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VOORREDE VAN DEN SCHRIJVER.

Ik heb nietveelvoorafte zeggen.Alleen ligtmi
jop'thart,mi
jn oprechten
dank te brengen aan Dr. Gzoao PSNON /te Groningen,voor de moeite,die

hi
jzich lleeftwillen geven om ,bi
jmi
jne,doorgezondheidsredenen geboden,
uitlandigheid,dedrukproeven voormi
jna te zien.
Dit gedeelte van het werk verschi
jnt later dan ik gewenscht en gehoopt
had. Eene langdurige ongesteldheid was daarvan grootendeels de oorzaak.
M aar ook zonder die gedwongen rustzou de samenstelling der geschiedenis

onzer Letterkunde in de middeleeuwen vri
j watti
jd gekosthebben. Sedert

hetverschi
jnen der vorige uitgaven van mi
jn boek,heeft erop ditgebied
zooveelbeweging plaatsgehad,zi
jn er zooveelteksten,hetzi
j voorheteerst,
hetzi
j in beter lezing,aan den dag gebracht,en daardoordikwerfnieuwe
vraagstukken gerezen, dat er veelstudie en inspanning noodig was,om deze

eerste deelen niet al te zeer beneden hetpeiltedoen bli
jven van watonze

ti
jd terecht van zoodanig werk eischt. Ofik daarin geslaagd ben,za1de
Critiek zeggen: dit slechts kan ik verkleen,dat ik gestreefd heb naar volledigheid en wauheid. Het laatste vooral; met klinkklank en holle phrases

is niemand gediend, zelfs al werden zi
j ten beste gegeven dooreen Genie

alswaarvan Lzsszxo gewaagtçHamb.Drczzlc/urpkk,Sammtl.Scbri
/ten,heraus.
gegeben von w . vox MAIZTZAX, V 1I,

Ik wenschte, dat ieder, die

geschiedenis behandelt, zich de schoone woorden van MALMSTRöM uit zi
jn
gedicht Tillde Unga in 'tgemoed prentte:
O

!!En hvar sin bana har,det sâges sa:
O

En hvar sin tro,en hvar sitt m al att hinna.
O

O

O

H ögt öfver alla star ettm a1hnda,
O

Förhvilketallahjertan maste brinna;
Dethetersa3tning''1).
W lyzsnAo>zx,4 September 1884.

JONCKBLOET.

19 Zi
jn eigen baan heeftiedereen,
Zi
jn doel,waarhi
jhooptaan telanden.
N og hooger doelheefte1k gem een,

MTaar ieders hal'te voor moetbranden:

Dat is:de W aarbeid.

VOORREDE VAN DEN BEW ERKER.

Toen mi
jn vriend s. B. TER uolts'
r (irma a.B.woLTsus)totmekwam
met het verzoek om een vierden druk van aoxclksLosT's Geschiedenis der
Nederlandsche Zetter/
cunde voor hem gereed te maken,heb ik lang geaarzeld.

Die taak toch was even moeili
jk alseervol.Toen ik op zi
jn aandringen me
daarm ede belast had en dien arbeid ondernam , bleek me dan ook ras,dat
ik de bezw aren niet te licht had geteld
*
Gelukkig gal de belofte van voorlichting door verschillende vakgeleerden

me weer moed en zi
jzullen reedsin diteerste deelzien,datik van hunne
wenken een dankbaar gebruik heb gemaakt.

Evenals de voortrefeli
jke aoxcltsroz'
r van iederen herdruk van zi
jn boek
parti
j trok om hette volmaken,bi
j en zelfsom te werken,trachtte ik in de
eerste plaatsdezen vierden druk op dehoogtetebrengen van den ti
jd.V-at
de laatste onderzoekingen hebben geleerd,moestverm eld en het oorspronke-

li
jke daarmede in overeenstemming wol'den gebracht. Enkelenieuwe teksten
werden sedert ontdekt, merkwaardige vondsten gedaan op 't gebied onzer
eigen letterkunde of der, aan onze zoo nauw verwante, Fransche, Hoogduitsche ofEngelsche middeleeuwsche letteren.
De ontdekking van E. volo'
r omtrent de verhouding van den Reinardus

Vul
pes en Ysengrimus, de beschouwing van G.rARls (in hetpas verschenen

deelXXX derHistoireLittlrairedela Francetoverde romansuitden sagenkring van Artur, de onderzoekingen van R.w iiLcxsa en BXRXH.TSN BRIXK

omtrent de A ngelsaksisclze letterkunde - ziedaar, om m aar iets te noem en ,

enkele onderwerpen, waarmede ik rekening diende te houden. Ook over

menigen Nederlandschen tekst en schri
jver - men denke slechtsaan sREozaoo's levensgeschiedenis - deden onderzoekingen in archieven een nieuw
licht opgaan.

Daar me bleek, dat ook met aoxcKszaox'
r's Geschiedenis gebeurd is,wat

dikwi
jls in herdrukken geschiedt,nl.datfouten in deaangelzaalde plaatsen
en verwi
jzingen, uit den eenen druk in een volgenden waren overgenomen,
heb ik alle'aanhalingen vergeleken methetoorspronkeli
jke. Zi
j,dieweten,
hoe verdrietig eene onjuiste aanhaling en verwi
jzing is,zullen me dankbaar
zi
jn voor het ti
jdverlies, dat ik hun heb bespaard. Ik behoefhun niette
zeggen,dat ook hierdoormi
jn arbeid langzamervorderdedan ik gehoopten
verwachthad.

Doch niet alleen moest - mi
jns inziens - de tekst met zorg herzien,
maar ook bi
jgewerkt Mrorden.Uithethoofdstuk Tooneelin deelVI,waarin
aoxclkBroET onze tooneelpoëzie tot den laatsten ti
jd toe behandelde,leidde
ik af, dat'
zi
jne j
bedoeling geweestisdegeschiedenisonzerletteren in 'talgemeen voort j
'te zetten.Geschiedde dit nu niet, dan zou er in allen gevalle

eene groote onevenredigheid in de bespreking onzernieuweletteren bli
jven
bestaan.En aan vele gebruikers zou een overzichtjuistvan hetlaatsteti
jdperk niethetminstwelkom zijn.
Mi
jne bedoeling isdusditboek ook in dien zin bi
jtewerken,almogedeze
uitbreiding uit den aard der zaak m eer een overzicht onzer nieuwere letteren

dan eene kritische bescbouwing bevatten.
Evenals syde schepper der geschiedenis van onze', middelnederlandsche,in

zekeren zin ook der geschiedenis onzer nieuwere letterkundef'1) parti
j trok
van iedere beoordeeling van zi
jn boek,za1ik trachten aan velermi
jkenbaar
gemaakt verlangen te voldoen en watmeerruimte wi
jden aan onsproza der

1) Prof.MosTzsR in diensLevensberlchtvan w.J'
.A.aoxcltsLol'
r(Jaarboek
der Kon.Academie van W etenschappen, 18861.

m iddeleeuwen en der zestiende eeuw.M ethet oog op die gebruikers van dit
boek, wien geene uitgebreide bibliotheek ten dienste staat, zal ik tevens
eenigszins uitvoeriger inhoudsopgaven van oudere of zeldzam e werken geven.

