verschijnt de eerste wijze en vertelt het verhaal canis als waarschuwing tegen overijld handelen (in dit verhaal immers vindt men, nadat de met het
bloed van de slang besmeurde hond is doodgeslagen omdat men denkt dat hij het kind
heeft verslonden, het kind ongedeerd onder
de omgevallen wieg) . De terechtstelling
wordt verdaagd. 's Avonds vertelt de stiefmoeder het verhaal aper (een herder doodt
een everzwijn door list). De volgende ochtend wordt de voorbereiding van de executie
hervat, maar de tweede wijze komt en beweegt de keizer weer tot uitstel. Dit herhaalt
zich tot de prins weer mag spreken. Dan
blijkt de valsheid van de stiefmoeder en de
prins vertelt het slotverhaal, vaticinium (een
zoon overleeft de aanslag van zijn ouders die

niet willen dat de voorspelling in vervulling
gaat volgens welke zij hem zullen dienen; een
machtig vorst geworden bezoekt hij hen,
maakt zich bekend nadat ze hem nederig
hebben ontvangen en bediend, en schenkt
hun vergeving) . In de raamvertelling vergeeft de prins alleen zijn vader; de stiefmoeder eindigt op de brandstapel. Na de dood
van de keizer regeert zijn zoon met grote
wijsheid.
De raamvertelling over de opvoeding van de
prins door de wijzen, het hem bij zijn terugkeer naar huis opgelegde spreekverbod, dat
hij ook niet overtreedt als hij door zijn vaders
vrouw valselijk van aanranding wordt beschuldigd (het Potifar-motief), zijn veroordeling, het telkens weer uitstellen van zijn
terechtstelling en de goede afloop doordat de
waarheid aan het licht komt als hij weer mag
spreken, zijn afkomstig uit het Oosten. Men
onderscheidt een oosterse en een westerse traditie, en noemt deze respectievelijk Het boek
van Sindibad en De Zeven Wijzen van Rome.
Over de herkomst van het gegeven en de
relatie tussen het Boek van Sin&bad en de geschiedenis der Zeven Wijzen van Rome bestaat
geen zekerheid. Lang is India algemeen als
bakermat van het Boek van SindThad beschouwd, maar ook voor een herkomst uit
Perzie zijn argumenten aangevoerd. Over de
weg waarlangs het gegeven West-Europa
heeft bereikt en over de rol die mondelinge
overlevering via kruisvaarders of kooplieden
daarbij heeft gespeeld bestaat verschil van
mening.
Informatie over Het Boek van Sindibad (in
Arabische bronnen) reikt terug tot rond het
jaar Boo. De oudste der acht bewaarde versies
is de Syrische Sindban (i oe-i i e eeuw) . De
Hebreeuwse Mishle Sendebar was mogelijk al
in omloop in de ioe eeuw, maar de overgeleverde redactie dateert uit de 12e -13 e
eeuw. In de oosterse overlevering is een der
wijzen, Sindibad, met de opvoeding van de
prins belast. Elk der wijzen vertelt twee verhalen (een over het gevaar van overijld ban-
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delen en een over de listen der vrouwen). De
aanklaagster zet daar telkens een exempel tegenover om de vorst in zijn voornemen tot
terechtstelling van zijn zoon te bevestigen.
De prins vertelt een slotverhaal.
Van de westerse geschiedenis der Zeven
Wijzen van Rome zijn ca. veertig redacties
bekend, die door Gaston Paris (1876) tot acht
versies gegroepeerd zijn. De verschillen tussen versies en redacties zijn soms groot, en de
relaties tussen de versies zijn niet altijd duidelijk. Exempels worden vaak door andere vervangen; hierdoor vindt men in alle redacties
samen ca. honderd verschillende verhalen.
Het Boek van Sindibad en De Zeven Wijzen
van Rome hebben slechts vier verhalen gemeen: de verhalen canis, aper, senescalcus (een
rentmeester stuurt zijn eigen vrouw als zijn
heer gezelschap voor geld zoekt) en avis (een
vrouw ontdoet zich van een pratende vogel
die haar ontrouw aan haar man verraadt) .
Het overgrote deel der exempels in De Zeven
Wijzen is van westerse herkomst. Deels zijn
ze uit de Oudheid afkomstig, zoals vidua (dit
is de weduwe van Efeze), inclusa (een minnaar
ontvoert zijn lief met medewerking van haar
man, vgl. Plautus' Miles gloriosus) en gaza
(wader en zoon willen de schatkamer van de
koning ten tweeden male plunderen, vgl. het
Rhampsinitos-verhaal bij Herodotus) . Andere behoren tot de middeleeuwse `matiere
de Rome', bijvoorbeeld Roma (belegeraars
vluchten in paniek voor een geensceneerde
verschijning) en Virgilius (door de dichtermagier vervaardigde wonderbeelden, de
boogschutter met het opschrift 'Hic percute'
en de `Salvatio Romae') . De `matiere de Bretagne' is vertegenwoordigd in sapientes (het
kind Merlijn geneest een koning van diens
door zeven magiers veroorzaakte blindheid) .
Gemeenschappelijke kenmerken maken
het aannemelijk dat heel de westerse traditie
der Zeven Wijzen teruggaat op een voorloper
(de niet bewaarde `oerversie' v) . De oudste
bewaarde versie (K) is rond 11 S S ontstaan en
de oerversie v moet derhalve van voor het
midden van de i Ze eeuw dateren.
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Een eerste groep binnen de westerse traditie vormen de versies K , D , A en M . De belangrijkste versie in deze groep is A . Zij omvat de Roman des sept sages de Rome in proza
(ca. 1200) en zijn zes voortzettingen: Roman
de Marques de Rome (voor 1277), daarop aansluitend Laurin (ca. 1530 door Claude Patin
benut voor de Hystoire de Giglan), Cassidorus,
Pelyarmenus, Helcanus en Kanor. Rond 1300 is
A omgewerkt tot Li Ystoire de la male marastre
(M, die mogelijk als inleiding op de Marques
de Rome bedoeld was en slechts negen exempels met A gemeen heeft) . De Franse A -versie
is in de 13 e eeuw bewerkt in het Middelengels, het Middelschots en het Italiaans, in
de 14e eeuw in het Zweeds, het Welsh (Seith
Doethon Rufein, in proza) en het Middelnederlands (Van den VII vroeden van binnen Rome).

Versie H , de Latijnse Historia septem sapientum (ca. 1330) heeft de grootste verbreiding
gekend. Zij is van de 14e tot de 17e eeuw
achtereenvolgens bewerkt in het Duits, Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Engels, Hongaars, Pools, Russisch, Deens, Zweeds, IJslands, Boheems, Armeens en Hebreeuws. De
Latijnse tekst is in het laatste kwart van de I Se
eeuw een tiental keren gedrukt (o.a. in Deventer bij R. Paffroet ca. 1476 en in Gouda
bij G. Leeu ca. 1479-81). Een bewerking in
het Duits verscheen in 1473 (Augsburg, Johann Bamler), spoedig gevolgd door het Nederlandse Die historie van die seuen wijze mannen van romen (G. Leeu, Gouda 1479, dertien
drukken tot 1819). Meestal gaan deze en andere bewerkingen van H in de volkstalen (zoals de Zuidhessische Von den syben weisen
Maister, eind 14e eeuw, en een nog niet uitgegeven Middelnederlandse prozabewerking
in oostelijk dialect) terug op de Historia septem sapientum zelf, waarvan rond dertig handschriften bekend zijn. Van haar twee Latijnse
bewerkingen, de Historia calumniae novercalis
(druk G. Leeu, Antwerpen 1490) en de Pontianus (gedrukt in Straatsburg ca. 1510) is de
Pontianus gerecipieerd in het Hongaars (en
vandaar in het Pools en Russisch) en het He-

breeuws. In 1412 bewerkte de Elzasser dichter Hans von Buhel een bestaande Duitse
prozavertaling van H tot Dioclecianus Leben.
In de 16e eeuw volgden een prozaversie van
William Copland (ca. 1548-61, op basis van
de druk van Wynkyn de Worde van ca.
ISIS), de Ludus septem sapientum van Franciscus Modius (ca. 156o, uit het Duits) en de
metrische Schotse bewerking van een oudere
prozaversie door John Rolland (ca. 1 575-7 8 ).
In de standaardversie van H heet de keizer
Pontianus en de prins Diocletianus. Veel aandacht wordt besteed aan de moraal der exempels, die bovendien karakteristieke bijzonderheden bevatten. Vaticinium is zo een raamvertelling voor het > Amijs-en-Amelis-motief
geworden. De aan de dood ontsnapte zoon
heet Alexander; hij wint in Egypte de hand
van de prinses en uitzicht op de troon, maar
gaat zich eerst in Rome verder bekwamen
aan het hof van keizer Titus. Daar ontmoet
hij zijn evenbeeld Ludovicus, zoon van de
koning van Israel (in het Middelnederlands
Frankrijk), helpt deze het hart van prinses
Florentina to winnen en beleeft vervolgens
met hem van het duel tot en met de genezing
van de lepra dezelfde avonturen als Amijs
met Amelis. Daarna bezoekt hij conform vaticinium zijn ouders.
Een opmerkelijke omwerking die tot geen
der genoemde versies gerekend kan worden,
is de Latijnse Dolopathos (proza, ca. 1 19o) van
de cistercienzer monnik Johannes van Alta
Silva (Haute Seille in Lotharingen) . Het gegeven van De Zeven Wijzen is vervlochten
met de middeleeuwse Vergiliuslegende en de
raamvertelling wordt na de redding van het
leven van de prins voortgezet met een relaas
van diens bekering tot het christendom, dat
sterk aan >>Barlaam en Josaphat doet denken.
Mede door de uitvoerige beschrijving van allerlei onderdelen van de handeling beslaat de
raamvertelling in de Dolopathos ongeveer de
helft van het werk. Zij is haar primaire functie van kader voor een groot aantal exempels
ontgroeid.
De handeling speelt op Sicilie ten tijde van
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de keizers Augustus en Tiberius. Lucinius is
de lang verbeide zoon van de goede, zij het
heidense koning Dolopathos en diens met
Augustus verwante vrouw. Vlak voor zijn
geboorte is voorspeld dat hij in grote wij sheid zal regeren en de hoogste god zal dienen.
Zeven jaar oud words hij door zijn ouders
toevertrouwd aan een leermeester, de dichter, wijze en astroloog Vergilius. Als hij zeven jaar bij deze in Rome is, neemt hij in de
sterren waar dat zijn moeder is overleden en
zijn vader hertrouwd. Voor hij naar Palermo
teruggeroepen vertrekt, moet hij Vergilius
beloven dat hij niet zal spreken tot ze elkaar
weerzien. Thuis denkt men dat hij stom is
van verdriet over de dood van zijn moeder en
men tracht hem op te vrolijken met onder
meer muziek en mooie vrouwen. De stiefmoeder wordt daarbij slachtoffer van haar inzet, met het bekende gevolg. De na Lucinius'
veroordeling ten tonele verschijnende
(naamloze) wijzen vertellen elk een exempel.
Kort na de goede afloop overlijden Dolopathos en Vergilius, en Lucinius regeert als koning-wijsgeer. Tegen het einde van de regering van Tiberius komt er een Romeins
burger van Joodse afkomst in het land die
Christus predikt. Lucinius ontbiedt hem, laat
zich onder vier ogen onderrichten en wordt
christen, nadat de cathechese is bekroond met
de opwekking van eenjongeman die men ten
grave droeg. Bij zijn doop Priscus genoemd
doet hij afstand van de troon en vertrekt met
zijn nieuwe leermeester naar Jeruzalem.
Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.
Met Het Boek van Sindibad heeft de Dolopathos slechts een exempel gemeen (canis) en
met De Zeven Wijzen drie (canis, gaza en puteus: een door haar man wegens ontrouw buitengesloten vrouw weet de rollen om te
draaien door te doen alsof ze in een put
springt). Van de resterende vijf verhalen maken er drie in de Dolopathos hun entree in de
geschiedenis der zeven wijzen: senex (een
zoon spaart tijdens een hongersnood als enige
in de stad zijn oude vader en vaart wel bij
diens adviezen), viduae felius (een keizer
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schenkt zijn zoon aan een weduwe wier enige
zoon hij heeft gedood — de vroeg-middeleeuwse Trajanus-legende), en latronis filii (een
oude rover koopt zijn zonen los door een
koningin drie avonturen te vertellen die hij
heeft beleefd, o.a. een ontsnapping uit het hol
van een mensetende reus — het Polyfemusmotief). Voor twee exempels is de Dolopathos
de oudste gedateerde bron. In creditor gaat het
om het vleespand-motief, vooral bekend
door Shakespeare's Merchant of Venice: een
meisje laat vrijers tegen betaling toe op proef,
maar doet ze door toverkunst onverrichterzake in slaap vallen, tot er een haar te slim of is
en met haar mag trouwen. Hij vergeet echter
dat hij zijn vlees en botten heeft verpand om
aan het benodigde geld te komen; zij redt
hem door als man verkleed te eisen dat de
schuldeiser geen druppel bloed vergiet. Cygni
biedt de voorgeschiedenis van de sage van de
»Zwaanridder: een ridder trouwt met een fee
en ze krijgen zeven kinderen, zes jongens en
een meisje, die met een gouden halsband om
worden geboren. De jaloerse schoonmoeder
belaagt de fee en haar kinderen, die hun halsband allemaal op het meisje na kwijtraken en
in zwanen veranderen, maar hem tenslotte
allemaal terugkrijgen op een jongen na, die
een zwaan blijft. De Dolopathos is in het eerste
kwart van de 13 e eeuw vrij bewerkt door de
Franse dichter Herbert (Li romans de Dolopathos); voorts zijn fragmenten van een Duitse
bewerking bewaard.
Complete versies van De Zeven Wijzen
van Rome zijn al heel vroeg opgenomen in de
Gesta Romanorum. In het oudste gedateerde
handschrift van de Latijnse Gesta (uit 1342)
volgen De Zeven Wijzen op de exempelverzameling (maar ontsluit een index beider inhoud); in andere redacties der Gesta zijn ze (al
dan niet van moralisaties voorzien) op uiteenlopende plaatsen in de collectie ingepast.
Daarnaast hebben afzonderlijke exempels uit
De Zeven Wijzen hun weg naar de Gesta Romanorum gevonden.
Ook elders in de literatuur treft men vaak

verhalen aan die overeenkomst vertonen met
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die der Zeven Wijzen. De receptie van de zeer
populaire raamvertelling speelt daarbij zeker
een rol. Maar omdat de meeste exempels pas
in het Westen in de cyclus zijn opgenomen en
ook los daarvan in omloop zijn gebleven,
(bijvoorbeeld puteus, dat al in het begin van
de 12e eeuw in de Disciplina clericalis van Petrus Alfonsi voorkomt), is in concrete geval
len ontlening aan De Zeven Wijzen moeilijk
te bewijzen als bronvermelding, saillante details of andere indicaties ontbreken.
Slechts of en toe vindt men motieven uit
De Zeven Wijzen in de toneelliteratuur. Lope
de Vega bewerkte vaticinium tot El pronostico
cumplido, in maart 1599 (of 1600) werd in
Londen een op De Zeven Wijzen gebaseerd
toneelstuk opgevoerd (van Dekker, Haughton, Chattle en Day), en in 1825 inspireerde
inclusa A. von Platen tot Der Thurm mit sieben
Pforten.

Nog diep in de 18e eeuw waren De Zeven
Wijzen Franse salonliteratuur. Een eeuw later
was het volksverhaal hun domein bij uitstek
geworden, vooral in Oost-Europa; nog in
I 86o werd een aan de bard Neil Currie toegeschreven versie in het Gaelic geregistreerd in
Stony-Bridge, South Uist.
In handschriften is de historie van De Zeven Wijzen zelden geillustreerd. Oude drukken en volksboeken bevatten de gebruikelijke houtsneden, nu eens slechts een titelprent
met de hoofdfiguren van de raamvertelling
rond het sterfbed van Diocletianus' moeder,
dan weer complete cycli van rond veertig tot
vijftig illustraties (Augsburgse drukken uit
1480 en 1481, en een Straatsburgse druk van
de Gesta Romanorum- versie uit ca. 1484) . In
de 1 Se eeuw is het verhaal op wandkleden
uitgebeeld. Verbeeldingen van afzonderlijke
exempels (zoals die van canis op een ets van
Codomi-Aime uit 183 S) zijn niet noodzakelijkerwijs op De Zeven Wijzen gebaseerd: Eugene Delacroix bijv. liet zich voor zijn La
justice de Trajan (1840) inspireren door de desbetreffende vertelling in Dantes Purgatorio.
L.J. ENGELS
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is de naam voor de hoofdpersoon in de eerste drie branches van de Oudfranse `Cycle de la Croisade', welke tussen
1100 en 1300 in Noord-Frankrijk en in Brabant werd vervaardigd. Een groot deel van
de cyclus is gewijd aan de Eerste Kruistocht
(Io96-99), waarin » Godfried van Bouillon
een prominente rol speelt. De branches over
de Zwaanridder zijn aan deze volkstalige
kruistochtgeschiedenis toegevoegd om Godfried te voorzien van een indrukwekkende
ZWAANRIDDER

stamboom: de Zwaanridder is zijn legendari-

sche grootvader.
In de eerste branche, La Naissance du Chevalier au Cygne, wordt uit de doeken gedaan
hoe de Zwaanridder aan zijn naam komt. Het
verhaal opent lang na de bruiloft van koning
Oriant van Illefort en de schone Beatrix. Als
op een dag het kinderloze echtpaar vanaf de
kasteeltoren een vrouw met een tweeling
ziet, verzucht Beatrix enigszins jaloers dat het
baren van een meerling wij st op overspel.
Diezelfde nacht nog ontvangt Beatrix ongelukkigerwij s een zevenling — zes jongens en
een meisje — die allen worden geboren met
een zilveren kettinkje rond de hals. De moeder van Oriant, de kwaadaardige Matabrune,
die haar schoondochter niet welgezind is,
haalt meteen na de geboorte de kinderen weg
en legt er zeven hondjes voor in de plaats.
Aan haar dienaar Marcon geeft zij vervolgens
de opdracht de kinderen in het bos te doden.
Marcon, door medelijden bewogen, laat de
kinderen levend in het bos achter, waar ze
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gevonden worden door een kluizenaar die de
verzorging op zich neemt. Intussen heeft Matabrune aan Oriant meegedeeld dat Beatrix
bevallen is van zeven hondjes en daarom de
doodstraf verdient. Oriant weigert echter
zijn geliefde echtgenote te doden, maar staat
wel toe dat zij ingekerkerd wordt.
Enkele j aren later komt Malquares, een andere dienaar van Matabrune, bij de kluis in
het bos en herkent daar de kinderen aan de
kettinkjes. Matabrune, hiervan op de hoogte
gesteld, geeft hem de opdracht de kettinkjes
weg te halen. Omdat de kluizenaar met een
van de j ongens weg is, kan Malquares slechts
zes kettinkjes bemachtigen. lie zes kinderen
veranderen onmiddellijk in zwanen en
vliegen naar een vijver nabij het kasteel van
hun wader Oriant. Matabrune besluit de kettinkjes te laten omsmelten tot een beker. De
goudsmid bemerkt evenwel dat een kettinkje
voldoende is om twee bekers van te vervaardigen. Hij houdt een beker en de vijf overgebleven kettinkjes aldus voor zichzelf.
Zo'n vijftien jaar gaan voorbij en Matabrune weet eindelijk Oriant te overtuigen
van de noodzaak Beatrix ter dood te brengen. Ze zal op de brandstapel worden gezet,
indien er geen kampvechter opdaagt om haar
met succes te verdedigen. Er verschijnt dan
een engel aan de kluizenaar die de situatie
uitlegt en beveelt dat de overgeblevenjongen
de volgende dag op weg moet om zijn moeder te verdedigen. Dejongen, die (net als Perceval) ver van het hof is opgevoed en niets
van ridderlijke vechtkunst en manieren weet
(hiermee wordt benadrukt dat de overwinning berust op vertrouwen en geloof in
God), gaat naar de stad en wordt daar gedoopt met de naam Elias. Hij verslaat de
kampvechter van Matabrune, bevrijdt zijn
moeder en zorgt ervoor dat zijn zuster en vier
van zijn broers hun menselijke gedaante weer
terugkrijgen. De broer wiens kettinkje is omgesmolten, moet zwaan blijven. Nadat haar
kampioen is verslagen, vlucht Matabrune
naar haar kasteel waar ze prompt door Elias