Ook aan den vorm hoop ik de meeste zorgen te besteden,alontveins ik

me niet, dat dit een buitengewoon teer en moeili
jk punt is.Ze stylecfedf
thomme en daarmede is veelgezegd en - verklaard.W elonderschri
jfik in
dit opzicht het ool'deel van den hoogleeraar MolaTzsa, maar g,Del
' Meisfer
kann die Form zerbrechenff,den leerling pasthetniet - allerminstzoo kort
na 's Meesters verscheiden diens s,Gebautes umzukebren.''
W eerhield de eerbied voor de nagedachtenis van den uitstekendengeleerde

medusvan teingri
jpendeveranderingen in vorm eninrichting,zi
jnvoorbeeld
zelfweesm e toch ook w eer eenigszins den weg.En zoo heb ik dan,evenals

hi
j bi
j iederen herdruk,getracht ook in dit opzicht het boek met zorg te
herzien.

De subjectieve besehouwingen van aoxcKslu
os'
rheb ik natuurli
jk onveranderd laten staan,ook waardievan de mi
jne verschilden.Juistdaaraan toch
ontleent JoxcKsroz'
rs werk voor een groot deel zi
jne waarde.Alleen waar
hi
j- a1s in hethoofdstuk overdediersage - reedsop weg waszi
jnevroegere voorstelling te laten varen,heb ik gewaagd haar doordethansalgemeen

aangenomen beschouwing te vervangen. Ik moest zulks natuurli
jk doen,
waar- geli
jk in zi
jnemeening omtrentdenReinardusVul
pesenYsengrimuslater onderzoek overtuigend heeft bewezen,datzi
jne z'
edeneeringen op verkeerde grondslagen berustten.

Evenmin alsJoxcKBLoE'
rhetvan 'tzi
jneverschillend oordeelvan anderen
verzweeg, heb ik, waar het pas gaf, latere versehenen beschouwingen, die

van de zi
jne afwjken,teruggehouden.Ik hoop ook hierin evenwelmaatte
hebben gehouden.W atnu eindeli
jk de gemaakte veranderingen en aanvullingen betreft, heb ik er een oogenblik aan gedacht, die door een anderen
letter of eenig ander teeken aan te duiden, doch ik ben daarvan spoedig

teruggekomen.Ik vreesde, dat men zulk eeneaanduiding aan ijdelheië zou
toeschri
jven en bovendien betrofen die veranderingen meestalbi
jzaken.

M oge voorts de een oordeelen, dat ik te weinig, de ander dat ik te

veel heb gewi
jzigd, opnieuw maak ik scHlratzxa's woorden tot de mi
jne:
11Allen gefallen istschlimm .''

Intusschen heb ik voor mi
j zelven debewustheid,datikmetinspanning
van almi
jnekrachten ernaargestreefd heb om dezen nieuwen druk te doen
baantwoorden aan den goeden naam ,dien dit werk tot dusverre bezat.M et

de verzekering,datgegrondeaanmerkingen,wenken en wenschenmi
jwelkom
zullen zi
jn, beveelik dezen arbeid bi
j allen aan, die belangstellen in de
gaschiedenis onzer letterkunde.

svxti>lxzxo>;x,December 1887.

C.HONIGH.
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l N L E l D 1 N G.

De geschiedenisvan een volk omvathettafereelvan zjne wording en ontwikkeling,van geheelzi
jn leven,nietslechtsvanzi
jne
staatsvormen en staatkundige lotwisselingen: maar o0k van zjn
gemoed en zjn geest,zooalsdie zich openbareninzjnemaatschappeljke eigenaardigheden,in zjn godsdienst,zjnezedenengewoonten,in devoortbrengselen zjner wetenschap en kunst.
De menscheljke beperktheid maakt zich het overzichtvan dat
geheel gemakkeljk, door het te splitsen in afdeelingen en onderafdeelingen, welke afzonderljk kunnen worden behandeld, mits
men den samenhang m et het geheel niet uit het oog verlieze.

W j houden ons hier hoofdzakeljk bezig metdie verschjnselen
uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandsche volk , die

zjne Letterkunde vormen, en meer bepaald dat gedeelte zjner
Letterkunde,dat,met uitsluiting van zuiver wetenschappeljk betoog ofwjsgeerige bespiegeling, in engerzin zo0 genoemd wordt
en zich beweegt op het gebied der Kunst. Dit werk bevatdus dl

geschiedenis zjnerpoëtische geschriften,mitsmen ditwoord niet
in te beperkte beteekenis opvatte.

Po:zie en Proza zjn twee hemelsbreed verschillende uitingen
van den menscheljken geest.Hetverschilligtminder in de uiterljke verschjning dan in beider innerljk wezen,dathetduideljkst
gekend wordt uit hun doel en hunne richting.M aar in hetgewone
spraakgebruik wordt met de woorden poëzie en pz.oza doorgaans
alleen een onderscheid van vorm bedoeld , en daarom ishetnoodig
hier het begrip wat scherper te bepalen.

Poëzie is die uiting van den geest)welke hoofdzakeljk t0tde
goxcxsresT,Ned.Lett.Jlïdyeleeuzcen.I,4e druk.

1
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Po:zlE EN PROZA.

verbeelding spreekt, en daarom o0k zich plastisch in beelden aan

het lichameljk of geesteljk oog voordoet. Als de Poëzie detaal
kiestom zich in hetleven te openbaren,boetseertofschildertzj
klank-beelden,die door de phantasie van hoorder oflezerin zjn
geest gereprodueeerd worden en een lichaam aannem en.
Proza is de uitdrukking van het verstand en wendi zich daarom

hoofdzakeljk tothetbegrip.
Poëzie en Proza zjn dano0k,inhunwezen)nietafhankeljkvan
den vorm ,waarin zj zich.aan ons voordoen.Intusschen,alwat
leeft,openbaartzich alleenvolkomeninzjneeigenaardige,daarvoor
geschikte gestalte. H oe scherper de vorm zich van andere ver-

schjnselen onderscheidt,deste duideli
jkerbrengthj de eigenll
jke
kern der dingen aan den dag.Vorm en inhoud,uiterljkeverschjning en innerljk wezen zjn dus innig aan elkander verwant. De
Poëzie spreekt daarom het duideljksten is hetaantrekkeljkstin
dien vorm ,die allengsbj uitsluiting haareigen isgeworden, en
dien wj metrum ofrhythmusnoemen.
Daar nu de uiterljke verschjning demenigtehetmeestin hei
oog valt,zjn in hetgewone spraakgebruik dewoorden poëzie en
proza veelal geljkbeteekenend geworden met watmen in deftige
taalwelgebonden en ongebonden stjlnoemt.
W anneer wj de poëtischeletterkunde van onsvolk totvoorwerp
van ons onderzoek nemen)rekenen wj daaronder nietblootdegQschriften in maat en rjm vervat,maarookdie,welkeinproza-vorm
op'gesteld zjn,voorzoover ze ietsandersdan leering ofbetoogbedoelen,en streven naar de verwezenljking van hetSchoone.
0p deze bepaling van hetonderwerp moetevenweleene schjnbaar onlogische afwjking worden toegelaten,voor zooverhettjdperk der middeleeuwen k
betreft. Toen werd het onderscheid van
poëzie en proza nog niet zrr scherp opgevat,of men hing ook de

tweede het kleed der eerste om : de dichterljke vorm werd toen
nog gebezigd voor onpoëtische voorstellingen en redeneeringen. De
didactiek had in de eerste plaats op het geheugen te werken,en

daartoe was de rhythmische inkleeding behulpzaam.W j,die op
een hooger standpunt staan,kunnen zelfsdàn hetleerdichtnauwe-

ljks meer onder de poëzierangschikken,wanneerhetzich in geljke mate a1s deleerdichtenvanMaerlantmetdichterljkeversiersels
tracht te tooien.

DIDACTIEK. - NOORD EN ZUID.