Matabrune belandt op de brandstapel die
voor Beatrix bedoeld was. Op bevel van een
engel vertrekt Elias daarna in een bootje dat
door zijn zwanebroer wordt voortgesleept.
Op zee levert hij nog een gevecht en ook
moet hij afrekenen met de wraakzuchtige
broer van Matabrune, maar uiteindelij k arriveert hij dan in Nijmegen.
In de tweede branche, Le Chevalier au Cygne, zien we de Zwaanridder verschijnen aan
het hof van keizer Otto in Nijmegen. Daar
treedt hij in het strijdperk voor de hertogin
van Bouillon, wier erfgoed is geiisurpeerd
door hertog Reinier van Saksen. Na een heftige strijd met wisselende kansen wordt de
hertog verslagen en door Elias onthoofd. De
Saksische partij verlaat het hof, vervuld van
wraakgevoelens. Nadat de hertogin van
Bouillon vernomen heeft dat de Zwaanridder als overwinnaar uit het krijt is getreden,
vraagt zij keizer Otto toestemming om de
sluier aan te nemen en haar dochter en erfgoed aan de Zwaanridder toe te vertrouwen.
Na de huwelijksinzegening ontvangen
Elias en zijn bruid Beatrix de zegen van de
bisschop. Als ze samen in bed liggen, vraagt
de Zwaanridder haar een goede vrouw te zijn
en hem nooit naar zijn ware identiteit te vragen. Als Elias slaapt, verschijnt er een engel
aan Beatrix, die haar voorspelt dat zij een
dochter zal baren die door huwelijk gravin
van Boulogne zal worden en op haar beurt
drie zonen zal baren: een koning, een hertog
en een graaf (de latere koning Boudewijn i
vanjeruzalem, hertog Godfried van Bouillon
en graaf Eustatius iii van Boulogne) .
Op de refs van Nijmegen naar het kasteel
Bouillon in de Ardennen wordt het jonggehuwde paar begeleid door een escorte van
keizerlijke troepen onder aanvoering van Galien, 's keizers neef. Door spionage zijn de
Saksen op de hoogte van het vertrek en geholpen door de verrader Asselin, provoost
van Koblenz, leggen zij een hinderlaag. Een
op hol geslagen paard van de Saksen waarschuwt de Zwaanridder voor de nakende

belegerd wordt. Opnieuw overwint hij en

aanval. Het komt tot een geweldige veldslag
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waarin Elias en de zijnen het onderspit dreigen te delven. Galien wordt gedood en in de
wisseling van de strijdkansen wordt Beatrix
gevangengenomen, maar door de Zwaanridder weer ontzet. Een leeuwerik spoort de
Zwaanridder aan tot een hernieuwde aanval
en zo zegevieren de keizerlijke troepen over
de Saksen. Dan kan het gezelschap zijn refs
naar Bouillon hervatten. Eenmaal daar aangekomen neemt Elias op voorbeeldige wijze
de regering ter hand en weldra verspreidt zijn
roem zich over de gehele christenheid. Beatrix baart een dochter die Ida gedoopt wordt.
In een droom wordt de Zwaanridder gewaarschuwd voor een nieuwe aanval van de
Saksen en de oorlog breekt dan ook spoedig
uit. In de gevechten raakt de Zwaanridder
gewond en de stad Bouillon wordt belegerd.
Als de situatie voor de belegerden uitzichtloos dreigt te worden, roepen zij de hulp in
van keizer Otto en deze zweert de dood van
zijn neef Galien te zullen wreken. In het vervolg van de oorlog lijden de Saksen opnieuw
een zware nederlaag. In de nieuw gevestigde
vrede groeit Ida op tot een mooi en intelligent meisje. Een engel voorspelt haar dat zij
drie kinderen zal krijgen die een koninkrijk
in het Heilige Land zullen stichten, maar zij
zelf zal haar vader verliezen. Op de zevende
verjaardag van haar huwelijk besluit Beatrix
de Zwaanridder alsnog naar zijn identiteit te
vragen, waarmee ze zijn uitdrukkelijk verbod overtreedt. De volgende ochtend bereidt
de Zwaanridder zijn vertrek voor. Hij gaat
naar Nijmegen en verzoekt keizer Otto van
zijn verplichtingen ontheven te worden.
Daar wordt hij door zijn zwanebroer met het
bootje opgehaald om voor immer te verdwijnen.
Wat er met de Zwaanridder na zijn vertrek uit Bouillon gebeurt, wordt verhaald in
de derde branche, La Fin d'Elias. Het blijkt
dat Elias is teruggekeerd naar zijn moeder in
Illefort, de plaats van zijn jeugd. Bij de familiereunie treurt men om het enige kind dat
nog steeds de gestalte van een zwaan heeft.

figuur wordt een brief gebracht waarin de
geschiedenis van de zwaankinderen verteld
wordt, maar ook hoe het laatste zwaankind
zijn menselijke gestalte terug kan krijgen.
Daarvoor moeten de twee kelken die uit het
ene kettinkje gemaakt zijn op een altaar worden geplaatst met ertussen een bed. De zwaan
moet tijdens een eucharistieviering op dat
bed liggen.
Dan volgt het relaas van het terughalen
van de kelken en de voltrekking van het veranderingsritueel. Elias neemt vlak voor het
overlijden van zijn vader Oriant diens koningskroon over. Na een vruchtbare en
vreedzame regeringsperiode — waarin hij een
kasteel bouwt dat hij ter herinnering aan zijn
echtgenote ook Bouillon noemt, in een streek
waaraan hij eveneens de naam 'Ardennen'
geeft — trekt Elias zich terug ten gunste van
zijn oudste broer Oriant en neemt hij de
monnikspij aan.
Het verhaal richt zich dan op Pons, de
standaarddrager van Elias (uit de Chevalier au
Cygne). Overmand door het besef van zijn
zondigheid als mens en soldaat, gaat hij naar
abt Gerard van Sint-Truiden. Ter verkrij ging
van absolutie besluit Pons samen met de abt
een pelgrimage te maken. Via Rome reizen
ze naar het Heilige Land. Daar zijn ze in jeruzalem te gast bij de Saraceen Cornumarant.
Zo zal abt Gerard later Cornumarant kunnen
herkennen, als deze naar het Westen reist
voor een spionagemissie. Na het volbrengen
van hun bedevaart reizen abt Gerard en Pons
terug naar het Westen. Door een storm uit de
koers gebracht komen ze aan in het geheimzinnige land van de Zwaanridder. In het
`nieuwe' Bouillon herkennen zij niemand,
maar na te zijn ingelicht beseft het tweetal dat
zij de ware identiteit van de Zwaanridder
hebben ontdekt.
Als vervolgens een ontmoeting van Elias,
abt Gerard en Pons plaatsvindt, vraagt Elias
hun om Beatrix en Ida naar Illefort te brengen voor een hereniging met hem. Bij die
hereniging kondigt Elias aan weldra te zullen

Door tussenkomst van een in het wit geklede

sterven. Hij voorspelt tevens dat Ida spoedig
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Het verhaal van de Zwaanridder, van linksonder naar
rechtsonder: Matabrune met de
kelk; de Zwaanridder met zijn
broers en zusters in de gedaante
van zwanen; de kluizenaar
gebiedt de Zwaanridder zich

naar het hof van Oriant te
begeven om zijn moeder te
verdedigen; de Zwaanridder na
zijn overwinning aan het hof.
Tapijt uit Doornik, ca. 146o;
laatst bekende verblijfplaats is de
Katharinakerk te Krakau.
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zal huwen en drie zonen zal baren. Een van
hen zal koning van Jeruzalem worden. Elias
schenkt zijn rijkdommen en wapens aan Ida,
die ze aan Godfried moet doorgeven.
Op de terugreis naar het `oude' Bouillon
brengt een duff het bericht dat Elias is gestorven. Beatrix wijdt zich voor de rest van
haar leven aan de christelijke naastenliefde.
Ida, dertien jaar oud, is dan een mooie, welopgevoede jonge vrouw, die haar eerste vrijers ontvangt. De jeugd van haar zoon Godfried staat centraal in de volgende branche, de
Enfances Godefroi, waarmee een overgang
naar het kruisvaartgedeelte van de cyclus
wordt bewerkstelligd.
Het Zwaanridderverhaal kende in de
Middeleeuwen een enorme verspreiding. De
versie die hier als uitgangspunt is genomen, is
die welke tussen 1170 en 1220 als drie te on
-derschinbachesdornfmeraonieme dichters werd verbonden aan de Oudfranse `Cycle de la Croisade'. De bron van La
Naissance du Chevalier au Cygne is waarschijnlijk een vertelling uit de Dolopathos, sive de
Rege et Septem Sapientibus (ca. 1 19o) van Johannes van Alta Silva (»Zeven Wijzen). Invloeden vanuit mondeling verspreide verhalen zijn echter zeer aannemelijk. Le Chevalier
au Cygne is ongetwijfeld de oudste van de
drie branches en is gebaseerd op een in Boulogne en Bouillon bestaande, mogelijk orale

traditie waarin de Zwaanridder als de grootvader van Godfried van Bouillon wordt
voorgesteld, waarschijnlijk met de bedoeling
deze beroemde kruisvaarder een bovennatuurlijke of goddelijke herkomst te schenken.
De twee andere branches zijn ontegenzeggelijk naar deze oudste branche 'toegeschreven':
La Naissance du Chevalier au Cygne verklaart
de herkomst van de Zwaanridder, La Fin d'Ehas belicht zijn verdere lotgevallen na de centrale episode.
De verbinding met de kruisvaartcyclus is
opmerkelijk. De opdrachtgever erachter is
waarschijnlijk Hendrik i van Brabant (^'
1235). Door zijn huwelijk met Mathilde van

Boulogne (1 1211) verwierf hij Boulogne en
Bouillon. In het geheel van de kruisvaartcyclus wordt Godfried van Bouillon met terugwerkende kracht tot Brabander gemaakt —
Jan i van Brabant zou hem in een oorkonde
van 1289 nog 'onsen ouden voorvader' noemen — en zo kan Hendrik i zich presenteren
als de erfgenaam van Godfried, towel in
diens hoedanigheid als kruisvaarder par excellence als in diens streven naar herstel van het
Lotharingische rijk. In de loop der tijden
moet een verwarring in het Brabantse
Zwaanridderbeeld binnengeslopen zijn. Uit
kritische opmerkingen van schrijvers als Jacob van Maerlant en Jan van Boendale kunnen we opmaken dat men niet zozeer de
Zwaanridder als de stamvader der Brabanders
zag, maar een zwaan. Aangezien mensen niet
van dieren kunnen afstammen, werd in de
late 13 e eeuw het verhaal door sommigen
verworpen. Deze controverse is waarschijnlijk de aanleiding geweest voor een `tweede'
Brabantse Zwaanriddertraditie, die na 1325
ontstaat. Hierin huwt de held Brabon Silvius
met een dame genaamd Swane en brengt zo

het Brabantse hertogelijke huis voort.
Het was echter de oude, Franstalige traditie, met Elias als de Zwaanridder, die in heel
West-Europa furore maakte. Via de Spaanse
vertaling van de kruisvaartcyclus, La Gran
Conquista de Ultramar, drong de legende door
tot op het Iberische schiereiland. Uit bewaard
gebleven fragmenten laat zich een vergelijkbaar proces in het Nederlandse taalgebied afleiden. In het Engels is een Romance of the Chevalere Assigne, in allitererende verzen overgeleverd.
In het Duitse taalgebied treffen we opmerkelijk genoeg een gespleten Zwaanriddertraditie aan. Enerzijds zijn er nog duidelijke
sporen van de Franstalige traditie te onderscheiden: Konrad van Wiirzburg ( 1287)
bouwt duidelijk nog voort op de Zwaanridderlegende zoals die aan de `Cycle de la Croisade' werd verbonden. Anderzij ds treffen we
er eerder al een afwijkende receptie van de
Zwaanridderlegende aan in de Parzival (ca.
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1210) van Wolfram van Eschenbach (»Perceval). Deze verbond de Zwaanriddertraditie
met de Graalstof, overigens zonder het Brabantse element geheel weg te werken. De
zoon van Parzival, Loherangrin, wordt in een
door een zwaan voortgetrokken bootje door
zijn vader naar de Brabantse prinses Elsa gezonden om haar te huwen. Ook zij moet beloven met naar de identiteit van haar echtgenoot te vragen. Als zij dat uiteindelijk toch
doet, keert Loherangrin terug naar de Graalburcht. Tussen 1275 en 1290 werd dit verhaal
uitgebreid tot een zelfstandig, 767 strofen tellend epos, de Lohengrin, waarmee een heel
eigen Duitse Zwaanriddertraditie werd gegrondvest.
De Franstalige Brabantse traditie heeft
weliswaar een lang leven geleid, maar is dan
ook verre van statisch geweest. Rond 13 50
wordt de stof van de Oudfranse kruisvaartcyclus bewerkt door een anonieme (Henegouwse?) dichter. In deze tekst, getiteld Le

Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon,

wordt het oorspronkelijke verhaal ingekort
en haalt de dichter bovendien de Vlaams-Lotharingse aspecten ervan naar voren: zo
wordt de hertogin van Bouillon niet meer
door de Saksische hertog belaagd, maar door
de graaf van Blancquebourc. Tegen het einde
der Middeleeuwen, tussen 1465 en 1473, vervaardigt Berthault de Villebresmes een prozabewerking van de Zwaanridderbranches
van de kruisvaartcyclus voor Maria van
Kleef, de weduwe van Charles van Orleans.
Het huis Kleef beschouwde zichzelf als de opvolger van het uitgestorven huis BoulogneBouillon en nam de Zwaanridder in zijn
stamboom op. Zo kon Elias ook in Kleef aankomen in plaats van in Nijmegen.
Het na-middeleeuwse voortleven van de
Zwaanridder komt tot uitdrukking in de vele
gedrukte versies van het verhaal, in verschillende Europese talen. Alleen al in de Nederlanden werd het verhaal in de periode i Soo190o meer dan 25 maal op de pers gelegd.
Deze Nederlandse drukken gaan via een
Franse prozadruk van Pierre Desrey, La ge-

Elias steekt de slotgracht over
om Beatrix van Kleef to
bevrijden. Verluchting van de
hand van de Meester van Maria
van Bourgondie, ca. 1485.
Munchen, Bayerische
Staatsbibliothek.
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nealogie avecques les gestes et noblesfaictz d'armes du tres preux et renomme prince Godefroid de
Bouillon enz. (eerste uitgave 1 Soo) terug op Le
Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon.
Opmerkelijk is dat waar do Franse prozadruk de verbinding tussen Zwaanridderverhaal en kruistochtgeschiedenis handhaaft, deze verbinding in de Nederlandse drukken
wordt verbroken. Het Zwaanridderverhaal
wordt steeds verder losgemaakt van de geschiedenis van de kruistochten en krijgt zijn
eigen stichtende en vermakelijke boodschap.
Het stichtende van de volksboektraditie is
ver te zoeken in de in 1787 te Parijs verschenen driedelige roman Chevaliers du Cygne ou
la Cour de Charlemagne van de hand van Madame de Geniis. Voortbordurend op de
Kleefse Zwaanriddertraditie weeft zij rond de
legende een soort griezelroman. Dit is de
laatste literaire bewerking van de stof, voordat in 1848 Richard Wagner zijn opera Lohengrin voltooit (eerste opvoering te Weimar,
185o). De voornaamste bron van Wagner,
die voor zijn opera's vaker teruggreep op
middeleeuwse epen, was het hierboven genoemde strofische gedicht Lohengrin. Onder
de titel Een schoone en wonderlijke historie van
den Zwaanridder verscheen in onze eeuw nog
een geillustreerde bewerking van het verhaal
naar de Nederlandse volksboektraditie (joh.
Vorrink, 's-Gravenhage 1930).
De Zwaanridder werd ook herhaaldelijk
tot centrale figuur gekozen op tapisserieen.
Een ca. 1460 te Doornik vervaardigd tapijt
bevindt zich in de Katharina-kerk te Krakau,
terwijl in de Hermitage in Sint-Petersburg
een tweetal tapij ten hangt die begin i 6e eeuw
in Brussel werden gemaakt. Ze stellen `Het
huwelijk van Beatrix' en `De triomf van
Beatrix' voor.
G.H.M. CLAASSENS
E D I T I E S: Boekenoogen

1931; Cramer 1971; Michel/Nelson 1977; Nelson 1985.
STUDIES: Blote 1 904; Jaffray 1910; Claassens
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Aurevilly, Barbey d' >> Cid
Austin, Martha W. >> Tristan & Isoude
Austin Abbey, Edwin » Galaad

Bedier, Joseph > Tristan & Isoude
Beheim-Schwarzbach, M. >> Tristan & Isoude
Bella, J.L. » Wieland
Bellaert, Jac. s Hector
Belleforest, Francois de >> Apollonius
Bello, Andres >> Cid
Benedeit s Brandaan
Benning, Maria Christiane » Merlijn
Benoit, Pierre » Perceval
Benoit de Sainte-Maure >> Eneas, Hector, Rollo,
Troilus
Berger, Thomas >> Artur, Perceval, Walewein
Berlioz, Hector s Robrecht
Bernardo Pulci s Barlaam &Josaphat
Bernardus Silvestris >> Eneas
Bernart de Ventadorn » Tristan & Isoude
Berners, John [Lord Bouchier] >> Huon
Beroul >> Tristan & Isoude
Berthault de Villebresmes s Zwaanridder
Bertolai >> Raoul
Bertrand de Bar-sur-Aube s Girart de Vienne,
Karel de Grote
Betz, M.C.H. >> Walewein

Baggesen, I. s Huon
Baffle, Monique » Lancelot
Baltasar Diaz >> Karel de Grote
Barjavel, Rene» Merlijn
Barlach, Ernst » Siegfried
Baro, Balthasar s Apollonius
Barr, M. W . > Artur
Barthelme, Donald s Artur
Bartolomeo Facio s Alexander
Batton, James » Perceval
Baumann, Hans >> Ermenrik
Baxter, S. >> Galaad
Beard, Daniel > Artur