3

Er zullen er daarom misschien gevonden worden, die hetwraken,
dat wj de burgerljke didacti
ek van heteind der dertiende en het
begin der veertiende eeuw binnen de grenzen van ons onderzoek

opnemen.Maar bj gezet nadenken za1men inzien,datwj haar
niet onbehandeld konden laten. lmmerszj vergtevenzeer a1s(1e
werken,die door hun inhoud totonseigenljkonderwerpbehooren,
onze ernstige aandacht, niet om den rhythmischen vorm , dieslechts

eene vluchtige kennismaking zou wettigen,maaromdatzj reeds
door hare verschjning zelve:en nietminder door den bljvenden
invloed, dien zj heeft uitgeoefend, den Nederlandschen geestin
het ware licht plaatst, en daardoor onmisbaar is voor dejuiste
kennis van de œsthetische vatbaarheid van ons volk.
De Poëthche Letterkunde ran /l6f N ederlandsche Volk : ziedaar
dus ons onderwerp , dat, ofschoon een klein deel van de geheele
volksgeschiedenis, toch nog omvangri
.j
k genoeg is,o0k albepalen

wj ons tothetDietsch sprekende gedeelte van dat Yolk:NoordN ederland en de Vlaamsche gewesten van België.

Nietten allen tjdekomen beidedeelendeslandsevenzeerinaanmerking:bj afwisseling speeltnu hetNoorden,dan hetZuidende
hoofdrol in het tafereel. In de m iddeleeuwen treden Vlaanderen
en Brabant geheel op den voorgrondtterwjlHolland slechts eene
zeer bescheiden plaats inneem t. Gedurende de zeventiende eeuw

wordtdatanders.Onder den invloed deruitdezuideljkegewesten
gewekenen schitterthetNoorden in ongeëvenaarden glans,terwjl
in het Zuiden letterkundig licht en leven door den Spaanschen

domperbjkansgeheelzjn uitgedoofd.Eene eeuw latervindtmen
in Noord-Nederland nog een schjn van leven,meervorm dan inhoud5de Belgische akkerbljftgeheelbraak liggen. Eindeljk,in
het tweede kwart dernegentiende eeuw , beginnen deYaderlandsche
Letteren in geheel Nederland eene betere toekom sttegem oet te
gaan : beide deelen des lands treden als elkanders wederga op ,
om te sam en onzen letterroem weer op te bouwen.
De N ederlandsche Letterkunde bestaat natuurljk uit werken,

geschreven in de Nederlandsche taal; evenwel zullen wj soms
genoodzaakt zjn ons buiten dat taalgebied te begeven, zonder
de grenzen van onsbestek te overschrjden. De poëzie heeftzich
hier: ten gevolgevan bjzondere omstandigheden, nu en dan een
Ritheemsch gewaad laten welgevallen : en op Dietsch-Neëerlandschen
1*

BEGIN DER GESCHIEDENIS ONZER LETTERKUNDE.

bodem hebben dan N ederlandschedichtersgezongen in eene vreemde

taal.Tjdensdemiddeleeuwen,vooralinVlaanderen,inhetFransch;
in hetzelfde tjdperk,mede in Vlaanderen,in 'tLatjnqen hoofdzakeljk in Holland in dezelfde taal,na de herleving derLetteren.
De Latjnsche gedichten sedert de Renaissance behooren niet
t0t ons onderwerp : hunne waardeering is op hare plaats in eene

geschiedenis van de beoefening der Oude Letteren 1). Op de gedichten,die de geesteljkheid van de tiende totde twaalfdeeeuw
in de taalder Kerk schreef,dienen wj echterwelteletten,daar
zjinzeernauw verbandstaanmetdeeigenljkenationaleletterkunde.
De Fransche poëzie, in de twaalfde eeuw ontloken en gekoesterd

aan het hof der Vlaamsche graven, wier omgeving een tjdlang
door uitheem sche beschaving schitterde en zelfs het hof hunner
Fransche leenheeren vooruit was:
die poëzie mag mede onze
aandacht niet geheel ontgaan ; maar eene uitvoerige behandeling
komt slechts te pasin een volledig overzichtderFranscheletterkunde.

Nu wj onsduideljk hebben gemaakt,watwj hebben teonderzoeken, te schilderen en te beoordeelen , dient de vraag overwogen
te worden ,waar dat onderzoek behoort aan te vangen.

De geschiedenis kan nietbeginnen bj een willekeurig gekozen
puntdestjds. Alleshazlgtsamen: sin 'trerleden ligthethedelt,
in het szf wat worden zal.'' W il m en dus eene helderevoorstelling

geven van regelmatige ontwikkeling van den geest,waarbj het
h0e en waarom der elkander opvolgende, m aar ook onderling
samenhangende toestanden niet uit het oog wordt verloren , dan

dient men zooveelmogeljk op te klimmen totde vroegste sporen
van eigenaardige, zelfstandige volksontwikkeling,zooals zj zich
openbaren in taal en letterkunde.
M aar eigen volksbestaan knoopt zich vast aan de geschiedenis
van den stam t waaruit het volk is gesproten ; en ook die punten
van aanknooping mag m en niet buiten beschouwing laten.D aarom

1) Verg.Geschiedenz
'
sderNederl.Letterk.k
7/
7dezeventlendeeeuw,ID.,b1.l1.
Over de Nederlanders, die Lati
jnsche gedichten vervaardigden, leze men
hetwerk van prof.Peerlkamp en Hoeuft,L.M iiller's Gescblchte#erkl
assischen
f'iïlt/lo.gk
'
e in den Nt
kderlanden,en dl.IV van Oollot d'Escuryfs Hollanêsrodz
n
in Kunsten en Ivetenschappe3è.
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vkangen wj de geschiedenis onzerletterkunde reeds aan metverwjzing naarde oudste sporen van dichterljke ontboezeming bj de
Germanen, waaruit zich de historisehevolkspoëzie sedertden tjd
der volksverhuizing heeft ontwikkeld; hieraan knooptzich wederom
het Fransche nationale epos vast, dat de bron onzeroadstegedichten is geweest.

Moeten wj dus hoog opklimmen om een regelmatig uitgangspunt te vinden, onze taak kan nietzjn afgeweven) voordatwj
de letterkundige ontwikkeling van het Nederlandsche volk hebben

geschetst tot op den tegenwoordigen tjd toe.Dan eerstza1ons
een helder beeld van de litteraire eigenaardigheid , de œsthetische
vatbaarheid en kracht van datvolk voor oogen staan , en diekennis,

aldus verkregen:za1 onstoteenebetrouwbare vingerwjzing voor
de toekomst verstrekken.

Hetzeer uitgebreide veld,datwj te bewandelenhebbentsplitst
zich natuurljk in ouderdeelen, die het overzicht gemakkeljker
maken.
Evenals op staatkundig gebied de geschiedenis van de m iddeleeuwen zich door geest en karakter ouderseheidt van de gebeurtenissen der zestiende en zeventiende eeuw , en deze w eer eene

scherpe tegenstelling maken metdievan latertjd,zoo ishetook
m et de gesehiedenis onzer letterkunde.

Vandaardrie natuurljke afdeelingen,welke - omdatnietsmet
schokken gaat- door tjdperken van overgang aan elkanderverbonden zjn.Ditgeeftde volgende indeeling:
1. De Afiddeleeuwen t van 1200 tot 1450;

(De Rederjkers,van 1450 tot 1600).
I1. De Zeventiende Eeuw , van 1600 i0t 1700 ;

(De Dichtlievende Genootschappen in de XV1IIeeeuw).
111. De Nieuweretjd,van 1800 totop onze dagen.
Men begrjpt, datwj ronde cjfers genoemd hebben,en datde
grenzen tusschen dehoofd-en overgangstjdperken nietz0o scherp
te trekken zjn.De overgang van de tweede totdederdeafdeeling
begint im mers al1voordat de zeventiende eeuw ten einde is; ter-

wj1hetjongste tjdperk eigenljk eerstdagteekentvanNederland's
wedergeboorte in 1813;ja,men zolz geen overwegend bezwaar
kunnen hebben,a1s iemand den nieuwen tjd eerstomstreekshet
jaar 1835 deed aanvangen.
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OUDNEDERLANDSCHE TAAL.

M eer verwondering baart het missehien ? dat ik onze letterkunde
niet vöôr om streeks de dertiende eeuw laat aanvangen, en dusook

niet, overeenkomstig met hetgeen elders plaats grjpt, aan het
Middelnederlandsche tjdperk een Oadnederlandsch doe voorafgaan.
M en weet toeh t dat in Duitschland de geschiedenis van de taal

zoowel als van de letterkunde in drie tjdperken verdeeld wordt:
die van het Oad-, Middel-en Nieuw-Hoogduitsch. Alàetdit niet
evenzeer voor N ederland geschieden, dat, vooral in de vroegste
eeuWen )z0o na aan Duitschland verwant was?
W at de letterkunde betreft, m ag men die vraag stellig m et

neen beantwoorden, omdat de overbljfselsvan Oudnederlandsche
geschriften zich bepalen t0t een enkel fragment van een werk ,

dat misschien nog maar op de grensvan heteigenljke Nederland
te boek werd gesteld.
Ten opzichte van de taal is het anders. W ant hoe spaarzaam

de bronnen ook vloeien, zj leeren 0ns toch

vooralde char-

ters
dat van de achtste eeuw af zich hier eene taal had '
beginnen te vormen , die èn door vocalism eèn doorconsonantenstelsel
van het oude Hoog- en Nederduitsch is onderscheiden. Die taal,
nog in verschillende, doch zeer nauw aan elkander verwante,
tongvallen gesplitst, welke onderling m indervan elkanderverschillen
dan b.v.m et de Oudhoogduitsche dialecten het geval is; die taal,
over Limburg , Brabant, Vlaanderen , Zeeland, llolland en Utrecht
verbreid, heeft evenzeer recht op den naam van Oudnederlandsch ,
als de Alamannische, Beiersche en Frankische tongvallen tezam en
op dien van Oudhoogduitsch.
Dat Oudnederlandsch was Om streeks de helft der twaalfde eeuw
volkom en tot Middelnederlandsch Ontwikkeld, en kort daarop ziet
men die taal t6t poëtische doeleinden gebruikt.
H et bovenstaande sluit reeds in zich , dat het Nederlandsch tot
den algem eenen Duitschen taaltak behoort.W elke plaatshetdaarin

beslaat, zal duideljk worden dooreen beknoptoverzichtvan den
taalstam , waarvan de Duitsche tak een deel is.
Op de bergvlakten tennoorden van deKaspischezeeleefdeinover-

oude tjden een volksstam van Kaukasisch ras, dievan daaruit
zich zoowel naar het verre Oosten a1s naar hetW esten heei'
t verspreid. Daarbj werd de oorspronkeljke stamtaaleerstin dialecten
gesplitst, waaruit dan later, onder den invloed van allerleiomstan-

DE INDO-GERAIAANSCHE TAALSTAM.

digheden , zich onderling verwante taaltakken en talen hebben
ontwikkeld.

Omdat in het Oosten het gemeenschappeljk taalgebiec
l zich
uitstrekt tot in,ja, tot voorbj Indië, terwjl de Germaansche
stam men het naar 't W esten het verst hebben uitgebreid, noemt
m en den algem eenen taalstam , waartoe al die takken behooren ,

Indo-Germaansch 1).
In A zië brengt m en daartoe: 10 den Indischen tak , waarvan het
Sanskriet de oudste en zuiverste spruit is; 20 den Iraanschen tak,
die het Oud-Baktrisch of Zend en het Oad-perziseh om vat. Sanskriet en Iraansch vorm en tezamen de zoogenaam de Arische fam ilie.

In Europa rekent men daaronder: 10den Grieksch-Latjnschen
tak,met de daaruitvoortgekomen Neo-Latjnsche talen,nl.:het
Italiaansch , Spaansch , Portugeesch , Provençaalsch , Fransch en

Romaansch (in Rumenië enz. en Grauwbunderland); 20 hetKeltisch ; 30 het Germaansch ; 40 het Slavoonsch , waarvan de hoofd-

talen het Russisch,Poolsch,Boheemsch en Servisch zjn, en 50
het Litauensch.

Dat die taaltakken en de daaruitvoortgesproten talen (dez00genaamde secundaire vooral), na zooveel eeuwen: en onder den
invloed van bodem ,klim aaten geschiedenis,zoodanigevervormingen
hebben ondergaan , dat voor een oppervlakkigen beschouwer de
verwantschap niet in het oog valt, zal niem and verwonderen.

Onverdroten jveren rusteloosvoortgezetonderzoek hebbenreeds
van vele dier vervorm ingen geleerd , dat en h0e ze volgens vaste

wetten plaats grepen. Dit heeft natuurljk een vroeger ongekend
licht op het gebied dervergeljkende taalstudie ontstoken: en de
wilde verbeelding der etymologen aan banden gelegd.
Voor den Germ aanschen taaltak heeft m en in dit opzicht het
m eest te danken aan den uitmuntenden Duitschen geleerde Jakob

1) Ofschvon de naam Indo-Germaansch nietmeergeheeljuistwas,sedert

m en inzag, dat ook de taal der K elten tot dezen stam behoort en de gren-

zen van hetgemeenschappeli
jk taalgebied zich duswesteli
jkerdan Germanië,
tot in Bretagne, W ales en Ierland,uitstrekken, heeftmen den eenmaal aangenomen naam behouden.Sommige,vooralFransche en Engelsche,geleerden
spraken sedertvan Indo-Europeesch, doch ook deze en deanderevoorgeslagen

benamingen - Japhetisch,Arisch en Sanskritisch - zi
jnevenmingeheeljuist
alsdeooz-spronkeli
jke.

KLANKVERSCHUIVING.

Grimm.Hj ontdekte o.a.degewichtigewetderklarlkverschuiving,
waarbj wj een oogenblik moeten stilstaan.
De taal drukt door middel van gearticuleerde klanken datgene

uit,watin 'smenschen binnenste - om mj van eenenog steeds
gangbareuitdrukking tebedienen in zjn hartenhoofdomgaat.
In het algemeen kan men daarbj zeggen,datdeklinkersmeer
de uitdrukking zjn van het gevoel, terwjl de medeklinkersde
werking van het regelend verstand vertolken. Dat de laatste
hierom , zoowel als om hunne m eerdere duurzaamheid, het voor-

naamste bestanddeelder taalzjn,behoeftwe1geen betoog.
De eigenljke medeklinkers zjn dezoogenaamde stomme consonanten (mutae),die,naar de spraakorganen,welke bj hare uitspraak de hoofdrol spelen : in lip-, tand- en keelletters worden
onderscheiden ; deze worden wederom , naarmate van den klem '
,

waarmeezj worden voortgebracht,in weeke(mediae),hardeLtenuesj
en geadspireerde (adspirataejverdeeld.
Vergeljktmen nu hetoudstbekende Daiisch,hetGotisch,mek
eene der oudere verwante talen,b.v.hetGrieksch ofLatjn,dan
ontwaartm en , dat er eene regelm atige verschuiving van destomme
medeklinkers der drie organen heeft plaats gehad; en welzoo, dak
in de plaats van de Grieksche weeke consonant, in het Gotisch
de harde is getreden , in de plaats van de harde de geadspireerdey

in de plaatsdergeadspireerdeeindeljk de weeke.
Die verschuiving, waarvan wj de oorzaak in hetmidden laten,
begon lang v/ör de eerste eeuw onzerjaartelling, en wasin die
eeuw al geheel tot stand gekom en , zooals de Oudgerm aansche

eigennamen, die wj bj de Romeinsche geschiedschrjvers over
'talgemeen zeer juistweergegeven vinden,ons voldoende leeren.
Later, m isschien eerst in de zesde eeuw , en onder den invloed

van het Romanisme 1), ontstond onder de stammen in OPPeI'
of Zuid-Duitschland eene tweede verschuiving in dezelfde richting.