Beardsley, Aubrey >> Artur, Lancelot, Siegfried,
Tannha.user, Tristan & Isoude

Bedford, J.B. >> Erec & Enide
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Beul, J. de >> Renout
Bidermann, Jakob >> Barlaam &Josaphat
Biedermann, Berthold von >> Widukind
Biegel, Paul >> Brandaan, Reynaert
Bilderdijk, Willem >> Renout
Billy, Jacques de » Barlaam &Josaphat
Binyon, Laurence » Artur, Tristan & Isoude
Birtwistle, Harrison >> Walewein
Bjarni Erlingsson» Karel de Grote
Blacher, Boris >> Tristan & Isoude
Blackburne, Helen » Erec & Enide
Blackford, Richard >> Walewein
Blackmore, Richard >> Artur
Blank, Richard >> Perceval
Bleheri >> Tristan & Isoude
Boccaccio, Giovanni >> Eneas, Floris & Blanchefleur,
Troilus
Bodmer, Jacob » Siegfried
Boekenoogen, G.J. » Floris & Blanchefleur, Renout
Boethius, Anicius » Wieland
Bogart, Humphrey >> Galaad
Bogati, F.M. >> Apollonius
Boguphalus >> Waltharius
Boiardo, Matteo Maria » Renout, Roelant
Bolland, B. >> Artur
Bom > Renout
Boon, Louis Paul >> Reynaert
Boorman, John >> Artur, Perceval
Bormans, J.-H. >> Parthenopeus
Boughton, Rutland >> Artur, Galaad, Lancelot,
Tristan & Isoude
Boulenger, Jacques » Artur
Boutens, P.C. >> Tristan & Isoude
Braccioli >> Roelant
Brackert, H. >> Helmbrecht
Bradley, Marion Zimmer >> Artur, Lancelot
Bradley, Will >> Lancelot
Bradshaw, Gillian)) Artur, Lancelot, Walewein
Brakman, Willem » Artur, Merlijn
Brandr Jonsson > Alexander
Brans, J.M. >> Siegfried
Braun, Volker >> Siegfried
Brecht, Bertolt » Siegfried
Bredero, Gerbrand Adriaensz. >> Renout
Brennan,J.H. >> Artur
Brentano, Clemens >> Tannhauser
Bresson, Robert > Lancelot
Breton de los Herreros » Cid
Bridie, James» Lancelot
Britten, Benjamin Artur
Broun, Heywood >> Walewem
Brousse, Bernier de la >> Apollonius
Bruegel de Oudere, Pieter» Renout
Bruijn, H. de » Artur
Brun, Antoine Louis le >> Apollonius

Bruyn, Gunter de >> Tristan & Isoude
Bulwer-Lytton, Edward G. >> Artur, Walewein
Burgess, Anthony)) Artur
Burne Jones, Edward >> Artur, Galaad, Lancelot,
Merlijn, Perceval, Walewein
Butler, Charles Ernest » Artur
Caccini, Giulio >> Renout
Cadot >> Renout
Calderon de la Barca, Pedro » Fierabras,
Karel de Grote
Cameron, Julia Margaret » Artur
Campbell, Wilfred >> Artur
Canning, Victor >> Artur
Carados >> Artur
Cassiodorus, Flavius >> Dietrich
Castellis >> Sibilla
Castro, Guillen de >> Cid
Caxton, William >> Artur, Brut, Galaad, Hector,
Lancelot, Renout, Reynaert, Tristan & Isoude,
Troilus
Cebotari, Maria >> Tristan & Isoude
Cercamon > Tristan & Isoude
Cerisiers, Rene de » Sibilla
Cervantes Saavedra, Miguel de >> Fierabras,
Karel de Grote, Lancelot, Renout
Chambers, R.W. >> Beowulf
Chant, Joy » Artur
Chapman, George >> Troilus
Chapman, Vera >> Walewein
Chattle >> Zeven Wijzen
Chaucer, Geoffrey >> Artur, Eneas, Troilus, Walewein
Chausson, Ernest >> Artur
Cherryh, C.J. >> Artur
Chesterton, C.K. » Artur
Chretien de Troyes » Apollonius, Artur, Cliges,
Cu Chulainn, Culhwch & Olwen, Erec & Enide,
Ferguut, Galaad, Joseph van Arimatea, Keye,
Lancelot, Moriaen, Perceval, Tristan & Isoude,
Walewein, Wigalois, Yder, Yvain
Christiaensz., Pieter Bor » Apollonius
Christian, Catherine >> Artur
Christine de Pisan » Eneas, Hector, Troilus
Cicero, Marcus Tullis » Alexander, Brandaan
Civeri >> Renout
Claude de Seysel >> Alexander
Claudel, Paul » Tristan & Isoude
Claudianus, Claudius >> Eneas
Claus, Hugo » Renout
Clays Verbrechten (= Nicolaas Persijn?) >> Guillaume
d'Orange
Closs, Hannah >> Tristan & Isoude
Closson, Herman >> Godfried van Bouillon, Renout
Cochran, Molly >> Artur
Cocteau, Jean >> Artur, Merlijn, Tristan & Isoude
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Codomi-Aime» Zeven Wijzen
Cohen, Matt >> Galaad
Cohen, Albert >> Tristan & Isoude
Colby Hall, A. >> Guillaume d'Orange
Comyns Carr, J. >> Artur, Tristan & Isoude
Coney, Michael >> Artur
Conscience, Hendrik >> Maugis, Renout
Copland, William >> Zeven Wijzen
Corbould, E.H. >> Artur, Erec & Enide
Corippus, Flavius Cresconius >> Eneas
Corneille, Pierre >> Cid
Cornelius, Peter >> Cid
Cornelius Aurelius >> Turpijn
Cosem, Michel >> Artur
Costa, Joaquin >> Cid
Couperus, Louis » Walewein
Coutts, Francis > Artur, Lancelot
Cram, Ralph » Artur
Cramer, Rie » Tristan & Isoude
Crane, Walter >> Artur
Crichton, Michael >> Beowulf
Crosby, Bing >> Artur
Crossley-Holland, Kevin > Beowulf
Cueva, Juan de la >> Cid
Currie, Neil » Zeven Wijzen
Curtiz, Michael >> Galaad
Czeschka, Carl Otto » Siegfried
Daalder, D.L. >> Artur, Ferguut, Walewein
Dahn, Felix > Dietrich
Dali, Salvador > Tristan & Isoude
Dante Alighieri Cid, Guillaume d'Orange, Hector,
Lancelot, Tristan & Isoude, Zeven Wijzen
Dares de Phrygier > Eneas, Hector, Troilus
Dario, Ruben >> Cid
David, Peter » Artur
David Aubert >> Fierabras, Girart de Rousillon, Girart
de Vienne, Karel de Grote, Renout, Roelant
Davies, Andrew » Artur
Davies, Henry » Erec & Enide
Davies, Victor » Beowulf
Davis, Bette >> Galaad
Day, John >> Zeven Wijzen
Deal, Babs H. > Galaad
Deken, D. >> Renout
Dekker, Thomas » Zeven Wijzen
Delacroix, Eugene >> Etzel, Zeven Wijzen
Delannoy, Jean » Tristan & Isoude
Delaroche, Paul >> Karel de Grote
Delavigne, G. >> Robrecht
Delay, Florence >> Artur, Perceval
Delville, Jean >> Perceval
Desrey, Pierre > Zwaanridder
Diamante, J.B. >> Cid
1)icksce, F. > Artur

Dictys de Kretenzer >> Eneas, Hector, Troilus
Diederic van Assenede » Floris & Blanchefleur
Dillon, Arthur » Artur
Diodorus Siculus >> Alexander
Diodorus > Alexander
Disney, Walt >> Artur
Doesborch, Jan van » Floris & Blanchefleur
Domenico Scolari » Alexander
Dominguez » Renout
Dore, Gustave >> Artur, Erec & Enide, Fierabras
Dorn, Heinrich >> Siegfried
Dorst, Tankred » Merlijn, Perceval
Draak, Maartje > Cu Chulainn
Drachmann, Holger >> Wieland
Draeseke, Felix >> Dietrich, Merlijn
Drake, David >> Artur
Droogenbroeck, Jan >> Ferguut
Dryden, John >> Artur, Troilus
Dudo van Saint-Quentin » Rollo
Duhnfort, Erika >> Yvain
Duller, E. >> Tannhauser
Duneton, Claude » Lancelot
Durer, Albrecht)) Artur, Dietrich, Karel de Grote
Duyse, Prudens van >> Renout
Dyce, William >> Artur, Galaad, Lancelot, Walewein
Earl Rivers >> Alexander
Edison, Marshall >> Artur
Eike van Repgow >> Alexander
Eilhart van Oberg >> Tristan & Isoude
Einhart » Karel de Grote, Roelant, Turpijn
Ekholm Burkert, Nancy Valentijn & Nameloos
Ekkehard i > Waltharius
Ekkehard i v >> Waltharius
Elgar, Edward » Artur
Eliot, T.S. >> Apollonius, Perceval
Elisabeth van Nassau-Saarbriicken, geboren van
Lotharingen >> Lodewijk de Vrome, Sibilla
Ellis, Thomas >> Lanval
Engelhart, Josef» Artur
Engels, Friedrich » Siegfried
Ennodius >> Eneas
Ermold de Zwarte » Lodewijk de Vrome
Ernst, Paul » Lanval, Siegfried
Erskine, John >> Galaad, Tristan & Isoude
Eslava, Antonio de » Berte
Espezel, Pierre d' » Artur
Etienne de Bourbon >> Robrecht
Euhemeros van Messene » Eneas
Euripides >> Hector
Eusebius van Caesarea >> Hector
Euthumios >> Barlaam &Josaphat
Everdingen, Allard van » Reynaert
Everett Millais, John >> Lancelot
Ewers, H.H. » Lancelot
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Falla, Manuel de >> Karel de Grote
Fauchet, Claude >> Raoul
Fawcett, Brian >> Tristan & Isoude
Fawcette, Edgar > Artur
Feldigl, F. s Helmbrecht
Felner, K. » Helmbrecht
Felts, Shirley s Artur
Fentener van Vlissingen, J. >> Amijs & Amelis
Ferguut, Jan = Jan Droogenbroeck >> Ferguut
Fernau, J. s Siegfried
Feyerabend, Sigmund >> Wigalois
Field, Michael > Tristan & Isoude
Fieuws, J. s Roelant
Filippo Ceffi s Hector
Flaguais, A. le >> Robrecht
Flavius Josephus >> Alexander
Fletcher, John >> Rollo
Folz, Hans s Salman & Morolf
Ford, Ford Madox [Ford Madox Hueffer] > Tristan
& Isoude
Ford, G.B. jr. >> Ruodlieb
Ford, John M. >> Artur
Forteguerri, Niccolo >> Renout
Fowler Wright, Sidney s Lancelot
Fowler, William >> Troilus
Fowles, John >> Eliduc
Frampton, George James s Erec & Enide
Francisci, Pietro >> Etzel
Franconi, M. >> Robrecht
Frankland, Edward >> Artur
Frappier, J. >> Lancelot, Tristan & Isoude
Frauenlob [Heinrich von Meissen] >> Etzel
Frey, W. >> Helmbrecht
Frutolf van Michelsberg > Alexander
Fuetrer, Ulrich s Berte, Lancelot, Wigalois, Yvain
Fulgentius van Ruspe >> Eneas, Hector
Fi rstenberg, Veith von >> Tristan & Isoude
Fiissli, J.H. >> Huon, Perceval, Siegfried
Furter, Michael >> Brandaan
Gade, N. s Siegfried
Gaghan, Gloria s Brandaan
Gala, Antonio s Cid
Galfredus van Monmouth >> Artur, Brut, Culhwch &
Olwen, Gormont & Isembart, Hengest & Horsa,
Lancelot, Lodewijk de Vrome, Merlijn,
Walewein, Yvain
Garcia Gutierrez >> Cid
Gardner, John s Beowulf
Gamier, Pierre >> Tristan & Isoude
Gassier, A. s Cid
Gautier, L. s Karel de Grote
Gal >> Renout
Geffrey Gaimar >> Havelok
Geibel, Emanuel s Karel de Grote, Siegfried

Genechten, R. van s Reynaert
Genlis, Madame de >> Zwaanridder
Geraldus » Waltharius
Gerber, Eduard L. » Siegfried
Gerbert de Montreuil s Perceval, Tristan & Isoude,
Walewein
Gere, Charles s Artur
Gerritsen, W.P. s Brandaan
Ghelen, Jan van >> Roelant
Giacomo Curlo » Alexander
Gil, Kane >> Artur
Gilbert, John s Lancelot
Gilbert, Yvonne s Galaad
Gildas s Artur
Gilliam, Terry s Galaad
Girard d'Amiens >> Berte, Karel de Grote
Glassco, John >> Tannhauser
Gleich,J.A. >> Renout
Gloag, John >> Artur
Gluck, Christoph Willibald (von) >> Renout
Godefroy de Leigni » Lancelot
Godfried van Viterbo s Apollonius
Godl, Stefan s Godfried van Bouillon
Godwin, Parke >> Artur
Goethe, Johann Wolfgang (von) >> Hector, Sibilla,
Siegfried, Reynaert
Goldmark, Karl » Merlijn
Goldoni, Carlo » Beuve
Gontsjarow, Ivan Aleksandrovitsj > Robrecht
Gonzalez de Berceo >> Alexander
Gorrozet, Gilles >> Apollonius
Gottfried van Straatsburg >> Tristan & Isoude
Gracq, Julien >> Perceval
Graindor de Douay >> Godfried van Bouillon
Graves, Alfred >> Galaad
Greene, Robert s Huon
Gregorius de Grote s Dietrich
Gregory, Augusta >> Cu Chulainn
Griffiths, Paul >> Tristan & Isoude
Grimm, H. >> Siegfried
Grimm, gebroeders >> Berte, Kudrun
Gross, Hans >> Siegfried
Grosse, S. s Siegfried
Griin, A. s Siegfried
Gruppe, O.F. >> Berte
Gsovsky, Tatjana >> Tristan & Isoude
Guenon, Rene >> Artur
Guerau de Cabrera >> Apollonius
Guest, Charlotte >> Culhwch & Olwen, Erec & Enide
Gui de Cambrai s Barlaam &Josaphat
Guido de Columpnis s Eneas, Hector, Troilus
Guido delle Colonne >> Hector
Guido van Pisa >> Eneas
Guillaume de Lorris >> Flamenca
Guillaume le Clerc » Ferguut
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Guillaume le Roy >> Eneas
Guillaume de Tignonville >> Alexander
Guiterman, Arthur » Walewein
Gunnlaug > Wieland
Haar, Jaap ter >> Artur
Haarlemse Meester > Reynaert
Haasse, Hella >> Renout
Hack, P. >> Ernst
Hallam >> Cid
Hallyar, J. >> Erec & Enide
Hamilton, Lord Ernest >> Lancelot
Handel >> Godfried van Bouillon, Renout, Roelant
Handke, Peter » Perceval
Hanratty, Peter >> Artur
Hans von Buhel >> Zeven Wijzen
Hansen-Bahia, K.H. >> Siegfried
Harbou, Thea von >> Siegfried
Harder, Nathalie >> Perceval
Hardt, Ernst » Kudrun, Tristan & Isoude
Hardy, Thomas >> Tristan & Isoude
Harington Cox, John >> Walewein
Hariulf» Gormont & Isembart, Lodewijk de Vrome
Hart, Lorenz » Artur
Hartmann van Aue >> Artur, Erec & Enide, Gregorius,
Yvain
Hartmann Schedel >> Ernst
Hartmetz, R. » Siegfried
Hartzenbusch, Johann >> Cid
Harvey, Laurence >> Dietrich
Hassall > Troilus
Hasse, Johann Adolf >> Renout
Hastings, Selina >> Walewein
Haughton >> Zeven Wijzen
Hauptmann, Gerhart >> Galaad, Karel de Grote,
Perceval, Siegfried, Wieland
Hauschild, W. >> Siegfried
Haydn, Franz Joseph >> Renout, Roelant
Hebbel, Friedrich >> Siegfried
Heber, Reginald >> Walewein
Hein, Christoph >> Artur, Perceval
Heine, Heinrich >> Merlijn, Tannhauser
Heinrich der Glichezare >> Reynaert, Siegfried
Heinrich van Freiberg >> Tristan & Isoude
Heinrich van Neustadt >> Apollonius
Heinrich von dem Turlin >> Artur, Lancelot,
Walewein
Heinrich Wolter >> Berte
Heinriic >> Heinric & Margriete
Helie de Boron >> Tristan & Isoude
Helwig, Marianne >> Artur
Hendrik van Veldeke >> Eneas, Etzel,
Floris & Blanchefleur, Heinric & Margriete,
Tristan & Isoude
Henri d'Andeli >> Alexander

Henry, Richard >> Lancelot
Henryson, Robert >> Troilus
Henschel, G. >> Dietrich
Henslowe, Philip >> Huon
Henz, R. >> Gregorius
Henze, Hans Werner >> Tristan & Isoude
Heraut Beyeren >> Artur
Herbert» Zeven Wijzen
Herbort van Fritzlar >> Hector
Herder,J.G. >> Cid
Herge [Georges Remi] >> Siegfried
Hermann van Doornik >> Artur
Hermann van Sachsenheim >> Tannhauser
Herodotus >> Zeven Wijzen
Herzen, Frank >> Artur, Renout, Walewein
Heston, Charlton >> Cid
Heywood, Thomas >> Hector, Merlijn, Troilus
Hieronymus >> Alexander, Hector
Hildebrand, Adolf von >> Siegfried
Hill, Graham >> Artur
Hinard, Damas >> Cid
Hinze, Chris >> Perceval
Hist, Konrad >> Brandaan
Hodlmann, Jurgen >> Siegfried
Holdstock, Robert >> Artur
Holman Hunt, William >> Lancelot
Holteis, K. von >> Robrecht
Homberch, Henrick Eckert van >> Salman & Morolf
Homerus >> Alexander, Cid, Eneas, Siegfried, Troilus
Hoogstraten, Frans van >> Barlaam &Josaphat
Horton, C. >> Artur
Horvitz, Shelah >> Lancelot
Hoven, Adrian >> Siegfried
Hovey, Richard >> Artur, Galaad, Walewein
Hupfuff, Matthis >> Brandaan, Salman & Morolf
Hughes, Arthur >> Artur, Erec & Enide, Galaad
Hugo, Victor >> Girart de Vienne
Huidobro, V. >> Cid
Huizinga, Johan >> Lorreinen
Hunayn Ibn Ishaq >> Alexander
Hunter, Jim >> Perceval
Huon de Mery >> Yvain
Hyginus >> Hector
Immermann, Karl L. >> Merlijn, Tristan & Isoude
Isidorus van Sevilla >> Etzel
Iulius Valerius Alexander Pomerius >> Alexander
Iustinus >> Alexander, Eneas
Jacob van Maerlant >> Alexander, Amijs & Amelis,
Barlaam &Josaphat, Eneas, Etzel, Guillaume
d'Orange, Hector, Hengest & Horsa, Joseph
van Arimatea, Lanval, Lorreinen, Merlijn,
Parthenopeus, Roelant, Torec, Troilus, Turpijn,
Zwaanridder
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Jacobus de Voragine >> Barlaam &Josaphat,
Karel de Grote
Jacquemard Gielee >> Reynaert
Jacques de Longuyon >> Hector
Jacques Milet >> Hector
Jacques d'Yverni » Hector
Jakes, John >> Artur
Jan van Boendale >> Amijs & Amelis, Artur,
Guillaume d'Orange, Hector, Parthenopeus,
Zwaanridder
Jansen, W. >> Dietrich, Kudrun
Jansen Enikel >> Alexander
Janz., Dirck s Floris & Blanchefleur
Jaqob van Serug >> Alexander
Jean Bagnyon van Lausanne >> Fierabras
Jean de Vignay » Alexander
Jean d'Outremeuse >> Karel de Grote, Renout, Sibilla
Jean le Prier >> Amijs & Amelis, Barlaam &Josaphat
Jehan Bodel >> Karel de Grote, Widukind
Johann Hartlieb >> Alexander
Johannes) Bamler >> Alexander, Hector,
Zeven Wijzen
Johannes Hispanus » Alexander
Johannes Scotus Eriugena» Brandaan
Johannes van Alta Silva >> Zeven Wijzen,
Zwaanridder
Johannes van Damascus >> Barlaam &Josaphat
Johannes van Innersdorf>> Alexander
Johannes van Soest >> Heinric & Margriete
John Bromyard >> Barlaam &Josaphat
John Gower >> Apollonius, Eneas
Joncieres, Victorin (de) [F.L. Rossignol] >> Berte,
Lancelot
Jonckheere, Karel » Reynaert
Jones, Courtway >> Artur
Jong, A.J. de » Renout
Jong, Frida de >> Cu Chulainn
Jongen, Ludo » Moriaen
Jonson, Ben >> Apollonius, Huon
Jordanes >> Dietrich, Ermenrik, Etzel
Joseph van Exeter >> Hector
Jourdain, E. >> Robrecht
Joyce, James » Tristan & Isoude
Juan Manuel >> Barlaam &Josaphat
Juran, Nathanjuran >> Artur
Karr, Phyllis Ann >> Artur
Karsten >> Sibilla
Kaulbach, Wilhelm von >> Reynaert
Kay, Guy Gavriel >> Artur
Kay, Sarah >> Raoul
Keating, Geoffrey > Cu Chulainn
Kehren, Joseph >> Karel de Grote
Keim, Franz >> Siegfried
Kemp, Abraham » Hector