1) Volgens W ilhelm Scherer,die zegt::,llie erste germanischeEntlehnung
aus der alten svelthatwesentlichen Einiuss auf die Entstehungderspecifsch
germanischen Lautform geiibt. Und auFallend: was die deutschen Stimme,
bei denen die zweite Lautverschiebung durchdrang, nur ganz Ansserlich genommen,von allen iibrigen Germanen scheidet,istgerade auch die innigerey
unmittelbarez-e und dauerndere Beriihrung mit dem Romanismus.''
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H et Duitseb op den eersten trapvau verschuiving heetN edel.
duitscltz
dat op den tweeden , H oogduitsolt.
Op den regel doen zich enkele even regelm atige uitzonderingen

voor.Geljk reedsin hetLatjn de geadspireerde lipletter (PH) in
een spirant (F) overgaat, en de geadspireerde keelletter(0H)in
eene bloote adspiratie (H), zoo heeft dit veelalook in het Neder-

duitsch (Gotisch) plaats; en die gewjzigde klank is voor geene
verdere verschuiving vatbaar. H et Nederlandsch heeft n0g deze
eigenaardigheid , dat aan het begin der woorden de F tot V werd
verzacht en dit m et het D uitsch gem een , dat het overal de TII

door D heeftvervangen l).
Hierbj mogen de volgende opm erkingen niet over het hoof;
worden gezien. M et betrekking t0t het H oogduitsch :
10 dat de tweede verschuiving alleen volkom en is t0t stand

gebracht in het Alamannisch en Beiersch, terwjlzj zich in het
Frankisch nooit geheel heeft kunnen ontwikkelen ;

20 datonderden invloed deralgemeenverspreideBjbelvertaling
van Luther, die op de grenzen van H oog- en Nederduitsch taalgebied geschreven werd ,het Hoogduitsch n0g m enig N ederduitsch

bestanddeel in zich opnam ,waardoor niet zelden eeneafwjking
van den algemeenen regel ontstaat.
W at het N ederduitsch betreft, dat eens de algem eene, schoon
in verschillende tongvallen gesplitste,taal van alle Germanen w asz

het werd gaandeweg verdrongen door het jonger l'
Ioogduitsche
dialect, toen dit als taal der beschaafde sam enleving werd aallgemerkt.In de achtste en negende eeuw vindtmen op N ederduitschen
bodem verschillende gedichten in den ouden tongval, waarvoor
zich geeneletterkundebehoefttescham en:deelsinhetOud-saksischy
deels en vooral in het Angel-saksisch , dathetDuitschebestanddeel
van het tegenwoordige Engelsch uitmaakt. In Noord-Duitschlan:
heeft later het Nederduitsch nog lang naast hetH oogduitsch voortgeleefd , en zich zelfs t0t in de zeventiende eeuw toe in eene niet

onaanzienljke letterkunde verheugd.
M aar sedert het nieawere iIoogduitsch de taal der beschaving

en de algemeene schrjftaal in geheel Duitschland is geworden,
') HetLati
jnschepater,datregelmatig totIatherverschovenwordt,zooals
in hetEngelsch,luidtbi
jonsvader.
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werd het Nederduitsch niet of nauweljks meeralslitteraire taal
gebezigd. H et verviel van lieverlede en daalde weer af tot den
minbeschaafden toestand van het dialect, dat alleen voor hetdage-

ljksche leven geschikt isen waaruitzelfsde meesterstukken van
Fritz Reuter het niet zullen ophefen. Sedert wordt het dan ook

gemeenljk metden naam van Platduitsch bestempeld.
Zien w e thans, hoe zich hier te lande uit hetDuitsch hetNederlandsch heeft ontwikkeld.
De bewoners der N ederlanden waren sedertde groote volksverhuizing doorafkomst)taal,zeden)l stellingen en gewoonten Duitschers.

Zuid-Nederland was,a1s geheelwesteljk Europa, in de oudste
ljden)waarvan wj ietsweten,doorKelten bevolkt. Deze werden
in heteigenljke Gallië doorde aanraking metdeRomeinenweldra
geromaniseerd. Zoo ook in hetzuideljke België. Hetnoordeljker
deel, dat door de Silva Carbonaria begrensd werd, bleef daarvan

vrj.Daar was de grond öf moeras ôfonvruchtbaarland, en de
bevolking , reeds vpör Oaesar voor een deel Germ aansch , bleef er
dun gezaaid : de Rom einsche beschaving had er geen wortel ge-

schoten. Toen de Germanen in steeds talrjker benden begonnen
op te dringen , werd hun door het verzwakteRom edelaatstgemelde

streek prjs gegeven:reeds op het eind dervierde eeuw worden
in de N otitia W psïfcfzfzzl Tongeren , Doornik , Boulogne en Duinkerken a1s de uiterste Rom einsche garnizoensplaatsen vermeld. Toen

zj eindeljk zich van een groot deel van Belgiëhadden meester
gemaakt,stootten zj in hetnoorden deslandsnietopeenehoogere
beschaving. In aanraking gekom en m eteene eenvoudigebevolking ,

diezich gemakkeljk naardeoverwinnaarsschikteeninhenopging,
vermochten deze laatsten hunne zeden, hunne instellingen en ook

hunne taalonveranderd te bewaren 1).
Die taal was zeer zeker in verschillende N ederduitsche tongvallen gesplitstt m aar het ligt in den aard der zaak , dat het
Trankisch daarbj op den voorgrond stond. Yolgtm en de Franken
in hunne verschillende nederzettingen langs de boorden van den

Rjn, dan ontwaart men, dat hunne taal verschillende schakeezingen omvat, die als Zuid-,Middel- en Neder-Frankisch worden

3 Verg.Llon Vanderkindere, Recbercbes sur l'Ethnologie dela Bel
gique,
Tag.21.
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onderscheiden. De laatstgenoemde tongval begint ongeveer bj
Dusseldorp , waar de H oogduitsche klankverschuiving, die, van

Zwitserland uitgaande, zich Rjnafwaarts, al zwakker wordende,
had voortgeplant,ophield invloed uitte Oefenen 1).
Het Neder-Frankisch , het Saksisch en Friesch waren de tongvallen der m eeste Nederlandsche gewesten , die het vroegst zich
in het licht eener zelfstandige ontwikkeling voordoen. 0p de ooste-

ljke grens is vreemde invloed merkbaar. Tusschen Dusseldorp en
het zuid-oosten van N ederland had de taal eene eigenaardigekleur,

waardoor zj zich van ons gewoon taaleigen onderscheidt.Hooger
op , ten oosten van den Gelderschen Ilsel, heerschte het Saksisch.

De strook langs den Rjn was Frankischt en datdialectstrekte
zich over Utrecht en H olland uit. De dialecten in Brabant en
W aanderen gesproken , hebben daarmede zooveel gem een, dat ze
uit een linguistisch oogpunt wel Frankisch m ogen heeten ; het
V aamsch vooral komt in de buiging sterk overeen m et de taal?
die in H olland werd gesproken. Daarmee is evenwel in 't minst
niet gezegd , dat de Vlamingen ethnographisch onder de Franken
m oeten worden gerekend.
Ik laat iaa'
r,of ook al vroeg Sak-sische nederzettingen in W estvlaanderen werden aangetrofen , en of de naam van Littus
Sczpsiczfzzl,aan de Vlaamsche kust gegeven,ditbewjst,dan of
die uitdrukking , zoowel als de naam van Saksers, waarm ee de
bewoners van dat kustland wel worden bestempeld, in den m eer
algem eenen zin van N ederduitschers m oet worden opgevat. In
allen gevalle mag men ook uit eigenaardige plaatsnam en aieiden t
dat de oudste Germaansche bewoners van het tegenwoordige
Vlaanderen zeer nauw verwant waren aan de Saksische stamm en ,
die Brittanje hebben bevolkt 2). Dat Saksisch bestanddeelder be-

z) Vergeli
jk hetopstelvan Prof.H.Kern, operdetaalderBatavieren6n
Franken..(Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappi
j der Nederlandsche Letterkunde,1866,bl.96 en vlg.)
1) Zoo de uitgang heim , ltem van plaatsnamen, die veelvuldig voorkomt,
albepaald aan het Frankisch eigen was(volgensMraitz,DasalteRechtder
Sclfdc/
ten Franken, s.54),zi
jn de Saksischeuitgangen op tun,mudeen ham
hier zeer opmerkeli
jk.Zie Vanderkindere.Merkwaardig zi
jn ook vorm en a1s
clcAe
-k-c pit verg.Ags.hrycg,pytt. Verg.ook Dr.Jan te W inkel,DeFrcn/
en deScldq
çcàe best
anddeelen rcn hetMiddelnederlandsch.(Noord en Zuid,VII,

bl.l34 enz)
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OXTWIKKELING IN VLAANDEREN EN LIMBURG.

volking werd nog versterkt, toen lfarel de Groote om streeks 795
tienduizend Saksers naar Vlaanderen overplantte.
Uit die N ederduitsche tongvallen vormde zich gaandeweg eene

eigen,zelfstandige taal.Ditgeschiedde natuurljk heteerstin die
Nederlandsche gewesten , welke door hunne ligging en ten gevolge
van andere gunstige om standigheden vroeger dan andere op wel-

vaart en ontwikkeling mochten bogen. Hetbestzjn wj te dezen
opzichte ingelicht om trent het graafschap Vlaanderen , datalsedert
het eind der elfde eeuw de meeste andere gewesten in alle opzichten
vooruit was. Daar neemt dan ook de taal al zeer vroeg een geheel

zelfstandig karakteraan,en van daarging zj,metde geschriften
daarin opgesteld , naar de andere landschappen over.
H et graafschap Vlaanderen was door een gelukkigen sam enloop
van omstandigheden voorbestemd om de overige Nederlandsche
gewesten in duurzam e ontwikkeling en beschaving voor te gaan.

De gunstige ligging aan zee droeg daartoenatuurljk nietweinig
bj,maarevenzeer debetrekking,waarin hetzooweltotDuitschland alst0tFrankrjk stond.
Reeds ten tjde der Romeinen ontlook op die gellzkkige plek de
besehaving. De M orini plukten de vruchten van het verkeer, dat

hun Portus Itius, waar men zich naar Brittanje inscheepte,aanbracht: de Atrebaten en M enapiërs waren reeds vermaard door

hun landbouw, hunne njverheid en den handel, dien zj met
Rome dreven.
Geen wonder dan ook , dat daar in de negende en tiende eeuw
een eigenaardig N ederduitsch werd gesproken , dat, zoo het al
niet het karakter eener algemeene Nederlandsche taal had, toch
wel bepaald Nederlandsch mag worden genoem d.
H etzelfde m oet ook van andere gewesten gelden , vooral zOo
daar onder gunstige omstandigheden welvaart en beschaving niet
uitbleven. Dit was het geval m et een landschap , dat gedurende

geruimen tjd een middelpuntvan Europeesch verkeermoetgeweest
zjn.De geschiedenisvan den handelleertons,datdemuntfabrikatie
zich , in overeenstemming m et de uitbreiding van het handelsver-

keer,verplaatstheeft.Van Frankrjk b.v.ging zj naarMaastrichtz
van daar,reeds in de zevende eeuw,naar Duurstede en Friesland.
Door Limburg is dus eenmaal de hoofdstroom van handel en

verkeer gevloten. Een merkwaardig getuigenis omtrent latertjd

DE w AcHTExDoxcxscHE I'SALMEX.

t'
d
lc'î & . Servaes, waar
levert het in Limburg geschreven Leveî
(1 B.,v. 973) er op gewezen wordt, dat M aastricht in een vruchtbaar dal aan twee rivieren t M aas en Jeker, gelegen was, en
daarenboven
!!Aen eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in Ongheren,
Voer Oolne ende vocr Tongheren;

Endealsoe diesgheli
jck
Van Sassen in Vrancri
jck,
Ende mitscepe,die des pleghen,
Te Denemerken ende te Norweghen.
Die weghe versam enen sich alldae.
Desis die stadt daer nae

Gheheiten Trajectum.ff
Uit de gewesten , welke later op het gebied van taal en letterkunde den toon zullen aangeven , heeft men van het Oudneder-

landsche tjdperk geene enkelelettervruchtover;weluitLimburg,
de streek , die later, toen Vlaanderen en Brabant aan de spitse
der taalbeweging waren getreden tin de schaduw wegduikt.
Er bestaat im mers eene interlineaire vertaling derpsalmen uithet

begin dertiende eeuw 1),gemeenljk naarden voormaligen bezitter
onderden naam vanDe'
loc/lf6zàtfpokcàt
sc/à:Psalmeltbekend,diebjna
geheelin hetLimburgschedialectzjn geschreven2).B'
jok(rgeheel,
nl.m et uitzondering van deeerstedrie psalmen ,dieM iddel-Frankisch

schjnen,en,naardeschattingvanDr.Cosjn,uitdestreekbenoorden
Trier afkomstig zjn 3). De overige,twintig in getal (53- 73),
zjn stellig noch in het Saksisch, noch in een Oud-Hoogduitsch
dialect opgesteld,maar weldegeljk in een tongval,die overhet
algem een zuiver N ederlandsch is) behoudens sommige eigenaardige

klankwjzigingen en enkele inlapsels;en men kan hetnietvreemd
jn,De OudnederlandschePsalmen,2e st.,bl.39.
1) ZieDr.P.J.Cosi
2) Dein Pari
jsontdektefragmenten eenerbijbelvertaling maken geen deel
uit van deze vert
aling;ze zi
jn wel uitdenzelfden ti
jd, doch afkomstig uit
eene anderestreek en in een ander, waarschi
jnli
jk Ri
jn-Frankisch dialectgcschreven.Vergel.Prof.Cosi
jn (Versl.en lleded.der Kon.Z/
ccAz
nz
:rcnl'
Fofenschappen,3ereeks,dl.111)en Prof.5.H.Gallde Tldscbr.z'
cp?i
hkderl.taalen letterkunde,V ,bl.274-290).
') Cosi
jn,t.a.p.
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vinden , dat in eene grensstreek hier en daar Hoogduitschevorm en

zjn ingeslopen.Ditallesis door Dr.Oosjningenoemdebelangrjke
taalkundige studie over die psalmen in het licht gesteld. Dezelfde
schrandere geleerde heeft het vaderland van deze overzetting nader