Kemp, Pierre >> Heinric & Margriete
Kendon, Frank >> Tristan & Isoude
Kennealy, Patricia » Artur
Kennedy, Elspeth >> Lancelot
Keyser, E.W. » Galaad
Keza, Simon » Etzel
Kiefer, Anselm » Perceval, Siegfried
Kienholz, E. >> Siegfried
Kinkel, G. > Dietrich
Kinross, Martha >> Tristan & Isoude
Kirchbach, Franz >> Siegfried
Kiss, Edmund >> Widukind
Klaeber, F. >> Beowulf
Klee, G.L. >> Rother
Knapp, G.P. > Ruodlieb
Knoblauch, Johannes » Wigalois
Koene, Barent >> Heinric & Margriete
Koenen, Marie >> Heinric & Margriete, Perceval
Konig, E. >> Dietrich
Konrad, Pfaffe >> Karel de Grote, Roelant
Konrad Fleck >> Cliges, Floris & Blanchefleur
Konrad van Wurzburg » Amijs & Amelis, Hector,
Zwaanridder
Koreff, F. >> Floris & Blanchefleur
Koster, Pieter Paul » Artur
Kramer, G. >> Rother
Kresse, Hans G. s Artur
Kuhn, F. > Siegfried
Kuncewiczowa, Maria >> Tristan & Isoude
Kunkel, M.J. >> Siegfried
Kunow, E. >> Dietrich
Kunzen, F.L.A. >> Huon
Kupelwieser, Josef» Fierabras
La Chievre >> Tristan & Isoude
Lagrange, Yvan >> Tristan & Isoude
Lambert li Tort >> Alexander
Lampo, Hubert » Artur
Lang, Fritz >> Siegfried
Langlais, Xavier de >> Artur
Langosch, K. >> Ruodlieb, Wigalois
Laurenthal, Sanders Anne » Artur
La Vergne de Tressan, graaf van» Tristan & Isoude
Lawhead, Stephen >> Artur
Layamon >> Artur, Brut, Gormont & Isembart,
Hengest & Horsa
Lechner, Auguste >> Artur, Dietrich, Renout,
Siegfried
Lechter, Melchior » Tristan & Isoude
Leendertz, P. » Floris & Blanchefleur
Leeu, Gheraert » Alexander, Hector, Reynaert,
Salman & Morolf, Zeven Wijzen
Lefevre, Raoul >> Hector, Troilus
Leibniz, Gottfried Wilhelm >> Dietrich
Leippe, Ulla >> Artur
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Lejeune, Rita '> Girart de Roussillon
Lemercier, Nepomucene » Karel de Grote
Lenoir, Michel s Beuve
Leo van Napels s Alexander
Lerner, Alan Jay >> Artur
Lersch, Heinrich >> Siegfried
Levita, Elia » Beuve
Lewis, Charlton M. >> Walewein
Lewis, C.S. » Merlijn
Lienhard, Friedrich >> Artur, Wieland
Lillo, George >> Apollonius
Linda, Curt s Siegfried
Lindsay, Philip >> Lancelot
Lindsay, Vachel >> Galaad
Lingelbach, Daniel >> Apollonius
Lingg, H. s Karel de Grote
Liszt, Franz s Robrecht, Siegfried, Wieland
Lobe, Joh. Chr. >> Widukind
Lodewijk van Velthem » Merlijn, Walewein
Lodewike s Barlaam &Josaphat
Lodge, Thomas >> Robrecht
Loewe, Frederick s Artur
Logan, Joshua s Artur
Loke, Marie s Tristan & Isoude
Lope de Vegas Barlaam &Josaphat, Cid,
Karel de Grote, Renout, Roelant, Valentijn
& Nameloos, Zeven Wijzen
Lopez, Juan Jose s Fierabras
Loren, Sofia s Cid
Lot, F. s Lancelot
Louis, R. s Girart de Roussillon
Lovelich, Henry >> Joseph van Arimatea
Love Peacock, Thomas >> Artur
Lucas, bisschop van Tuy s Cid
Luce del Gat s Tristan & Isoude
Ludwig, Emil >> Tristan & Isoude
Luigi Pulci s Roelant
Lully,Jean-Baptiste [Giovanni Battista Lulli]
Renout, Roelant
Luther, Maarten >> Dietrich
Lydgate, John » Eneas, Hector, Troilus
Mabillon >> Girart de Vienne
Machado, Manuel >> Cid
Machen, Arthur >> Perceval
Macholin, Peter >> Perceval
Maclise, Daniel >> Artur
Macrobius, Ambrosius Theodosius >> Brandaan
Magnan, Jean >> Guillaume d'Orange
Mair, Hans s Hector
Malamud, Bernard » Perceval
Malory, Sir Thomas s Artur, Galaad, Lancelot,
Merlijn, Perceval, Tristan & Isoude, Walewein,
Yvain
Manessier s Perceval, Walewein

Mangold, C.L.A. » Kudrun, Tannha.user
Manley, William Ford >> Walewein
Mann, Frido >> Perceval
Mann, Thomas >> Gregorius, Tristan & Isoude
Manrique de Lara s Cid
Mansel, Jean s Girart de Rousillon
Maretzek, M. >> Siegfried
Marie de France >> Artur, Eliduc, Erec & Enide,
Lanval, Tristan & Isoude, Yonec, Yvain
Marmontel,Jean-Francois >> Roelant
Marquina, E. s Cid
Martin, Frank >> Tristan & Isoude
Mary-Lafon, M. » Fierabras
Masefield, John >> Artur, Tristan & Isoude
Masen, J. >> Barlaam &Josaphat
Massenet, Jules >> Cid
Maugin, Jean >> Tristan & Isoude
Maw Egley, William » Lancelot
McDonald, Madeline M. » Erec & Enide
McGaughrean, Geraldine >> Artur
Meany, D.M. s Tristan & Isoude
Meekel, Kees >> Ferguut
Meister Babiloth s Alexander
Meister mit den Bandrollen >> Barlaam &Josaphat
Mell, Max s Siegfried
Menendez Pidal, Ramon s Cid
Menendez y Pelayo >> Cid
Merington, Marguerite s Walewein
Mermet, Auguste >> Roelant
Meyerbeer, Giacomo [Jakob Liebmann Meyer Beer]
Robrecht, Siegfried
Micha, A. >> Lancelot
Michel, Francisque >> Cid, Roelant
Michelangelo Buonarroti »Joseph van Arimatea
Mielot, Jean >> Hector
Mila, Manuel s Cid
Miller, F.M. >> Erec & Enide
Mira de Amescua >> Karel de Grote
Modius, Franciscus s Zeven Wijzen
Molie're [Jean-Baptiste Poquelin] >> Huon
Monaco, Richard >> Perceval, Walewein
Mont, Paul de s Reynaert
Montol de Serigny, H. >> Karel de Grote
Moormann, E. >> Hector
Moreto y Cabana, Agustin » Karel de Grote
Morgan, Charles >> Tristan & Isoude
Morley s Troilus
Morris, William s Artur, Galaad, Lancelot,
Tristan & Isoude, Walewein
Morus, Thomas >> Alexander
Moscherosch, Hans Michael s Widukind
Mossen Grass Lancelot
Motte Fouque, F. de la >> Berte, Siegfried
Moxon, Edward s Artur, Lancelot
Mullenhof >> Beowulf
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Muller, Heiner >> Siegfried
Muller, W. >> Karel de Grote
Munz, O. >> Ermenrik
Murphy, Warren > Artur
Muschg, Adolf >> Perceval
Neeb, H. > Cid
Nennius >> Artur, Brut, Merlijn
Neri di Landocchio >> Barlaam &Josaphat
Nestroy, Johann Nepomuk >> Robrecht, Tannhauser
Neureuther, Eugen > Siegfried
Newbolt, Sir Henry >> Artur
Newman, Sharan >> Artur, Lancelot
Nicholl, mrs. Samuel >> Erec & Enide
Nicola van Piamonte >> Fierabras
Nicolas Bataille >> Renout
Nijhoff, Martinus >> Brandaan
Nimwegen, Arjaan van >> Reynaert, Roelant
Nivardus van Gent >> Ysengrimus
Noir, Michelle » Girart de Rousillon
Norman, Diana >> Artur
Norton, Andre » Merlijn
Nossack, H.E. >> Tristan & Isoude
Notker Balbulus >> Karel de Grote
Nye, Robert >> Merlijn, Robrecht
Octovien de Saint-Gelais >> Eneas
O' Curry, Eugene » Cu Chulainn
Odo van Cheriton >> Barlaam &Josaphat
Oehlenschlager, Adam G. >> Wieland
O'Grady, Standish James >> Cu Chulainn
O'Leary, John >> Cu Chulainn
Oliven, Fritz >> Siegfried
O'Meara, Walter >> Artur
Oostsanen, Jacob Cornelisz. van >> Hector
Orosius, Paulus >> Alexander, Hector
Ortner, E. >> Helmbrecht
Otto ii van Freising >> Alexander, Barlaam
&Josaphat, Dietrich
Overbeck, Friedrich >> Godfried van Bouillon
Ovidius >> Eneas, Hector
Paffroet, R. >> Zeven Wijzen
Paget, H.M. >> Erec & Enide
Palacios, Antonio Hernandez >> Roelant
Palladius van Hellenopolis >> Alexander
Paquet, A. >> Salman & Morolf
Paris, Gaston >> Zeven Wijzen
Parry, Joseph >> Artur
Patin, Claude >> Zeven Wijzen
Paton, Joseph Noel >> Artur, Galaad
Patzak, Julius >> Tristan & Isoude
Paxton, Diana L. >> Tristan & Isoude
Pedro de Chencilla >> Hector
Penninc >> Walewein

Percy, Thomas >> Lancelot
Percy, Walker >> Lancelot
Peretano, Socci >> Barlaam &Josaphat
Petrarca, Francesco >> Alexander, Karel de Grote
Petrus Alfonsi >> Alexander, Zeven Wijzen
Petrus Comestor >> Alexander
Pfaffe Lamprecht >> Alexander, Apollonius
Philip, Neil > Walewein
Philip Utenbroeke >> Barlaam &Josaphat
Philippe Mousket >> Fierabras, Girart de Vienne,
Gormont & Isembart, Karel de Grote,
Lodewijk de Vrome, Renout
Philippus van Tripoli >> Alexander
Piber, J. >> Siegfried
Piccini, Niccolo >> Roelant
Pier Candido Decembrio >> Alexander
Pier Paolo Vergerio >> Alexander
Pijper, Willem >> Merlijn
Pijpers, Pieter >> Berte
Pixerecourt >> Sibilla
Planche >> Huon
Plantijn, Christoffel [Christophe Plantin] >> Renout,
Reynaert
Platen, August von >> Floris & Blanchefleur,
Zeven Wijzen
Plautus, Titus Maccius >> Zeven Wijzen
Plogstedt, A. >> Siegfried
Plutarchus >> Alexander
Pollard, A.W. >> Lancelot
Pollen, John >> Artur
Pomeroy, Florence M. >> Tristan & Isoude
Pompeius Trogus >> Alexander
Ponsar, Y.R. >> Walewein
Porter, Timothy >> Tristan & Isoude, Walewein
Pottecher, A. >> Amijs & Amelis
Potter, Dire >> Chatelaine de Vergy, Tristan & Isoude
Pottgiesser, K. >> Siegfried
Powys, John Cowper >> Artur, Merlijn
Prins, Jan >> Ferguut
Priskos >> Etzel
Prudentius >> W altharius
Pseudo-Aethicus Ister >> Alexander
Pseudo-Callisthenes >> Alexander
Pseudo-Epiphanius >> Alexander
Pseudo-Methodius van Olympus >> Alexander
Pseudo-Turpijn >> Karel de Grote, Roelant, Turpijn
Pulci, Luigi >> Renout
Purcell, Henry >> Artur
Pyle, Howard >> Artur
Quilichinus van Spoleto >> Alexander
Quinault, Philippe >> Roelant
Quinet, Edgar >> Merlijn
Quintus Curtius Rufus >> Alexander
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Rackham, Arthur >> Artur, Lancelot
Radulfus Tortarius » Amijs & Amelis
Rafael Marmora >> Berte
Rafael [[Raffaello Sanzio] > Karel de Grote
Raimbert de Paris > Ogier
Rao, Raja » Tristan & Isoude
Raoul >> Walewein
Raupach, Ernst » Robrecht, Siegfried
Rausch, Albert » Tristan & Isoude
Rautenberg, U. > Siegfried
Redon, Odilon >> Perceval
Reginald >> Oswald
Regnard de Pleinchesne, R.T. >> Berte
Reinhardt, E.A. » Helmbrecht
Reinl, H. > Siegfried
Rethel, Alfred » Karel de Grote, Siegfried
Reynolds-Stephens, W.E. >> Lancelot
Rhys, Ernest >> Artur, Erec & Enide
Richard le Pelerin >> Godfried van Bouillon
Rieder, H. >> Helmbrecht
Riethmuller, Chr.J. s Lancelot
Rist, Johann >> Widukind
Robert, Broeder > Tristan & Isoude
Robert de Boron >> Artur, Galaad, Joseph van
Arimatea, Keye, Merlijn, Perceval
Robert van Gloucester >> Brut
Robert van Torigni >> Rollo
Roberts, Dorothy >> Lancelot
Robinson, Edward G. >> Galaad
Robinson, Edwin Arlington » Lancelot, Tristan
& Isoude, Walewein
Rochet, M. de >> Karel de Grote
Rodenbach, G. » Kudrun
Rogers, Richard >> Artur
Rohmer, Eric s Perceval
Roland Hoist, A. >> Cu Chulainn
Roland van den Dorpe > Roelant, Troilus, Turpijn
Rolland, John» Zeven Wijzen
Ropartz, Guy s Artur
Rossetti, Dante Gabriel >> Artur, Galaad, Lancelot,
Perceval, Tristan & Isoude, Walewein
Rost, Nico » Renout
Roubaud, Jacques » Artur, Perceval
Rougemont, Denis de » Tristan & Isoude
Rousseau, Jean Jacques » Siegfried
Roy, Vladimir > Wieland
Rudolf van Ems >> Alexander, Barlaam &Josaphat
Rue, Georges de la >> Lancelot
Ruckert, Friedrich s Tristan & Isoude
Russell Lowell, James s Lanval
Rutebeuf>> Reynaert
Sachs, Hans » Apollonius, Floris & Blanchefleur,
Salman & Morolf, Sibilla, Siegfried,
Tristan & Isoude
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Sadeler, J. >> Barlaam &Josaphat
Saenredam, Pieter Jansz. >> Renout
Sala, Pierre >> Tristan & Isoude, Yvain
Salome >> Siegfried
Sanchez, T.A. s Cid
Saxo Grammaticus >> Ermenrik, Ingeld, Kudrun,
Orendel, Siegfried
Schaefer, Albrecht s Perceval
Schafer, W. » Dietrich
Scheffel,J.V. von s Waltharius
Schendel, Arthur van >> Huon, Tristan & Isoude,
Yvain
Schibler, Armin >> Tristan & Isoude
Schirmer-Imhoff, Ruth >> Lancelot, Tristan & Isoude
Schlegel, August Willem >> Tristan & Isoude
Schlegel, Friedrich s Cid, Karel de Grote, Merlijn
Schlemm, Oskar » Wieland
Schmidt, A. s Siegfried
Schmoll von Eisenwerth, Karl >> Siegfried
Schneider, Reinhold >> Siegfried
Schneider, Walter >> Artur
Schnorr von Carolsfeld, Julius >> Siegfried,
Tristan & Isoude
Schonsperger, Johan >> Wigalois
Schoepperle, Gertrude » Tristan & Isoude
Schondoch >> Sibilla
Schopenhauer, Arthur >> Perceval, Tristan & Isoude
Schopper, Hartmann » Reynaert
Schouten, Alet » Berte
Schreurs, Jac. >> Heinric & Margriete
Schubert, Franz >> Fierabras
Schulte vom Bruhl, H.W. >> Ermenrik
Schumann, G. s Kudrun
Schwab, Gustav s Ernst, Robrecht
Scott, Alice M. s Erec & Enide
Scott, Michael s Brandaan
Scott, Sir Walter >> Artur, Tristan & Isoude
Scribe, A.E. s Robrecht
Scrope, Stephen s Alexander
Sebastian, S. s Artur
Sebastien Mamerot >> Alexander
Seelos, Ignaz >> Tristan & Isoude
Segher Dien-gotgaf >> Hector
Seifrit >> Alexander
Seitz, D. s Helmbrecht
Seneca, Lucius Annaeus s Alexander, Hector
Servius s Eneas, Hector, Troilus
Severin, Tim s Brandaan
Seversoen, Jan >> Renout
Shakespeare, William >> Apollonius, Hector, Merlijn,
Robrecht, Troilus, Zeven Wijzen
Sheppard, Oliver s Cu Chulainn
Sidonius >> Eneas
Silva, Antonio da >> Lancelot
Simon Chcvre d'Or >> Hector
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Simrock, Karl >> Berte, Dietrich, Karel de Grote,
Lodewijk de Vrome, Siegfried, Wieland
Singer, Samuel >> Gregorius
Siodmak, Robert s Dietrich
Skinners, Martyn >> Artur
Smient, Ot Barentsz. s Floris & Blanchefleur
Smith, Ken >> Tristan & Isoude
Snorri Sturluson » Kudrun
Solinus > Alexander
Sommer, H.O. >> Lancelot
Sorg, Anton >> Brandaan, Ernst
Soseki, Natsume >> Lancelot
Southey, R. » Cid, Karel de Grote
Southworth, Mary E. s Galaad
Sowinski, B. s Ernst
Sparre >> Reynaert
Spenser, Edmund >> Artur, Huon
Spielberg, Steven >> Galaad
Sponholtz, Hans >> Widukind
Sporry, Tadema s Renout
Stafford, Greg » Artur
Stanhope, Rodham Spencer >> Walewein
Stapel, Gerrit s Walewein
Statius, Publius Papinius >> Hector, Waltharius
Stein, Walter Johannes s Merlijn
Steinbeck, John >> Artur
Steinberg >> Reynaert
Steinhowel, Heinrich >> Apollonius
Stewart, Mary >> Artur, Lancelot, Merlijn
Steynor, Morley » Artur
Stiewi, Franz >> Karel de Grote
Straus, Oscar >> Siegfried
Strauss, V. von >> Robrecht
Strawinsky, Igor Feodorovitsj >> Reynaert
Streuvels, Stijn s Reynaert, Tristan & Isoude
Stricker, Der >> Artur, Berte, Roelant
Stroobant, Paulus >> Guillaume d'Orange
Stubley, Trevor >> Artur
Stucken, Eduard >> Lancelot, Lanval, Merlijn,
Tristan & Isoude, Walewein
Stuyvaert, Victor s Tristan & Isoude
Sutcliff, Rosemary s Artur, Galaad, Lancelot,
Tristan & Isoude, Walewein
Swift, Jonathan >> Merlijn
Swinburne, Algernon » Artur, Tristan & Isoude
Syberberg, Hans Jurgen >> Perceval
Sydney Muschamp, F. >> Erec & Enide
Symons, Arthur >> Tristan & Isoude
Tacconi en Castelli >> Artur
Tacitus, Publius Cornelius » Siegfried