afgebakend,en isvan meening,dathetpvermoedeljktusschenhet
tegenwoordige België en .
p ruisen te zoeken is. Dit is dan hoogst-

waarschjnljk èfonze tegenwoordige provincie Limburg ôfdedaaraan grenzende Pruisische streek ) en wel diej welke er het oude

graafschap,later hertogdom.mede uitmaakte''1).
Het bewjs is dus geleverd, dat in hettjdperk,voorafgaande
aan het m iddelnederlandsche, de taal zich hier te lande t0t eene
zelfstandige N ederlandsche had ontwikkeld , en dat er in die taal

geschriften zjn te boek gesteld. Intusschen is, geljk reedswerd
opgemerkt: de geheel op zich zelve staande kleine verzameling
niet voldoende om ons van eene Oudnederlandsche Letierkunde

te doen spreken :). W j mochten haarevenwelnietoverhethoofd

zien ; te m inder, omdat het oudste m iddelnederlandsche gedicht,
het Leren '
ptrzl St. Serraes,waarvan wj althans eenejongQrOmwerking beziiten , in dezelfde streek t'huis behoorde , hetgeen met
het zàeven ran A zv,
g, enkele preeken , en misschien den roman

van Aiol,op eenelitteraire keten wjst,die hoogstopmerkeljk is.
H et laat zich aanzien , dat binnen 's lands, waar de taal aan
geen H oogduitschen invloed bloot stond , hare zelfstandige en
eigenaardige ontwikkeling het best, en zeker niet later istotstand
gekomen. Dit moest vooral in Vlaanderen geschieden , waar het
nationale leven sterker dan elders was opgewekt.Déirvormde zich
dan ook het zuiverst het M iddel-Nederlandsch déir ontsproten
d
.ee
erste loten eener eigenljk gezegdeNederlandsche Letterkunde.
Van wanneer dagteekentdie eigenaardigewjziging in de taal?
Als m en nagaat, dat de vervorming van Oud- tot M iddel-llbogdsfïfq
sc/l eerst tegen het midden der twaalfde eeuw haar beslag

heeft gekregen, dan zal men het wel natuurljk vinden,datde
1) Aldaar,bl.40.
2) NOg minder voor hen, die metProf.Verdam zeggen L0ud6en Nouwe
Fragmenten van den mnl. Xfo!,b1.47), dathetvan deze psalmen jlekeris,
dat zi
j buiten de grenzen van onstegenwoordig vaderland zi
jn geschre7enf',
waarmeewelbedoeld za1zi
jn:buiten degrenzen vanheteigenli
jkeNederland.

INVLOED VAN VLAANDEREX.
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overgang van oud- tot 3fiddel-N ederlandsch niet veel m inder

tjd heeft gevorderd, ofschoon vroeger algemeene beschaving ook
tot vroegere vorming van eene daaraan beantwoordende zelfstan-

dige taal mag doen besluiten. Dat die verandering hoofdzakeljk
in de elfde eeuw een aanvang nam , kan ter nauwernood worden

betwjfeld. Van dien tjd dagteekent de groote ontwikkeling der
Vlaamsche steden, wier inwoners - de onvrjen zoowel als de
vrjen - èn door handel èn door njverheid uitblonken. Uitdie
ontwikkeling is het alleen verklaarbaar) dat reeds in de eerste
helft der twaalfde eeuw de Vlaamsche gem eenten z0o grootgewicht
konden leggen in de weegschaal der staatkunde.
In 1127 toch, toen na den m oord van graaf Karel den Goeden

een opvolger voor hem moest worden gekozen, bljkt reeds de
buitengewone invloed der steden. Zj nemen jverig deel aan de
keuze van een landsheer. Terzelfdertjd verwerven zj vrjheden,
die met zorg in keuren worden beschreven; en weldra wordt hare

machtzoo groot)dattzoowelbj vraagstukken van buitenlandsche
als van binnenla dsche staatkunde,hare stem beslissend is.
Die snelle en voorbeeldelooze ontwikkeling van som mige gem eenten , w elke eene eeuw te voren ter nauwernood van eenige

beteekenis waren, is een eenig verschjnsel in de geschiedenis,
welks ware oorzaken het van groot belang z0u zjn te kennen.
Ofschoon hetzich nietgemakkeljk laatverklaren,hoeditgeschied
is,en hoe de Vlaamsche steden, zonderheftigen strjd methare
vorsten,zich hebben verheven totnagenoeg onafhankeljkelicham en , uit het feit zelf mag men toch we1 de gevolgtrekking aoeiden , dat eigenaardige Vlaamsche ontwikkeling , vorming eener
eigen nationaliteit, en dus zeer zeker ook ontluiking van eene

eigen taaljdie iets anders en iets meerzou zjn dan een min of
m eer zelfstandig gekleurd dialeet van het Neder-Frankisch of

Saksisch,juistin die eeuw heeftplaatsgegrepen.
Toen die om wenteling voldongen was, had 0ok het Vlaam schBrabantsch-Frankische dialect zich geheel en al van den N ederduitschen moederstam losgem aakt en zich volkomen tot eene zelfstandige taal ontwikkeld, die weldra het voertuig kon worden
eener bloeiende letterkunde.
Die taal en die letterkunde dragen den naam van M iddelN ederlandsch.

NEDERLANDSCH , NIET NEDERDUITSCH.

Uit hetgeen voorafgaat,ontwaartmen,dathetNederlandsch eene

eigen taalis,en niet,zooalsbj onze oosteljkeburen zo0 dikwerf
beweerd wordt, een der vele tongvallen van het Platduitsch of
N ieuw-saksisch.
Dat N ederlandsch ist evenmin alshetEngelsch , een N ederduitsch

dialectgebleven,maar heeftzich werkeljk toteene afzonderljke,
zelfstandige taalgevormd , die de uitdrukking iseenereigenaardige,
nationale ontwikkeling , en die voortdurend in overeenstemming
met de toenemende volksbeschaving is gebleven.
Het is dus verkeerd die taal N ederduitsch te noem en , zooals
evenwel bj onslang gebruikeljk is geweest5 want dat geeft aanleiding tot begripsverwarring. En van die begripsverwarring heeft
men in Duitschland vaak gebruik of m isbruik gem aakt om ons,
op grond van het platduitsch dialect, datwjzoudenspreken,zelfs
het recht op eene eigen , zelfstandige nati
onaliteit te ontzeggen 1).

Datbevoegden in Duitschland zoo nietoordeelen,moge bli
jkenuiteene

plaatsuitJakob Grimmfs Geschiehte der Deutschen Sprache, die ik aanhaal om

het groote gewicht,dat aan zi
jne uitspraken in Duitschland gehechtwordt:
S. 834. ,,Als Luther den glauben, zugleich die sprache reinigte und hob,

langsam abernach derverwilderung desl7denjh.endlich im l8tenmhchtige
dichter erstanden, war das iibergewicht hochdeutscher sprache völlig entschieden. Nichts ist unverstândiger a1s den untergang des niederdeutschen
dialects zu beklagen, der lingst schon zur blossen mundartwieder herabgesunken und unfhhig war,wie der hochdeutsche zu n:hren und zu shttigen.
wlhrend sich alle hoehdeutsdlen sthmm e der höheren schriftsprache beugen,
der niederdeutsclte stamm bereits ffk'e niederlötldl'sche, in gewissem sinn die
engliscbe spracbe hergegeben hat,wire es ungerechtund unmöglich derniedershchsischen bevölkerung ein anrechtaufschriftsprache einzurhumen.''
S. 836. :lzuz' volksmundart herabgesunken ist der Friesen tlnd Chauken
sprache und ein gleiches gilt von einem grossen theil der altsâchsischen,
doch so, dass aus den triimmern eines andern theils eine eigene nfetlerltïoldische zunge neu erstand, obschon diese nicht ganz m it der altsichsischen

grundlage(?) zusammen zu fallen,sondern noch batavische ot
ler frhnkische
stiicke in sich einzuschliessen scheint, deren genauere erm ittlung zu den einladendsten untersuchungen gehören wird, die auf dem gebiete deutscher
sprachforschung zunichstbevorstehn
ch bis auf heute nur fiinf deutsche sprachen allf dem platz
srEs haben si
behauptet, die hochdeutsche, nlederlöndiscbe, englische, schwedische und
d/nische, deren kiinftige schicksale nicht vorausgesagt,vielleichtgeahnt werden diirfen. wie in den völkern selbstthutsich auch in den sprachen, die

BENAAIING ONZER TAAL.