Taliesin » Artur, Yvain
Tannhduser >> Tannhauser
Tasso, Torquato >> Godfried van Bouillon, Renout
Taubert, E. s Rother

Tavernier, Jean le s Girart de Vienne, Roelant
Tax, Ervin H. s Walewein
Teasdale, Sara s Galaad
Tennyson, Alfred Lord >> Artur, Erec & Enide,
Galaad, Joseph van Arimatea, Lancelot, Merlijn,
Perceval, Tristan & Isoude, Walewein, Yvain
Tertullianus, Quintus Septimius Florens >> Eneas
Thomas s Moriaen, Tristan & Isoude
Thomas,J.W. >> Wigalois
Thomas, Vincent >> Erec & Enide
Thomas Chestre s Lanval
Thomas van Kent >> Alexander
Thorpe, Richard >> Artur
Tieck, Ludwig >> Dietrich, Merlijn, Rother, Siegfried,
Tannhauser
Timmermans, Felix s Renout
Timoneda, Juan de >> Apollonius
Todhunter, John >> Tristan & Isoude
Tolkien, John Ronald Reuel >> Artur, Beowulf
Toorop, Jan s Perceval
Traetta, Tommaso s Beuve
Treece, Henry >> Artur, Beowulf
Tressan, graaf >> Huon
Trojel, Isaac » Apollonius
Troughton, Joanna s Walewein
Truffaut, Francois >> Tristan & Isoude
Turton, G.E. s Artur
Twain, Mark >> Artur, Merlijn
Twine, Lawrence >> Apollonius
Uhland, Ludwig s Ernst, Karel de Grote, Siegfried
Uitterhoeve, W. >> Hector
Ulrich van Etzenbach >> Alexander
Ulrich van Turheim >> Cliges, Guillaume d'Orange,
Tristan & Isoude
Ulrich von dem Turlin >> Guillaume d'Orange
Ulrich van Zatzikhoven >> Lancelot
Updike, John s Tristan & Isoude
Valerius Maximus >> Alexander
Vandersteen, Willy >> Renout
Vansittart, Peter >> Lancelot, Perceval
Vasco de Lucena s Alexander
Venantius Fortunatus >> Apollonius
Verard, Antoine s Beuve, Karel de Grote, Ogier
Verdam, J. >> Seghelijn
Verdi, Guiseppe >> Etzel
Vergilius s Artur, Eneas, Hector, Heinric
& Margriete, Troilus, Waltharius
Vergne de Tressan, E.L. de la s Girart de Vienne
Verhas» Renout
Verlaine, Paul s Perceval

Verwey, Albert >> Heinric & Margriete
Vestdijk, Simon» Merlijn
Vethake, Kurt s Artur
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Vian, Boris s Lancelot
Viceno, F. >> Robrecht
Vidal, Paul >> Troilus
Viele- Griffin, Francis s Wieland
Villemarque, La s Merlijn
Vincent van Beauvais >> Alexander, Amijs & Amelis,
Barlaam &Josaphat, Roelant, Turpijn,
Virgil Solis » Hector
Vischer de Oudere, Peter >> Artur, Dietrich
Visscher, L.G. >> Ferguut
Vogel, Michael » Apollonius
Vogt, N. >> Karel de Grote
Vollmoller, Karl >> Perceval
Vondel, Joost van den >> Renout
Vorrink, Joh. >> Zwaanridder
Vorsterman, Willem s Heinric & Margriete, Huon,
Roelant, Turpijn
Vos, Maarten des Barlaam &Josaphat
Vostaert, Pieter s Walewein
Vries, Theun de s Hengest & Horsa
Wace s Artur, Brut, Eneas, Gormont & Isembart,
Hengest & Horsa, Rollo, Yvain
Wagner, Ferdinand s Siegfried
Wagner, Richards Etzel, Perceval, Robrecht,
Siegfried, Tannha.user, Tristan & Isoude, Wieland,
Zwaanridder
Waha, Willem van >> Godfried van Bouillon
Wakeman, Rick >> Artur
Walch, Jan >> Reynaert
Wallis Budge, E.A.T. s Barlaam &Josaphat
Walter van Chatillon s Alexander
Walther von der Vogelweide >> Siegfried, Waltharius
Walton, Sir William Turner > Troilus
Warner Munn, H. » Merlijn
Warren, Elinor Remick » Artur
Waterhouse, J.W. » Lancelot
Watts, George Frederick » Erec & Enide, Galaad,
Perceval
Watzlik, Hans >> Oswald
Wauquelin, Jean >> Girart de Rousillon,
Karel de Grote
Weber, Carl Maria (von) » Huon, Robrecht
Weeks, Stephens Walewein
Wehrli, Max >> Wigalois
Weingarten, Romain >> Artur
Weise, Christian s Salman & Morolf
Welles, Orson s Dietrich
Werkhaus Moosach >> Perceval
Werner, Zacharius s Etzel
Wernher der Gartenaere > Helmbrecht
Werumeus Buning, Johan Willem Frederik >> Tristan
& Isoude
Weston, Jessie L. >> Moriaen
Whall, Veronica >> Galaad

429

Wheatcroft, John s Walewein
White, Terence H. s Artur, Keye, Lancelot, Merlijn
Whitehead, Gillian >> Tristan & Isoude
Widmann, Georg Rudolf)> Robrecht
Widsith > Widsith
Wieland, Christoph Martin >> Huon
Wiethase, E. >> Siegfried
Wilbrandt, A. >> Robrecht
Wilde, Cornell >> Artur
Wildenbruch, Ernst von >> Dietrich, Ermenrik,
Siegfried
Wilkins, George >> Apollonius
Willem >> Rollo
Willem, monnik van Jumieges >> Rollo
Willem van Hildegaersberch >> Hector
Willem van Malmesbury >> Walewein
William Worcester >> Alexander
Williams, Charles >> Artur, Galaad
Williams, Nick >> Artur
Wilmink, Willem >> Brandaan
Winter, Leon de s Tristan & Isoude
Winters, Yvor s Walewein
Wirnt van Gravenberc (Grafenberg) >> Walewein,
Wigalois
Witzenhausen, Josel >> Wigalois
Wolf, Christa >> Troilus
Wolf, Ferdinand >> Cid
Wolf, Joan > Artur
Wolfram van Eschenbach >> Cliges, Etzel, Guillaume
d'Orange, Keye, Moriaen, Perceval, Siegfried,
Walewein, Zwaanridder
Wolter, Heinrich >> Berte
Woolley, Persia >> Artur
Worde, Wynkyn de >> Zeven Wijzen
Wordsworth, William >> Galaad
Wylie, Betty Jane >> Beowulf
Ximenez de Rada, Rodrigo >> Cid
Yeames, James >> Walewein
Yeats, W.B. >> Cu Chulainn
Yehuda al-Harizi >> Alexander
Yolen, Jane >> Merlijn
Young, Stark >> Artur
Yuhanna Ibn el-Batrik >> Alexander
Zaiczek-Blankenau, J. >> Helmbrecht
Zainer, Gunther >> Barlaam &Josaphat
Zelazny, Roger >> Artur
Zeydel, E.H. >> Ruodlieb
Zeyers, J. >> Amijs & Amelis
Zillig, Winfried >> Troilus
Zimmer, H. >> Rother
Zorrilla, J. >> Cid
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Aalais >> Raoul
Aalart >> Renout
Abd al-Rahman i >> Roelant
Abel >> Gregorius
Abenner >> Barlaam &Josaphat
Abime >> Turpijn
Acelin >> Lodewijk de Vrome
Acglavael >> Moriaen
Achilles s Alexander de Grote, Cu Chulainn, Eneas,
Hector, Lancelot, Troilus
Acopart = Escopart s Beuve
Adam s Gregorius, Hector, Lancelot
Adelaide = Berte
Adelaide van Champagne s Barlaam &Josaphat
Adelantado s Widukind
IElfhere = Alphere >> Waltharius
IEtla = Etzel s Waltharius
Aegili >> Wieland
Aelfwine = Alboin >> Widsith
Aelis >> Girart de Rousillon
Aeneas = Eneas >> Hector
Aetius s Etzel
Agamemnon >> Eneas, Hector
Agravain >> Artur, Lancelot
Agulandus/Agulant s Karel de Grote, Lorreinen,
Turpijn
Aife >> Cu Chulainn
Aigolant = Agulandus
Ailbe >> Brandaan
Ailill >> Cu Chulainn
AIOL

Ajax >> Hector
Alain »Joseph van Arimatea
Alane >> Guillaume d'Orange
Albanac >> Brut
Alberich >> Dietrich, Siegfried
Alboin s Widsith
Albrecht iii van Beieren s Wigalois
Alexander, broer van Baudouin >> Baudouin
Alexander, zoon van een keizer >> Zeven Wijzen
ALEXANDER DE GROTE s Godfried van Bouillon,
Hector, Widsith
Alexander van Constantinopel >> Valentijn
& Nameloos
Alfonso, zoon van Fernando i s Cid
Alfonso de Wijze s Cid
Alfonso ii d'Este >> Renout
Alfrik = Alberich >> Dietrich
Alice >> Robrecht
Alis, zoon van de keizer van Griekenland s Cliges
Alis, kamenier » Flamenca
Alise s Berte
Aliste s Berte
Alixandre >> Cliges

Alkmene s Merlijn
Alphere van Aquitanie» Waltharius
Alvar Fanez >> Cid
Alvilde s Wieland
Amadas >> Heinric & Margriete
Amadijs s Walewein
Amans >> Apollonius
Amata » Eneas
Amauri de Vies Mes >> Huon
Ambrosius = Merlijn >> Merlijn
Ambrosius, Aurelius >> Artur, Lancelot, Merlijn
A M E L I S» Amijs & Amelis, Zeven Wijzen
Amelunc >> Dietrich
Amfortas = Anfortas >> Perceval
Ami = Amijs
A M I J S» Amijs & Amelis, Zeven Wijzen
Amiles = Amelis >> Amijs & Amelis
Amlethus = Hamlets Orendel
Ammius s Ermenrik
Ammons Alexander de Grote
Amoraen/Amorijs >> Walewein
Amphitryon s Merlijn
Anchises » Eneas, Hector
Andri >> Berte
Andromache s Hector
Andromeda » Tristan & Isoude
Anfortas >> Perceval
Angelica >> Roelant
Angres van Windsor >> Cliges
Anna, heilige >> Brandaan
Anna, zuster van Artur » Artur, Merlijn
Anna Malterer, non >> Yvain
Antenor, Trojaan > Eneas, Hector
Antenor, Spaanse koning » Maugis
Antiochus s Apollonius
Antor = Auctor = Ector >> Keye, Merlijn
Apollo » Hector
APOLLONIUS VAN TYRUS

Araches s Barlaam &Josaphat
Archambaut van Bourbons Flamenca
Archistrates s Apollonius
Ardericus/Arderik >> Amijs & Amelis
Ariadne >> Tristan & Isoude
Aristoteles s Alexander de Grote, Merlijn
Armida s Renout
Arminius s Siegfried
Aron s Oswald
Arondel, wonderpaard >> Beuve
Arondele >> Ferguut
Artofilaus >> Ferguut
Artorius = Artur s Yder
A R T U R » Brut, Cliges, Culhwch & Olwen, Erec
& Enide, Ferguut, Galaad, Godfried van Bouillon,
Hector, Keye, Lancelot, Lanval, Merlijn, Moriaen,
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Parthonopeus, Perceval, Torec, Tristan,
Walewein, Wigalois, Yder, Yvain
Ascanius >> Eneas
Ashhere s Beowulf
Asprian = Espriaen >> Rother, Wisselau
Asselin > Zwaanridder
Assentijn s Walewein
Astyanax/Scamandrius > Hector
Athelstan > Rollo
Athelwold >> Havelok
Athenagoras » Apollonius
Atli = Etzel » Etzel, Siegfried
Attila = Etzel » Dietrich, Ermenrik, Etzel,
Helmbrecht, Siegfried, Waltharius, Widsith
Auberijn de Mondiser >> Sibilla
Auberon » Huon
Aubert van Normandie » Robrecht
Auctor = Ector » Merlijn
Aude, zuster van Olivier > Girart de Vienne,
Karel de Grote, Roelant
Aude, dochter van Karel Martel >> Guillaume
d'Orange
Audefleda » Dietrich
Augustus » Zeven Wijzen
Auriwandalo/Aurvandill = Orenti >> Orendel
Autcharius >> Ogier
Avengalvon » Cid
Avisse » Aiol
Aymeri >> Girart de Vienne, Guillaume d'Orange
Aymijn/Aymon s Renout
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Beatrix de Dia > Floris & Blanchefleur
Bedivere » Artur, Lancelot
Bedwyr s Culhwch & Olwen, Lancelot, Walewein
Beenaley » Seghelijn
Beerte = Berte
Begon » Lorreinen
Belacane » Perceval
Belesent» Karel de Grote
Beligant » Lorreinen
Belinette » Yder
Belisarde/Belissent >> Amijs & Amelis
Belisarius >> Fierabras
Bellijn, ram >> Reynaert
Bellissent » Barlaam &Josaphat
Benedictus, paus >> Seghelijn
Benoit >> Ogier
Benoit van Aniane >> Guillaume d'Orange
BEOWULF

Babieca, paard >> Cid
Balan >> Fierabras

Beowulf, zoon van Scyld » Beowulf
Berengar » Rollo
Bernart » Gormont & Isembart
Bernier» Raoul
Berta — Berte » Floris & Blanchefleur
BERTE MET DE BREDE V OET (EN) » Karel de Grote
Berte, dochter van de keizer van Constantinopel
>> Girart de Rousillon
Berte, dochter van Hugo de Lafbek >> Girart de
Rousillon
Bertelai » Renout
Bertilak de Hautdesert » Walewein
Bertolai >> Raoul
Bertoldo s Renout
Bertrada» Berte

Baldeovin/Baldewin/Baldovinos/Baldvini

Bertram >> Robrecht

Baudouin, broer van Roelant >> Widukind
Balder, god >> Siegfried
Baligant» Karel de Grote, Ogier, Roelant
Ban van Benoyc >> Lancelot
Barinthus » Brandaan
B A R L A A M>> Barlaam &Josaphat, Zeven Wijzen
Baroquel s Sibilla
Basilistius >> Rother
Basin » Karel de Grote
Bassianus >> Rollo
Baudemagu >> Lancelot
Baudouin, broer van Roelant >> Widukind

Bertrane » Guillaume d' Orange
Beufloer = Esclarmonde >> Maugis
Beuve d'Aigremont » Maugis, Renout
Beuve de Barbastre >> Guillaume d'Orange

BAUDOUIN DE SEBOURC

Baudouin de Beauvais > Baudouin
Baudouinet » Ogier
Baudris >> Maugis
Bayart, toverpaard » Maugis, Renout
Beadohild/Beaduhild >> Deor, Wieland
Beatrix, vrouw van Bernier >> Raoul
Beatrix, vrouw van Oriant » Zwaanridder
Beatrix, vrouw van de Zwaanridder » Zwaanridder

BEUVE VAN HANTONE

Beyaert = Bayart, paard » Renout
Bikki » Ermenrik
Bileam » Barlaam &Josaphat
Birkabein >> Havelok
Biterolf» Dietrich, Waltharius
Blaise >> Merlijn
Blancandrin >> Roelant
Blanche > Baudouin
B L A N C H E F L E U R» Berte, Floris & Blanchefleur,
Karel de Grote, Lorreinen
Blanchefleur, moeder van Tristan » Tristan & Isoude
Blanchefleur, koningin » Sibilla
Blanchefloer/Blancheflor = Blanchefleur » Berte,
Floris & Blanchefleur
Blancheflor van Bieaurepaire » Perceval
Blankiflur = Blancheflor van Bieaurepaire » Perceval
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Bleda/Bloedelin» Etzel
Bodelingh = Botelunc >> Etzel
Bodvild >> Wieland
Boethius > Dietrich
Bohort » Galaad, Lancelot, Perceval
Borchgravinne van Vergy (of Vergi) » Chatelaine
de Vergy
Botelunc >> Etzel
Boudewijn I , koning van Jeruzalem > Godfried
van Bouillon, Zwaanridder
Boudewijn ii van Bourg >> Baudouin
Bozo >> Girart de Rousillon
Brabon Silvius >> Zwaanridder
Bradamante >> Renout
Bradmond >> Beuve
Braffeleur > Seghelijn
Brahier >> Ogier
Bramimonde » Roelant
Bran = Brandaan
BRANDAAN
Brandanus = Brandaan
Brangien s Tristan & Isoude
Breca >> Beowulf
Brenaind van Clonfert, abt s Brandaan
Bride » Orendel
Briseida» Hector, Troilus
Briseis = Hippodamia » Hector
Broder » Ermenrik
Broieford, paard >> Ogier
Bron »Joseph van Arimatea, Tristan & Isoude
Bruant >> Torec
Brugigal >> Wisselau
Brun de Morois >> Yder
Brunamont, ridder >> Ogier
Brunamont, koning der Saksen » Widukind
Brunhild/Brunhild/Briinnhilde, koningin van IJsland
Siegfried
Brunichild(e) >> Siegfried
BRUT/Brutus >> Artur, Eneas, Hector
Bruun, beer » Reynaert
Brynhildr >> Siegfried
Bucar s Cid
Buovo = Beuve
Burmaltus = Durmart >> Yder
Caesars Alexander de Grote
Calabre s Godfried van Bouillon
Calchas >> Troilus
Calixtus II >> Turpijn
Callistenes >> Alexander de Grote
Calogrenant » Keye, Yvain
Camalo » Waltharius
Camber >> Brut
Camilla >> Eneas
Camille >> Artur, Lancelot

Campeador = Cid
Candice >> Alexander de Grote
Carolus Magnus = Karel de Grote
Cassandra » Troilus
Catigern » Hengest & Horsa
Cei = Keye >> Culhwch & Olwen, Walewein
Celestinus, paus » Seghelijn
Chantecler, haan >> Reynaert
Charibert van Laon >> Berte
Charlemagne = Karel de Grote » Karel de Grote,
Roelant
Charles van Orleans >> Zwaanridder
Charlot >> Ogier, Renout
Chatelain de Coucy >> Chatelaine de Vergy
CHATELAINE DE VERGY

Chautrun = Kudrun
Chilperik I >> Siegfried
Chlotarius i >> Siegfried
Chryseis >> Troilus
CID

Cilydd » Culhwch & Olwen
Circe >> Hector
Clamadeus des Isles >> Perceval
Clarina >> Valentijn & Nameloos
Claris >> Floris & Blanchefleur
Claudas >> Lancelot
Clemens » Gregorius
Cleopatra >> Alexander de Grote
CLIGES

Clinckaert, reus >> Seghelijn
Clincker, reus » Seghelijn
Clinschor = Klingsor >> Perceval
Clovis, Frankische koning >> Dietrich, Widukind
Clovis = Louis van Frankrijk? >> Gormont
& Isembart
Coart = Cuwaert, haas » Reynaert
Colonius >> Hector
Columbus >> Brandaan
Conall Cernach >> Cu Chulainn
Conall de Rode >> Robrecht
Conchobar >> Cu Chulainn
Condwiramurs >> Perceval
Conic >> Cu Chulainn
Constance/Constansa >> Berte
Constantijn, Engels koning » Merlijn
Constantijn, keizer van Rome >> Seghelijn
Constantijn van Constantinopel >> Rother
Coppe, hen >> Reynaert
Corbaran >> Godfried van Bouillon
Corbout, rock » Reynaert
Corin >> Brut
Cornumarant s Godfried van Bouillon, Zwaanridder
Corsolt, reus >> Guillaume d'Orange, Lodewijk
de Vrome
Corsubles » Ogier
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Courtois, bond » Reynaert
Cressida = Briseida» Troilus
Creusa» Eneas
Crisea » Erec & Enide
Criseida/Criseyde = Briseida» Troilus
Crisostimos » Valentijn & Nameloos
Cristina » Cid
CU CHULAINN
Cu Roi mac Dairi » Cu Chulainn
Culann » Cu Chulainn
C U L H W C H Artur, Culhwch & Olwen, Walewein
Cundrie/Cundry/Kundry » Perceval
Custennin » Culhwch & Olwen
Cuwaert, haas » Reynaert
Cynddylig » Culhwch & Olwen
Dacia » Rollo
Daeghrefn » Beowulf
Daidalos » Wieland
Dame du Lac » Lancelot
Dandamis » Alexander de Grote
Danhuser = Tannha.user
Daniel(ken) = Tannhauser
Dardanus » Eneas
Dares de Phrygier » Hector
Darius, bruggewachter » Floris & Blanchefleur
Darius III , Perzisch koning » Alexander de Grote
David >> Galaad, Godfried van Bouillon, Hector,
Karel de Grote, Tristan & Isoude
Deichtine/Deichtire » Cu Chulainn
Deidamia » Hector
Deitleip = Thetleif» Dietrich
Delila» Hector
Demophon » Heinric & Margriete
Deoderic/Deodric = Dietrich » Deor
DEOR

Deramed» Guillaume d'Orange
Desiderius» Ogier, Sibilla
Desire » Lanval
Diana » Apollonius, Brut
Diarmaid » Tristan
Dictys de Kretenzer » Hector
Dido » Eneas
Diederik » Amijs & Amelis
Diego » Cid
Diego Lainez » Cid
Diether» Dietrich
Dietmar » Dietrich
Dietrich (schuilnaam van Rother) » Rother
DIETRICH VAN BERN » Ermenrik, Etzel, Siegfried,
Waltharius
Dietwart » Dietrich
Dinabutius » Merlijn
Dindimus = Dandamis » Alexander de Grote
Diocletianus » Zeven Wijzen

Diogenes » Alexander de Grote
Diomedes » Hector, Troilus
Dionides » Alexander de Grote
Dionysias » Apollonius
Dolopathos s Zeven Wijzen
Doon » Beuve
Doon de Maience » Girart de Vienne, Karel de Grote
Doon de Nanteuil » Renout
Drust/Drystan = Tristan » Tristan & Isoude
Dubb Sainglenn, paard » Cu Chulainn
Durmart » Yder
Eaumont » Roelant
Eberhard v im Bart van Wurttemberg » Renout
Echites » Heinric & Margriete
Eckart» Ermenrik
Eckewart » Siegfried
Ector » Artur, Merlijn
Edica » Dietrich
Eggeric » Karel de Grote
Egil >> Wieland
Eileen » Tristan & Isoude
Eitil >> Etzel
Ekka » Dietrich
Elaine = j onkvrouwe van Escalot » Lancelot
Elegast » Fierabras, Karel de Grote
Eleonora van Aquitanie» Artur, Girart de Rousillon
Elfinhart» Walewein
Elia » Apollonius
Elias = Zwaanridder >> Zwaanridder
ELIDUC

Elie >> Aiol
Elienor » Baudouin
Elisabeth van Thuringen » Tannhauser
Elissa = Dido » Eneas
Elissent » Girart de Rousillon
Ellac » Etzel
Elsa » Zwaanridder
Elsan » Dietrich
Elsung >> Dietrich
Elvira » Cid
Emer > Cu Chulainn
Emerca » Ermenrik
ENEAS » Brut
Engygeron » Perceval
E N I D E /Enid » Erec & Enide, Yder
Enkidu » Amij s & Amelis
Enrique van Trastamara » Cid
Enygeus »Joseph van Arimatea
Eormanric = Ermenrik » Deor, Widsith
Eracles » Godfried van Bouillon
Erchambald» Waltharius
E R E C » Erec & Enide, Helmbrecht, Keye, Yder
Ereleuva » Dietrich
Erentheil » Orendel
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Erka >> Dietrich
E R M E N R I x /Ermanarik/Ermenrich/Errhinrik/
Erminrikr/Ermrich >> Dietrich, Siegfried,
Waltharius
Ermintrude s Guillaume d'Orange
Ermold de Zwarte s Lodewijk de Vrome
Ermrich = Ermenrik >> Dietrich, Siegfried
Ernoul de Nimaie s Baudouin
ERNST, HERTOG van Beleren
Ernst ii van Zwaben > Ernst
Erpfe/Erpr, zoon van Atli s Etzel
Erpr, halfbroer van Svanhild s Ermenrik
Esclarmonde, vrouw van Huon >> Huon
Esclarmonde = Beufleur, vrouw van Sorgalant
Maugis
Escopart >> Beuve
Esioene s Heinric & Margriete
Esmere» Baudouin
Espriaen, reus >> Wisselau
Essylt > Tristan & Isoude
Estor >> Walewein
Esturmi >> Guillaume d'Orange
E T z E L>> Dietrich, Siegfried, Waltharius
Etzelin = Etzel
Etzytes = Echites >> Heinric & Margriete
Euander >> Eneas
Eusebia s Heinric & Margriete
Eustatius ii van Boulogne >> Godfried van Bouillon
Eustatius III , graaf van Boulogne s Baudouin,
Godfried van Bouillon, Zwaanridder
Eva >> Lancelot
Evax >> Heinric & Margriete
Fafnir, draak >> Siegfried
Fann >> Cu Chulainn
Fasold s Dietrich
Fastrada s Karel de Grote
Feirefiz s Moriaen, Perceval
Fenice >> Cliges
Per Diad s Cu Chulainn
Fergus = Ferguut
Fergus van Galloway >> Ferguut
FERGUUT

Fernando I » Cid
Ferracutus/Ferrakut, reus >> Karel de Grote, Turpijn
FIERABRAS

Filippo Maria Visconti >> Alexander de Grote
Filippus, apostel »Joseph van Arimatea
Filips I i Augustus s Girart de Vienne, Raoul, Renout
Filips de Goede s Artur, Girart de Rousillon, Huon,
Karel de Grote
Filips de Stoute » Artur
Filips van de Elzas > Perceval
Filips v I van Valois s Girart de Rousillon
Finn s Beowulf, Hengest & Horsa

Firapeel, luipaard s Reynaert
FLAMENCA

Fledric >> Widukind
Floire = Floris s Floris & Blanchefleur
Floovant s Widukind
Florentina >> Zeven Wijzen
Florette s Seghelijn
Florie, vrouw van Godfried >> Godfried van Bouillon
Florie, vrouw van Gawein >> Wigalois
Floripas >> Fierabras
F L O R I S >> Berte, Floris & Blanchefleur, Karel de Grote
Folker >> Dietrich
Fore >> Salman & Morolf
Francesca da Rimini s Lancelot
Francio/Francus s Hector
Frans i >> Dietrich, Hector
Fransoys » Widukind
Freawaru s Ingeld
Fredegund s Siegfried
Frederik I Barbarossa» Karel de Grote, Turpijn
Frederik I I de Grote van Pruisen >> Siegfried
Frederik I I , keizer >> Tannhauser
Frederik II van Babenberg, hertog s Tannhauser
Frederik I I I , keizer » Hector
Fridia >> Ermenrik
Fritele s Ermenrik
Froda/Frodi » Ingeld
Fromondin >> Lorreinen
Fromont >> Amijs & Amelis
Fromont de Lenz >> Lorreinen
Gabriel» Cid, Godfried van Bouillon,
Karel de Grote, Roelant
Gabrielle de Vergy = Chatelaine de Vergy
Gaheret/Gaheriet >> Artur, Lancelot
Gahmuret >> Perceval
Gaiete = Aliste >> Berte
Gaiferos, Don >> Waltherius
G A L A A D , zoon van Lancelot >> Artur, Lancelot,
Perceval, Tristan & Isoude, Yvain
Galaad (doopnaam van Lancelot) s Lancelot
Galafre s Karel de Grote
Galahad = Galaad s Galaad, Perceval
Galand = Wieland
Galathee, strijdros >> Hector
Galehot >> Lancelot
Galien >> Zwaanridder
Galiene s Ferguut
Galles > Seghelijn
Gallijn s Seghelijn
Galswintha >> Siegfried
Ganelon >> Amijs & Amelis, Karel de Grote,
Lorreinen, Roelant, Turpijn
Ganger Rolf >> Rollo
Garcia > Cid
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Gariet > Moriaen
Garin d'Anseune > Guillaume d'Orange
Garin de Monglane >> Girart de Vienne, Guillaume
d'Orange, Karel de Grote, Sibilla
Garin de Saint Omer >> Huon
Garin le Loherain >> Lorreinen
Garsia > Karel de Grote
Gaudisse » Huon
Gaufroi de Frise = Gaufroi le Senescal >> Baudouin
Gaures >> Seghelijn
Gautier >> Raoul
Gauvain/Gawain/Gawan/Gawein = Walewein
Artur, Cliges, Erec & Enide, Ferguut, Galaad,
Lancelot, Merlijn, Perceval, Walewein, Wigalois,
Yder, Yvain
Geat >> Deor
Gelloen = Ganelon >> Lorreinen
Genius » Apollonius
Geraint = Erec » Erec & Enide
Gerard, abt van Sint-Truiden » Godfried
van Bouillon, Zwaanridder
Gerardus, baron >> Girart de Rousillon
Gerart >> Huon
Gerbert van Lotharingen >> Lorreinen
Gereint = Erec >> Erec & Enide
Geriaume >> Huon
Gerlind » Kudrun
Gernot >> Siegfried
Gernout >> Wisselau
Gernoz » Dietrich
Geta » Rollo
Geteclin = Guitechin >> Widukind
Gheraert van Viane = Girart de Vienne
Gibica » Siegfried
Gibicho » Waltharius
Gibouart >> Huon
Gibouin >> Raoul
Gildas >> Artur
Gilgamesj >> Amijs en Amelis
Girart, neef van Vivien >> Guillaume d'Orange
Girart, zoon van Amijs >> Amijs en Amelis
Girart I I >> Girart de Rousillon
Girart d'Eufrate = Girard de Fraite » Girart
de Rousillon
Girart de Fraite s Girart de Vienne
GIRART DE ROUSSILLON >> Girart de Vienne,
Renout
GIRART D E V I E N N E» Girart de Rousillon,
Karel de Grote
Girart I de Vienne >> Girart de Vienne
Gisela, moeder van Ernst ii van Zwaben » Ernst
Gisela, vrouw van Rollo » Rollo
Giselher/Gislahari >> Siegfried
Gisler >> Dietrich
Gjuki > Siegfried

Gloriana = 'Faerie Queene' >> Artur
Gloriande, Saraceen » Karel de Grote
Gloriande, dochter van Corsubles » Ogier
Gloriant s Baudouin
Godard > Havelok
Godfried met de Bult s Godfried van Bouillon
GODFRIED VAN BOUILLON » Artur, Hector,
Renout, Zwaanridder
Godomar » Siegfried
Godrich » Havelok
Godrum » Gormont & Isembart
Goffar >> Brut
Gog » Alexander de Grote, Apollonius
Gogemagog » Brut
Goldeboru » Havelok
Goliat s Turpijn
Gontier >> Gormont & Isembart
Gorddu >> Culhwch & Olwen
Goreu » Culhwch & Olwen
Gorlois van Cornwall » Artur, Merlijn
G O R M O N T /Gormundus >> Gormont & Isembart,
Lodewijk de Vrome
Gornemant » Perceval
Gorneval » Tristan & Isoude
Gorres >> Seghelijn
Gotelinde » Helmbrecht
Graelent s Lanval
Grainne >> Tristan
Grani, paard >> Siegfried
Gratien >> Aiol
Gregoire = Gregorius
GREGORIUS

Grendel >> Beowulf
Griflet >> Artur
Grigorss = Gregorius
Grim » Havelok
Grimbeert, das » Reynaert
Grimilld >> Dietrich
Grimur >> Dietrich
Gringalet, paard >> Walewein
Gualganus = Walewein
Gualter de 1'Hum = Waltharius
Gudhere = Gunthari >> Waltharius
Gudrun/Gudrun = Kudrun >> Siegfried
Gudrun = Kriemhild >> Etzel
Guenevere/Guenievre = Guinevere
Guerrehet >> Lancelot
Guerri de Rode (le Sor) » Raoul
Gui, broer van Vivien s Guillaume d'Orange
Gui de Bourgogne >> Fierabras
Gui de Montfaucon s Godfried van Bouillon
Gui van Duitsland >> Lodewijk de Vrome
Gui van Hantone s Beuve
Guibourc, vrouw van Girart » Girart de Vienne
Guibourc, vrouw van Guillaume >> Guillaume
d'Orange
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Guicciardini, familie >> Tristan & Isoude
Guideluec >> Eliduc
Guigambresil >> Perceval
Guigemar s Lanval
Guilhem van Nevers >> Flamenca
GUILLAUME D' ORANGE >> Karel de Grote,
Lodewijk de Vrome
Guillaume de Monclin >> Lorreinen
Guillaume de Toulouse >> Guillaume d'Orange
Guillaume de Vienne » Girart de Vienne
Guillaume Fierebrace = Guillaume d'Orange
Guillaume van Aquitanie s Lodewijk de Vrome
Guilliadun > Eliduc
Guinevere >> Artur, Erec & Enide, Lancelot, Wigalois,
Yder
Guingamor s Lanval
Guinloie >> Lancelot, Yder
Guischart, neef van Guibourc >> Guillaume d'Orange
Guischart, zoon van Aymon >> Renout
Guitalin/Guitechin/Guiteclin = Widukind >> Karel
de Grote, Widukind
Guiteclin de Bekeerling >> Widukind
Guivret le Petit >> Erec & Enide
Gundahari » Siegfried
Gundovech >> Siegfried
Gunnarr/Gunter/Gunther/Gunthari, zwager van Atli
Dietrich, Etzel, Waltharius
Gunnarr, broer van Gudrun >> Siegfried
Gunthari, zoon van Gibicho > Waltharius
Gunther, Bourgondische koning > Siegfried
Gunthrun = Kudrun
Gurim s Rollo
Gurnemanz » Perceval
Guthhere van Bourgondie >> Widsith
Gutthormr > Siegfried
Guy de Lusignan >> Baudouin
Gwachmai/Gwalchmai/Gwalchmei = Walewein
» Culhwch & Olwen, Yvain
Gwenddolau >> Merlijn
Gwendolen » Walewein
Gwenhever/Gwenhwyfar/Gwenyvar = Guinevere
Artur, Lancelot
Gwidekijn van Sassen >> Widukind
Gwrhyr s Culhwch & Olwen
Gwyar s Culhwch & Olwen
Gwynhwyfar = Guenievre s Walewein
Gwynn >> Walewein
Gygantioen > Yder
Gyrbeert = Gerbert » Lorreinen
Hagen/Hagano/Hagena >> Dietrich, Etzel, Siegfried,
Waltharius
Hagen, koning van Ierland > Kudrun
Hakon Hakonarson » Perceval, Roelant, Tristan
& Isoude, Yonec, Yvain

Hama >> Widsith
Hamdir >> Ermenrik
Hamlet s Orendel
Hardre = Arderik >> Amij s & Amelis
Haroen-al-Rasjid >> Karel de Grote
Hartmut van Ormanie » Kudrun
HAVELOK

Healfdene s Beowulf
Heardred >> Beowulf
Hebron = Bron >> Joseph van Arimatea
HECTOR >> Alexander de Grote, Eneas, Godfried
van Bouillon, Troilus
Hector, halfbroer van Lancelot > Lancelot, Walewein
Hecuba s Hector, Troilus
Hedinn = Hetel > Kudrun
Heemskinderen, de Vier s Maugis, Renout
Heime/Heimir >> Dietrich
HEINRIC VAN LIMBORCH s Heinric & Margriete
Heinrich >> Ernst
Helche s Dietrich, Etzel
Helena >> Eneas, Hector, Troilus
Helena, vrouw van Constantijn >> Seghelijn
Helene s Lorreinen
Helgunda >> Waltharius
Hellenicus >> Apollonius
HELMBRECHT

Hendrik I , hertog van Brabant s Godfried
van Bouillon, Zwaanridder
Hendrik I , koning van Engeland s Brandaan
Hendrik I I Plantagenet, koning van Engeland
>> Artur, Brut, Tristan & Isoude
Hendrik v , koning van Duitsland >> Lodewijk de
Vrome
Hendrik v I , koning van Engeland >> Artur
Hendrik v I I , koning van Duitsland > Tannhauser
Hendrik v I II , koning van Engeland >> Huon
Hendrik de Leeuw » Tristan & Isoude
H E N G E S T>> Hengest & Horsa, Merlijn
Henoch > Apollonius
Henri s Raoul
Henri le Liberal >> Girart de Vienne
Heoden = Hetel s Kudrun
Heorrenda >> Deor
Hephaistos/Vulcanus » Wieland
Heracles » Merlijn
Herbert van Vermandois » Raoul
Herchambaut de Pontieu >> Raoul
Hercules >> Godfried van Bouillon, Hector
Heriricus > Waltharius
Hermanaricus = Ermenrik
Hermann van Thuringen > Tannhauser
Hermine >> Beuve
Hernaut de Beaulande >> Girart de Vienne
Hernaut de Gerone >> Guillaume d'Orange
Herrad >> Dietrich
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Herrijn » Aiol
Hersent/Hersinde, wolvin >> Reynaert
Hertnid >> Dietrich
Hervis >> Lorreinen
Herware >> Wieland
Herwig van Seeland > Kudrun
Herzeleide/Herzel.oyde >> Perceval
Hesiona >> Hector
Hestor van Mares = Hector, halfbroer van Lancelot
Erec & Enide
Hetel » Kudrun
Hildburg = Kudrun
Hilde, vrouw van Hagen s Kudrun
Hilde, dochter van Hagen s Kudrun
Hildebrand/Hildibrand s Etzel, Dietrich, Siegfried
Hildeburth s Beowulf
Hildegard > Sibilla
Hildegunde = Hiltgunt s Waltharius
Hildico s Etzel
Hilldigundr s Waltharius
Hilldur s Dietrich
Hiltgunt s Waltharius
Himiltrude s Sibilla
Hippodamia >> Hector
Hixem i » Guillaume d'Orange
Hjalprekr >> Siegfried
Hjarrandi >> Deor
Hnaef s Beowulf, Hengest & Horsa
Hogni = Hagen >> Dietrich, Etzel, Siegfried,
Waltharius
Hogni — Hagen, koning van Ierland >> Kudrun
Holger Danske > Huon
Holofernes >> Hector
Honoria >> Etzel
Horant > Deor, Kudrun
H O R S A>> Hengest & Horsa, Merlijn
Horwendillus > Orendel
Hrolf = Ganger-Rolf» Rollo
Hrothgar >> Beowulf, Ingeld, Widsith
Hrothwulf > Widsith
Hruodlandus » Roelant
Hues >> Gormont & Isembart
Hugdietrich » Dietrich
Hugo de Lafbek >> Girart de Rousillon
Hugo van Sens >> Girart de Rousillon
Hugo van St. Pol s Godfried van Bouillon
Hugon » Karel de Grote
HUON DE BORDEAUX

Hygelac >> Beowulf
Iarmerik = Ermenrik
Ida >> Zwaanridder
Ida van Neder-Lotharingen >> Godfried van Bouillon
Idembart = Isembart s Lodewijk de Vrome
Idomeneus >> Hector

Ilias s Waltharius
Imbrecke >> Ermenrik
I N G E L D »Beowulf
Ingeld van de Heathbarden >> Widsith
Ingellus = Ingeld
Innogene » Brut
Insingrine, wolf = Ysengrimus
Iphigeneia » Hector
Isabella >> Robrecht
Isdernus = Yder
I S E M B A R T /Isembardus s Gormont & Isembart,
Lodewijk de Vrome
Isin = Isoude >> Tristan & Isoude
Isolde = Isoude s Tristan & Isoude
Isollde >> Dietrich
Isoude (met de witte handen) >> Tristan & Isoude
I S O U D E> Cliges, Erec & Enide, Lancelot, Reynaert,
Tristan & Isoude
Isung >> Dietrich
Ivenant >> Yder
Iwa(i)nus = Yvain
Iwein = Yvain >> Walewein, Yvain
Jacobus, Sint >> Cid, Turpijn
Jamund >> Karel de Grote
Jan i van Brabant s Zwaanridder
Jarbas » Eneas
Jasconius >> Brandaan
Jason s Hector
Jatmund >> Renout
Jean s Cliges
Jean, due de Berry >> Artur
Jean de Castel >> Hector
Jeremia >> Alexander de Grote
Jerome de Perigord >> Cid
Jimena >> Cid
Jodocus, neushoorn >> Reynaert
Johanna van Bourgondie >> Girart de Rousillon
Johanna van Vlaanderen s Perceval
Johannes, evangelist >> Turpijn
Johannes i , paus » Dietrich
Jonas » Heinric & Margriete
jonkvrouwe van Escalot >> Lancelot
Joram >> Wigalois
Jormunrekk = Ermenrik
JO S A P H A T» Barlaam &Josaphat
JOSEPH VAN ARIMATEA » Artur, Galaad,
Tristan & Isoude
Josephe» Galaad
Josiane >> Beuve
Jourdain de Blaye s Amijs & Amelis
Jozua >> Godfried van Bouillon, Hector
Judas» Brandaan, Galaad, Gregorius
Judas Makkabeus s Godfried van Bouillon, Hector
Julianus Hospitator > Seghelijn
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Julien » Raoul
Julius Caesar >> Godfried van Bouillon, Hector
Justam(ont) >> Widukind
Kaherdin >> Tristan & Isoude
Karaheu >> Ogier
Karel ii de Kale >> Girart de Rousillon,
Girart de Vienne
Karel i I i de Dikke >> Renout
Karel iii de Eenvoudige >> Rollo, Lodewijk de Vrome
Karel i v , Duits keizer > Karel de Grote
Karel v > Karel de Grote
Karel v i i I > Karel de Grote
K A R E L DE G R O T E» Alexander de Grote, Amijs
& Amelis, Artur, Berte, Dietrich, Eneas, Etzel,
Fierabras, Floris & Blanchefleur, Girart de
Rousillon, Girart de Vienne, Godfried van
Bouillon, Guillaume d'Orange, Hector, Huon,
Lodewijk de Vrome, Lorreinen, Maugis, Ogier,
Renout, Robrecht, Roelant, Rother, Sibilla,
Turpijn, Widukind, Wisselau
Karel de Stoute >> Alexander de Grote
Karel Martel >> Berte, Girart de Rousillon,
Guillaume d'Orange
Karloman » Ogier
Karlot » Huon
Karvel >> Karel de Grote
Kein Calet = Gringalet s Walewein
Ketill >> Wieland
Kevin >> Tristan & Isoude
K E Y E /Ke/Kei/Keu >> Artur, Ferguut, Lancelot,
Perceval, Yder, Yvain
Klingsor » Perceval
Koenraad iv >> Tannhauser
Konrad i i >> Ernst
Kreka = Helche » Etzel
Kriemhild (e) >> Dietrich, Etzel, Kudrun, Siegfried
K U D R U N» Siegfried
Kundry = Cundrie >> Perceval
La Boetie >> Amijs en Amelis
Lac » Erec & Enide
Laeg mac Riangabra >> Cu Chulainn
Laegaire Buadach >> Cu Chulainn
Laegaire van Tara » Cu Chulainn
Lanceloet = Lancelot
LANCELOT >> Artur, Cliges, Erec & Enide, Galaad,
Keye, Merlijn, Moriaen, Parthonopeus, Perceval,
Tristan & Isoude, Walewein
Lancelot Lamar = Lancelot
Landres >> Karel de Grote
Landri li Timonier >> Guillaume d'Orange
LANVAL

Lanzelet = Lancelot
Laodamas >> Hector

Laomedon » Hector
Lapeel, konijn >> Reynaert
Lane » Wigalois
Latinus >> Eneas
Laudine >> Yvain
Launcelot = Lancelot
Lavinia >> Eneas
Lazarus » Cid, Joseph van Arimatea
Lemberslinde >> Helmbrecht
Leo, Oostromeins keizer >> Dietrich
Leo i de Grote, paus » Etzel
Leo iii, paus » Turpijn
Leodegan >> Artur
Leoprandus >> Turpijn
Leucippe >> Barlaam &Josaphat
Liath Macha, paard » Cu Chulainn
Liebgart >> Dietrich
Lionel >> Lancelot
Liudulf van Zwaben >> Ernst
Llacheu » Artur
Locrin >> Brut
Lodewicus » Gormont & Isembart
Lodewijk, koning van Frankrijk, broer van Aalais
Raoul
Lodewijk i de Duitser » Renout
LODEWIJK DE VROME » Alol, Guillaume d'Orange,
Renout
Lodewijk i de Vrome s Lodewijk de Vrome
Lodewijk ii de Stotteraar >> Lodewijk de Vrome
Lodewijk iii > Gormont & Isembart, Lodewijk
de Vrome
Lodewijk iv d'Outremer >> Lodewijk de Vrome
Lodewijk vi de Dikke s Lodewijk de Vrome
Lodewijk vii dejongere >> Girart de Rousillon,
Lodewijk de Vrome
Lodewijk ix de Heilige >> Turpijn
Lodewijk van Orleans >> Artur
Lohengrin = Zwaanridder >> Lorreinen, Perceval
Loherains = Lotharingers = Lorreinen
Loherangrin = Lohengrin = Zwaanridder
Perceval, Zwaanridder
Lohier = Lotharius
Loholt » Artur, Keye
LORREINEN

Lot/Loth van Orcanie, vader Walewein >> Walewein
Lotharingers = Lorreinen
Lotharius, zoon/kleinzoon van Karel de Grote >> Karel
de Grote, Renout
Lotharius, zoon van Karel iii de Eenvoudige
Lodewijk de Vrome
Louis, vorst van Frankrijk » Gormont & Isembart
Loys, zoon van Sibilla >> Sibilla
Loys, koning van Hongarije >> Sibilla
Lozano » Cid
Lucifer » Brandaan
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Lucinius >> Zeven Wijzen
Lucius » Artur
Ludovicus >> Zeven Wijzen
Ludwig ii , koning van Beieren » Perceval,
Tannhauser
Lug, god » Cu Chulainn, Lancelot
Lugaid >> Cu Chulainn
Luguain >> Yder
Lunete >> Yvain
Luppolt >> Rother
Lusiane >> Aiol
Lycoris >> Apollonius
Maboagrain >> Erec & Enide
Macaire = Macharijs » Sibilla
Madelgijs = Maugis
Madul >> Karel de Grote
Mxhild > Deor
Mael Duin >> Brandaan
Magog » Apollonius, Alexander de Grote
Mainet (schuilnaam Karel de Grote) >> Berte
Makaris van Lausanne » Aiol
Malebron >> Huon
Malegij s = Maugis » Renout
Mallart s Lodewijk de Vrome
Malquares >> Zwaanridder
Manannan » Cu Chulainn
Manegeel = Lunete >> Yvain
Manesier » Aiol
March = Mark » Tristan & Isoude
Marcianus >> Dietrich
Marcilijs s Lorreinen
Marco Polo s Barlaam &Josaphat
Marcolf/Marcolfus/Marcoli — Morolf >> Salman
& Morolf
Marcolis >> Salman & Morolf
Marcon >> Zwaanridder
Mardochaeus » Alexander de Grote
Margarijs >> Parthonopeus
Margiste >> Berte
MARGRIETE VAN LIMBORCH >> Heinric & Margriete
Margrietje >> Heinric & Margriete
Marguerite » Flamenca
Marguerite de Joinville » Lodewijk de Vrome
Maria, zuster van Martha en Lazarus »Joseph
van Arimatea
Maria >> Cid
Maria Magdalena >> Girart de Rousillon
Maria van Brabant >> Ogier
Maria van Kleef >> Zwaanridder
Marie > Baudouin
Marie de Champagne >> Girart de Vienne, Lancelot
Mariole >> Torec
Mark >> Tristan & Isoude
Maronier >> Seghelijn

Marsile >> Roelant
Martha > Joseph van Arimatea
Matabrune >> Zwaanridder
Mathilde van Boulogne >> Zwaanridder
MAUGIS >> Renout
Maximiliaan i > Artur, Dietrich, Helmbrecht,
Kudrun, Walewein
Mechthild >> Renout
Medb >> Cu Chulainn
Medea >> Hector
Medraut = Mordred >> Artur
Meier Helmbrecht >> Helmbrecht
Meirchiawn s Tristan & Isoude
Meleagant >> Artur, Keye, Lancelot
Melions >> Torec
Melior >> Parthonopeus
Melwas >> Artur
Memnon >> Troilus
Menelaos >> Hector
Menfloers >> Hector
Mennoen >> Hector
Menw » Culhwch & Olwen
Mercurius >> Salman & Morolf
M E R L I J N /Merlin/Merlinus >> Artur, Hector, Keye,
Lancelot, Walewein, Zeven Wijzen
Mibrien >> Aiol
Michael >> Brandaan, Ogier
Milo >> Karel de Grote
Milon, vader van Roelant >> Fierabras, Karel de Grote
Milon de Pouille >> Girart de Vienne
Mio Cid = Cid
Mirabel >> Aiol
Miraude >> Torec
Montaigne >> Amij s en Amelis
Montesinos >> Aiol
Morant >> Berte
Mordred >> Artur, Lancelot, Walewein
Morgaine de fee >> Artur, Lancelot
Morgan la Fay = Morgaine de fee >> Walewein
Morgawse >> Walewein
Morholt >> Tristan & Isoude
M O R I A E N>> Perceval
M O R O L F>> Salman & Morolf
Mosollamus >> Alexander de Grote
Moyses #Joseph van Arimatea
Mozes >> Gregorius
Mundzucus = Botelunc >> Etzel
Myrddin >> Merlijn
Nachor >> Barlaam &Josaphat
& Nameloos
Namlun >> Widukind
Napoleon i >> Karel de Grote, Siegfried
Napoleon iii >> Merlijn, Roelant

N A M E L 0 0 S >> Valentijn

Nascien > Galaad
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Negen Besten = Neuf Preux > Alexander, Artur,
Godfried van Bouillon, Guillaume d'Orange,
Hector, Karel de Grote
Nectanabus >> Alexander de Grote
Nero >> Alexander de Grote
Nibelung >> Siegfried
Nicodemus #Joseph van Arimatea
Nidud >> Wieland
Nidung >> Wieland
Nimue/Niniane/Nivienne >> Merlijn
Noach >> Brandaan
Nobel/Noble, leeuw >> Reynaert
Nuc/Nut» Yder
Nymenche >> Merlijn
Oberon = Auberon >> Huon
Ocise = Crisea » Erec & Enide
Odoakar > Dietrich, Ermenrik
Oede » Huon
Oenone >> Tristan & Isoude
Offa >> Widsith
Amijs & Amelis,
Girart de Vienne, Karel de Grote, Turpijn
Ogier le Danois = Ogier van Denemarken
Ogrin s Tristan & Isoude
Oidipous > Alexander de Grote, Gregorius, Seghelijn
Olif >> Karel de Grote
Olifiere van Oliferne s Seghelijn
Olivier >> Fierabras, Girart de Vienne, Heinric
& Margriete, Karel de Grote, Roelant, Turpijn,
Widukind
Olivier van Spanje >> Heinric & Margriete
O L W E N» Artur, Culhwch & Olwen, Walewein
Olympias >> Alexander de Grote
OGIER VAN DENEMARKEN s

ORENDEL

Orenti = Aurvandill s Orendel
Orgeluse >> Walewein
Orgueilleux, reus >> Huon
Orguelleus de la Lande s Perceval
Oriande van Rocheflor s Maugis
Oriant van Illefort s Zwaanridder
Orlando = Roelant >> Renout
Orpheus >> Tristan & Isoude
Orte >> Dietrich, Etzel
Ortnit » Dietrich
Ortwin >> Kudrun
Osanctrix >> Dietrich, Wisselau
Ospirin s Waltharius
OSWALD

Oswald van Northumbria >> Oswald
Othea >> Hector
Otnid = Ortnit >> Dietrich
Otto, Duits keizer s Godfried van Bouillon,
Zwaanridder
Otto i de Grote, keizer >> Ernst

Otto van Limborch >> Heinric & Margriete
Otuel s Karel de Grote
Ougel van Triers Orendel
Owein = Yvain
Palamedes s Hector
Palinurus >> Eneas
Pallas s Eneas
Pamige >> Oswald
Pancer, bever s Reynaert
Paolo >> Lancelot
Papas s Alexander de Grote
Paris s Hector, Lancelot, Tristan & Isoude, Troilus
Parsifal = Perceval
PARTHONOPEUS VAN BLOYS s Lanval
Partinal s Perceval
Parzifal/Parzival = Perceval >> Moriaen, Perceval,
Walewein, Zwaanridder
Patavrid s Waltharius
Patrick, Sint > Cu Chulainn
Patroclus >> Hector
Paulus s Brandaan
Pedro s Cid
Pelles, Graalkoning » Galaad, Lancelot
Penda s Oswald
Penthesileia >> Hector, Troilus
Pepijn, koning s Rother
Pepijn, broer van Phila >> Valentijn & Nameloos
Pepijn III de Korte >> Berte, Karel de Grote,
Lorreinen, Widukind
P E R C E V A L>> Cliges, Ferguut, Galaad, Joseph
van Arimatea, Keye, Lancelot, Walewein, Yvain,
Zwaanridder
Perchevael = Perceval >> Moriaen, Perceval
Perchta >> Berte
Percivale = Perceval
Percivale, Sir, kluizenaar >> Galaad
Peredur = Parceval
Perlesvaus = Perceval
Perseus s Tristan & Isoude
Pfetan s Wigalois
Phila >> Valentijn & Nameloos
Philipp der Aufrichtige s Heinric & Margriete
Philippus I I > Alexander de Grote
Philomusia >> Apollonius
Phorcys s Hector
Phyllis s Alexander de Grote
Pilatus »Joseph van Arimatea
Pilgrim, bisschop van Passau s Siegfried
Polemio = Nachor s Barlaam &Josaphat
Polibant >> Baudouin
Polidamas >> Hector
Politania = Tharsia >> Apollonius
Polites > Hector
Polyfemus >> Heinric & Margriete, Zeven Wijzen
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Polyxena >> Eneas, Hector, Troilus
Pompeius s Alexander de Grote
Pons s Zwaanridder
Pontianus >> Zeven Wijzen
Popa>> Rollo
Porus s Alexander de Grote
Potifar >> Lanval, Zeven Wijzen
Priamus >> Eneas, Hector, Troilus
Prides vanjeruzalem >> Seghelijn
Princian >> Salman & Morolf
Priscus (doopnaam van Lucinius) >> Zeven Wijzen
Priskos s Etzel
Pulicane, monster >> Beuve
Pyrrhus >> Troilus
Radboud van Friesland >> Rollo
Ragisel/Raguidel s Walewein, Yder
Raimbaut >> Floris & Blanchefleur
Rainouart >> Guillaume d'Orange
Randver >> Ermenrik
RAOUL DE CAMBRAI s Lodewijk de Vrome
Reginn >> Siegfried
Reinardus = Reynaert de Vos >> Ysengrimus
Reinhart Fuchs = Reynaert de Vos
Reinier van Lotharingen >> Rollo
Reinier van Saksen s Zwaanridder
Reinoldus, Sint = Renout
Remfre >> Berte
Renart = Reynaert de Vos
Renaut de Montauban = Renout van Montalbaen
Maugis, Roelant
Renier de Genvres >> Girart de Vienne
RENOUT VAN MONTALBAEN »Maugis, Roelant
Renwein > Merlijn
Repanse de Schoye >> Perceval
REYNAERT DE VOS >>Ermenrik,Ysengrimus
Reynard the Fox = Reynaert
Reynke = Reynaert de Vos
Rezia = Esclarmonde > Huon
Rhydderch van Dumbarton s Merlijn
Rhys ap Sion >> Walewein
Richard I Leeuwenhart >> Artur
Richard i , hertog van Normandie s Rollo
Richard i i , hertog van Normandie >> Rollo
Richard = Ryckaert, zoon van Robrecht
» Robrecht
Richart, zoon van Aymon >> Renout
Rigotamos = Riothamus >> Artur
Rinaldino >> Renout
Rinaldo = Renout
Rinaldo da Montalbano s Renout
Rioen > Artur
Riothamus s Artur
Ritsart s Lorreinen
Rivalen >> Tristan & Isoude

Roaz >> Wigalois
Robbolijn s Seghelijn
Robbrecht van Vlaanderen >> Godfried van Bouillon
Robert (doopnaam Rollo) s Rollo
Robert/Robertus = Robrecht
Robert de Tonerre >> Girart de Rousillon
Robert van Vlaanderen s Baudouin
ROBRECHT DE DUIVEL

Rodericus Campidoctus >> Cid
Rodingeirr >> Dietrich
Rodrigo Diaz de Vivar = Cid
Rodulf van Ivry >> Rollo
R O E L A N T» Heinric & Margriete, Karel de Grote,
Turpijn, Widukind
Roger ii » Rother
Roges s Walewein
Rognvald s Rollo
Roland = Roelant s Berte, Fierabras, Girart
de Vienne, Renout, Turpijn, Widukind
Rollant = Roelant
ROLLO

Romulus Augustulus s Dietrich
Ronwen >> Hengest & Horsa
Roonel, hond >> Reynaert
Roses Baudouin
ROTHER

Rotholandus = Roelant >> Turpijn
Rouge-Lion >> Baudouin
Rual >> Wigalois
Riidiger s Dietrich, Siegfried
Ruggiero s Renout
Rukenau, apin s Reynaert
Ruobreht >> Helmbrecht
RUODLIEB

Ryckaert >> Robrecht
Sabot >> Beuve
Sador >> Tristan & Isoude
Sagremor/Saigremor >> Cliges, Perceval
Salaura, zeug >> Ysengrimus
S A L M A N» Salman & Morolf
Salme >> Salman & Morolf
Salomo s Alexander de Grote, Galaad, Hector,
Merlijn, Salman & Morolf
Salomo = Salman >> Salman & Morolf
Samson s Lancelot
Sancho, zoon van Fernando i >> Cid
Sancho ii s Cid
Sarus >> Ermenrik
Saul >> Tristan & Isoude
Scamandrius = Astyanax s Hector
Scathach s Cu Chulainn, Culhwch & Olwen
Scharpfe >> Dietrich, Etzel
Schilbung >> Siegfried
Scholastique » Girart de Vienne
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Scyld » Beowulf
Sebil(1)e >> Widukind
Sebila = Sibilla
SEGHELIJN VAN JERUZALEM

Seneca >> Dietrich
Servatius >> Etzel
Sesonchosis = Nectabanus >> Alexander de Grote
Setanta = Cu Chulainn
Sevilla = Sibilla
Seyfrid = Siegfried
Sibecke >> Ermenrik
Sibilia = Sebile >> Widukind
SIBILLA

Sibille > Heinric & Margriete
Chulainn, Dietrich, Etzel, Wisselau
Siegfried van Morland » Kudrun
Sieglinde >> Siegfried
Siegmund » Siegfried
Sifka >> Dietrich
Sigeband >> Kudrun
Sigeher » Dietrich
Sigelint >> Dietrich
Sigemund >> Beowulf
Sigibert I van Austrasie » Siegfried
Sigmund `von Niederland' >> Siegfried
Sigmundr >> Siegfried
Sigrdrifa >> Siegfried
Sigurar = Siegfried
Sigurd = Siegfried >> Dietrich, Ermenrik
Silvius > Eneas
Simson >> Hector
Sindbad de zeeman s Ernst
Sinon >> Troilus
Sintram >> Dietrich
Slagfidr s Wieland
Sofia s Renout
Sol» Cid
Soredamor >> Cliges
Sorgalant van Monbrant s Maugis
Sorli >> Ermenrik
Soumilloit >> Ferguut
Starkad >> Ingeld
Stranguilio >> Apollonius
Sualdam mac Roich >> Cu Chulainn
Sunilda s Ermenrik
Svanhild s Ermenrik
Sverting van Saksen >> Ingeld
Swane >> Zwaanridder
Sybilia >> Widukind
Sychaeus >> Eneas
Symmachus >> Dietrich
Symoen/Symon » Berte
Synagon >> Guillaume d'Orange
S I E G F R I E D» Cu

Taillefer van Cambrai s Raoul
Talac s Yder
Tallwch >> Tristan & Isoude
Talorc s Tristan & Isoude
Tanhuser = Tannhauser
Tanisdoro = Josaphat >> Barlaam &Josaphat
TANNHAUSER

Tantris (schuilnaam van Tristan) s Tristan & Isoude
Tardif, slak >> Reynaert
Tarquin, sirs Lancelot
Telamon s Hector
Telegonus >> Hector
Thaliarchus s Apollonius
Tharsia >> Apollonius
Theodemer > Dietrich
Theoderik de Grote = Dietrich > Dietrich,
Ermenrik, Etzel
Theodoric >> Guillaume d'Orange
Theophilus >> Apollonius
Theseus >> Tristan & Isoude
Thessala » Cliges
' Thether s Dietrich
Thetleif >> Dietrich
Theudas >> Barlaam &Josaphat
Thidrek = Dietrich
Thierry, edelman >> Aiol
Thierry, koning van Maurienne >> Lorreinen
Thomas, apostel s Brandaan
Thomas = Tumas » Aiol
Thomas, pastoor >> Baudouin
Thomas van Marie >> Godfried van Bouillon
Tibeert = Tibert, kat >> Reynaert
Tiberius >> Zeven Wijzen
Tibert, kat >> Reynacrt
Tiebaut de Bourges > Guillaume d'Orange
Tiecelin, raaf >> Reynaert
Tistram = Tristan > Tristan & Isoude
Titania s Huon
Titus s Zeven Wijzen
TOREC

Torquotus = Turcus » Hector
Trajanus s Zeven Wijzen
Trevrizent >> Perceval
T R I S T A N» Cliges, Lancelot, Reynaert, Tristan
& Isoude, Walewein
Tristan dejongere, zoon van Tristan >> Tristan
& Isoude
Tristoise >> Torec
T R O I L U S>> Hector, Lancelot
Troiolo = Troilus
Troit, everzwijn s Culhwch & Olwen
Trwyth, everzwijn s Culhwch & Olwen
Trystan = Tristan >> Tristan & Isoude
Tufa >> Dietrich
Tumas s Aiol
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Turcus >> Hector
Turnus » Eneas
T U R P I J N /Turpin/Turpinus >> Karel de Grote, Ogier,
Roelant
Tybert = Tibert, kat » Reynaert
Tyolet » Lanval

Welund >> Wieland
Wenezlan » Dietrich
Wermund » Gormont & Isembart
Wetzel >> Ernst
Widia = Wudga >> Widsith
Widimer » Dietrich

Ubbe >> Havelok
Ulfin >> Merlijn
Ulixes = Odysseus s Hector, Troilus
Unferth s Beowulf
Urake s Parthonopeus
Urien > Yvain
Uter Pendragon s Artur, Merlijn

WIDUKIND s
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WIDSITH

Vadi, reus >> Wieland
VALENTIJN >> Valentijn & Nameloos
Valentinianus I I I » Etzel
Valldemarr s Dietrich
Valtari of Vaskasteini = Waltharius
Venus >> Eneas, Heinric & Margriete, Lancelot,
Tannha user
Vergilius >> Merlijn, Zeven Wijzen
Veronicas Joseph van Arimatea
Vespasianus s Joseph van Arimatea
Vidga = Witege >> Dietrich, Wieland
Vildiver >> Wisselau
Virginals Dietrich
Vitakind = Widukind
Viviane = Niniane = Nivienne = Nimue
= Nymenche >> Merlijn
Vivien, neef van Guillaume >> Guillaume d'Orange
Vivien, broer van Maugis >> Maugis
Vivien, sterke vrouw » Walewein
Vizleo >> Wisselau
Vortigern >> Hengest & Horsa, Merlijn
Vulcanus s Wieland
Wachilt >> Dietrich
Wada = Wate s Kudrun
Walamer >> Dietrich
Walczerz/Waldere = Waltharius
W A L E W E I N /Gauvain » Keye, Moriaen,
Parthonopeus, Yder
WALTHARIUS

Waltharius, gijzelaar >> Etzel
Walther van Aquitanie» Waltharius
Walther von dem Wasgenstein = Waltharius
Walther = Waltharius
Walthere der wigant s Waltharius
Walwanus/Walwen = Walewein
Warmunt >> Oswald
Wate » Kudrun
Wdger >> Widukind
Wcdcgc = Wittich » Hcinric & Margrictc

Karel de Grote
Deor, Karel de Grote
WIGALOIS s Walewein
Wiglaf >> Beowulf
Wiland = Wieland >> Heinric & Margriete
Wilhelm von Braunschweig-Luneburg s Gregorius
Willem, zoon van Rollo s Rollo
Willem de Veroveraar >> Rollo, Walewein
Willem de Zwij ger s Guillaume d'Orange
Willem van Dampierre, Vlaamse graaf s Reynaert
Willem van Oringen = Guillaume d'Orange s Karel
de Grote
Willem Iii van Angouleme s Amijs & Amelis
Willem v van Aquitanie >> Amijs & Amelis
Winlogee = Guinevere s Artur, Yder

W I E L A N D»

WISSELAU

Witburgis = Guibourc s Guillaume d'Orange
Witege = Vidga s Dietrich, Wieland
Witiza = Benoit >> Guillaume d'Orange
Wittekind = Widukind
Wolfdietrich >> Deor, Dietrich
Wolfger, bisschop van Passau >> Siegfried
Wolfhart s Dietrich
Wonder, koning s Walewein
Wudga = Widia >> Widsith
Wulfhere s Widsith
Wultwulf s Dietrich
Wyrmhere >> Widsith
Ximena = Jimena >> Cid
Ybert de Ribemont s Raoul
Yblis >> Lancelot
Ydain s Walewein
Y D E R » Erec & Enide, Keye
Ydor vander Baser Rivire s Torec
Ygerna >> Artur, Merlijn
Ymelot s Rother
Yoen van Gascogne s Lorreinen
Yon van Gascogne s Renout
YONEC s Lanval
Yrene >> Lorreinen
Ysabele >> Walewein
Ysbaddaden Pennkawr s Culhwch & Olwen
Y S E N G R I M U S /Ysegrim/Ysemgrimus/Ysengrijn/
Ysengrin/Insingrine >> Reynaert
-sore (Issoire) de Coninbre >> Guillaume d'Orange
Yusuf>> Cid
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Y V A I N» Artur, Ferguut, Torec, Walewein, Yder
Yvon >> Godfried van Bouillon
Yvonet >> Perceval
Yvori van Montbrant >> Beuve
Yvorijn = Sorgalant » Maugis
Ywein = Yvain » Torec, Walewein

Zegevrit = Siegfried
Zeno >> Dietrich
Zeus » Alexander de Grote, Merlijn
ZEVEN WIJZEN VAN ROME >> Seghelijn
Z W A A N R I D D E R>> Godfried van Bouillon, Karel
de Grote, Lorreinen, Perceval, Zeven Wijzen
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OVER DE SCHRIJVERS VAN DE ARTIKELEN
DR . H . A E R T S E N (1943)
doceert Oud- en Middelengelse taal- en letterkunde aan

de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn publikaties betreffen Chaucer, Sir Gawain
and the Green Knight, Havelok en taalkundige onderwerpen.
DR . A. A. M. B E S A M U S CA (1955) is als K N A w-onderzoeker verbonden aan

de Universiteit Utrecht. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar
Middelnederlandse ridderromans.
D R. F. P. C. B R A N D S M A (1960) is universitair docent vergelijkende

literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar
de verteltechniek in middeleeuwse romans.
DRS . T H. J. A. B R O E R S (1946), neerlandicus, studeerde aan de Rijksuniversiteit

te Leiden of op een studie over Willem van Oringen.
DR . G. H. M. C L A A S S E N S (1960), lector Nederlands aan de R F W- universiteit te

Bonn, heeft als onderzoeksterrein literatuur en geschiedschrijving in de
Middeleeuwen en promoveerde op een studie over de Middelnederlandse
kruisvaartromans.
P R 0 F. D R. H. V A N D I J K (1939) is hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde

aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
DR . B. W. T H. D U I J V E S T I J N (1940), docent aan de Hogeschool Gelderland,

promoveerde op de Madelgijs en zijn Duitse vertaling. Hij heeft als
onderzoeksterrein de Nederlands-Duitse literaire betrekkingen.
PROF . DR . D . R . E D E L (1936) is hoogleraar Keltische talen en cultuur aan

de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de Keltische letterkunde
en de relatie ervan met de samenleving die haar voortbracht.
L. J . E N G E L S (1932) is hoogleraar Middeleeuwse Latijnse taal- en
PROF . DR . L

letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

maitre de conferences verbonden
aan de Universiteit van Metz. Zij doceert er Nederlandse taal en cultuur.

D R. B. F I N E T - V A N D E R S C H A A F( 1 93 S) is als

PROF. DR. W. P. G E R R I T S E N ( 1 93 5) is hoogleraar in de literatuur van de

Middeleeuwen, in het bijzonder de Nederlandse, aan de Universiteit Utrecht.
DR . J . E . VAN G I J S E N (1953) promoveerde op een studie over Colijn van
Rijsseles Spiegel der Minnen. Als K N A W -onderzoekster aan de Universiteit Utrecht

verricht zij onderzoek naar relaties tussen Middelnederlandse en i 6e-eeuwse
epische en dramatische teksten.
DR . J . B . VAN DER HAVE ( 1941), coordinator van de deeltijdopleiding

Nederlands aan de Hogeschool Rotterdam & Omstreken, publiceerde
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D R. M.J . H E I J K A N T (1952) doceert Italiaanse letterkunde aan

de Rijksuniversiteit te Leiden. Zij promoveerde op de Tristano Riccardiano,
een Italiaanse vertaling van de Proza-Tristan.
DRS . C . H O G E T O O R N (1934) richt zich in Naar onderzoek op de Franse
en Occitaanse letterkunde van de Middeleeuwen.

is fellow van het Newnham College aan
de Universiteit van Cambridge. Zij is gespecialiseerd in de Latijnse literatuur
en de historiografie van de Anglonormandische periode.
DR. EM. C. VAN H O U T S (1952)

D R. L. J 0 N G E N (1948), docent Middelnederlandse letterkunde aan

de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij zette verschillende Middelnederlandse teksten
om in modern proza.
D R. J. K 0 0 P M A N S (1959), werkzaam bij de vakgroep Frans-Roemeens van

de Universiteit van Amsterdam, publiceerde tekstedities en studies op het gebied
van laatmiddeleeuwse populaire en toneelliteratuur.
DR . W.J . T H. M. K U I P E R (1948) is als universitair docent verbonden aan
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt
zich vooral bezig met epische teksten uit de handschriftenperiode.
DRS . M . J . LENS (1960), tot voor kort als A I o verbonden aan de Rijksuniversiteit

Groningen, publiceert over en bereidt een proefschrift voor over
de Middelnederlandse Huge van Bordeeus-traditie.
(I 93 4) is docent historische en moderne letterkunde bij
de vakgroep Nederlands (Faculteit Educatieve Opleidingen) aan de Hogeschool
Midden-Nederland te Utrecht.
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D R S. G. A. P 0 S T M A (195 I) is als wetenschappelijk medewerker betrokken bij
het Lancelot-project aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkt zij aan een
dissertatie over de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.
D R . A . Q U A K (1946) is universitair hoofddocent Oudgermaanse taal- en
letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
D R . R . J . R E S 0 0 R T (I 944) is werkzaam als universitair docent aan de vakgroep
Historische letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit
van Amsterdam. Hij houdt zich vooral bezig met de late Middeleeuwen.
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een studie over de relatie tussen Renout van Montalbaen en Renaud de Montauban.
DRS . R. D. H. S T U F K E N S (1964), docent historische letterkunde aan
de deeltij dopleiding (F E 0) te Middelburg van de Hogeschool Rotterdam &
Omstreken, heeft als onderzoeksterrein de Arturromans.
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(1942), universitair hoofddocent Franse letterkunde van
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(1960), licentiaat klassieke filologie, is docent Klassieke Talen
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universitair hoofddocent aan
de Rijksuniversiteit Leiden, doceert Duitse taal- en letterkunde van
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D R. N. T H. J. V 0 0 R W I N D E N (1934),

(1932) verricht onderzoek op het terrein van de Spaanse
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universitair hoofddocent aan de Universiteit van
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Aiol

Girart de Roussillon

Renout van Montalbaen

Alexander de Grote

Girart de Vienne

Reynaert de Vos

Amijs & Amelis

Godfried van Bouillon

Robrecht de Duivel

Apollonius van Tyrus

Gormont & Isembart

Roelant

Artur

Gregorius

Rollo

Barlaam &Josaphat

Guillaume d' Orange

Rother

Baudouin de Sebourc

Havelok

Ruodlieb

Beowulf

Hector

Salman & Morolf

Berte met de brede voeten

Heinric & Margriete

Seghelijn van Jeruzalem

Beuve van Hantone

Helmbrecht

Sibilla

Brandaan

Hengest & Horsa

Siegfried

Brut

Huon de Bordeaux

Tannhäuser

Chatelaine de Vergy

Infield

Torec

Cid

Joseph van Arimatea

Tristan & Isoude

Cligès

Karel de Grote

Troilus

Cu Chulainn

Keye

Turpijn

Culhwch & Olwen

Kudrun

Valentijn & Nameloos

Deor

Lancelot

Walewein

Dietrich van Bern

Lanval

Waltharius

Eliduc

Lodewijk de Vrome

Widsith

Eneas

Lorreinen

Widukind

Erec & Enide

Maugis

Wieland

Ermenrik

Merlijn

Wigalois

Ernst

Moriaen

Wisselau

Etzel

Ogier van Denemarken

Yder

Ferguut

Orendel

Yonec

Fierabras

Oswald

Ysengrimus

Flamenca

Parthonopeus van Bloys

Yvain

Floris & Blanchefleur

Perceval

Zeven Wijzen van Rome

Galaad

Raoul de Cambrai

Zwaanridder

Dit boek ontsluit de schatkamer van de middeleeuwse verhaalkunst. Het gaat
om verhalen rond Karel de Grote en zijn vazallen, Artur en zijn ridders,
Siegfried en andere helden uit de Germaanse epiek, om satirische dierenepiek
zoals Reynaert de Vos, om beroemde liefdesparen als Lancelot en Guenevere,
Tristan en Isoude, Floris en Blanchefleur en om de vertellingen rond de `ridders'
uit de Oudheid zoals Hector, Alexander en Eneas. De auteurs traceren ook
het voortleven van deze verhalen tot in onze tijd.
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