Onze taal heet noch N ederduitsch noch Platduitsch. In de

midtleleeuwen heette zj in haren geheelen omvangeigenljkDietsch
of Dtçlbtsclt, al naar gelang van den tongval, waarvan de schrjvers zich bedienden 1). Methet oog op de gewesten,wier spraakgebruik in verschillende tjdperken het uitgangspunt voor de

algemeene beschaafde spreek-en schrjftaal (zs(pé) isgeworden,
zou men haar in de middeleeuwen Vlaamsch kunnen noemen,

evenals zj in de zeventiende eeuw aanspraak op den naam van
H ollandsch kon m aken. Thans, nu Noord en Zuid als evenknieën naast elkander staan , ware zeker de algemeene naam

Dietsch: dat is de overal verstaanbare volkstaal(van diet,volk),
het verkieseljkst, en die naam wordtin Ylaanderen nietzelden
g'ebruikt '). Maar in het Noorden zoomin a1s in den vreemde is
die uitdrukking vooralsnog gang- of verstaanbaar; wj doen dus
het best, het woord N ederlanh ch te bezigen.
sie reden,eine unausweichliche anziehungskraftder schwerpuncte kund, und
lebhaft erwachte sehnsucht nach festerer einigung aller sich zugewandten
sthm me wird nicht nachlassen. einen ûbertritt der Niederl:nder zur hochdeutschen sprache, der Dânen zur schwedischen halte ich in den nichsten

jahrhunderten sowol fiir wahrscheinlich, als allen deutschen völkern fiir
heilsam , und glaube dass ihm durch-die lojtrennung Belgiens von Holland,
Norwegens von Dhnemark vorgearbeitet ward: es leuchtet ein, dass dem
Niederlinder lieber sein m uss deutsch a1s französisch, dem Dhnen lieber
schwedisch als deutsch zu werden, auch verdient die sprache der berge und
höhen zu siegen iiber die der Qachen ebene-''

lk laat de ahnung voor 'tgeen zi
jis,en achtmi
j ook nietgeroepen hier
in een onderzoek over de juistheid derlaatsteopmerkingte treden. Hetis
genoeg te hebben aangetoond, dat de groote taalgeleerde hetNederlandsch
voor iets anders en iets beters hield dan een Nederduitsch dialect.

Evenzoo zei W .svackernagelin zi
jne Geschichte #erDeutschenLitteratur,
:Es sonderten
/12, 32: ,

sich im Lauf des Mittelalters die Niederlande von den
benachbarten Friesen und Sachsen ab,und w:hrend das iibrige Norddeutschland schon lhngst keine litteral-ische Selbsthndigkeitm ehr besitzt,erh-euen sie
sich noch hetltihrer eigenen Poesie und Prosa.''

1) Verg. Dr.EelcoVerwi
js'opsteloverDietsc,Dautsc,in de Taalkundi
ge
Bt
jdragen van Cosi
jn c-s.,ID.,bl.217 232.
') Vergeli
jk hieroveren overdegrenzen onzertaaldeopstellen van Johan
Mrinkler:i
Wederland f?;Frankrjk enDuitschland (Ti
jdspiegel,1886).
yoxclksloE'
r,zve#.Lett.i)I
,i
'
##e/eezfkt
zn 1,4e druk.
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E E R S T E B O E K.

D E H E ID E N SO H E V O OR TIJD .

DE OUDDUITSCHE VOLKSPOtZIE.

De geschiedenis onzer letterkunde moet, zal zj volledig zjn,
hoog opklimmen. Zoo wj al niet lang behoeven te verwjlen in
de Germaansche bosschen,wj mogen ze nietzondervermelding
voorbjgaan; want diâr worden de oudste sporen van Duitsche
dichtkunstaangetroFen,die bekend zjn.
W elisonsnietsuitdien overouden tjdbewaardgebleven,maar
wj hebben hoogst merkwaardigeberichten in de werken van een
schrjver uitde eerste eeuw onzerjaartelling,den RomeinTacitus.
Deze geschiedschrjver, die vrj nauwkeurig met de Germanen
bekend was, meldt ons, dat zj gezang en poëtische volksoverlevering kenden.

W j noemen in de eerste plaats hunne slagliederen, waarvan
wj niet veel meer weten, dan dat daarin bj voorkeur den god
of halfgod Donar, dien Tacitus H ercules noem t, werd aangeroepen ,

en datzj metwoeste kreten,die bosch en dalvervulden,gepaard
gingen.

Van meer belang zjn de zangen aan hunne theogonie en cosmogonie gewjd.W j vernemen daaromtrent het volgende in het
geschrift de X b,
rfùv.
s Get-manorum :
Xln overoude liederen,bi
j hen de eenige wi
jze,waarop zi
j de

gedachtenisaan geschiedkundige voorvallen bewaren,loven zjden
god Tuisto (Tuisco).voortgesproten uitdeaarde,enzjnzoonMan,
als de stamvaders en stichters van hun geslacht. Aan M an kennen

zj drie zonen toe,naar wier namen zj: die hetdichtstbj den
Oceaan wonen , Ingaevonen: de meer binnenslands gelegene H er-

minonen, de overigen lstaevonen genoemd worden 1). Sommigen
b) Vgl.K.Mi
illenhof,ZeitschrkttJlir deutschenAltertbunt,XXIII,b1.lvv.

POkTISCHE YOLKSOVERIZEVERING.

verzekeren , m aar de zaak is oud en duister, dat de god meer

zonen thad, en dat meer volksbenamingen daarmee in verband

staan, als de Marsen,Gambriviers,Sueven en W andalen;ja,dit
zouden de echte en oude namen zjn.''
Maar niet slechtsoverde wording van hetmenscheljk geslacht
handelden hunne zangen , ook de groote daden van dat uit de

goden pntsproten voorgeslacht werden daarin gevierd. 5Vj zagen
reeds, h0e :Tacitus hunne dichterljkevolksoverlevering vermeldt;
elders doet hj onszien, hoe de sage geljktjdig methetheldenfeit ontstaat,ldat zj bezingt, als hj verhaalt, datde Oheruskerveldheer Arminius, -'die de legioenen van Yarus vernield en de

Germaansche onafhankeljkheid beschuthat
l, reedsin volkszangen
vorheerli
jktwerd !).
Alle Duitsche stammen vierden waarschjnljk hunne helden op
soortgeljke wjs. Men mag het opmaken uit de Overleveringen,
welke onsdoorsommigekroniekschrjversvanlatertjdzjnbewaard.
Zoo weten wj, dat de Goten den lof hunner oude koningen
zongen , en enkele hunner sagen, bj Jornandes, een schrjver
uit de zesde eeuw , geboekt, klim men m isschien t0t de eerste
eeuw onzer jaartelling op. Later werd Attila in hunne liederen
herdacht, en hetljk van den beroemdsten W estgotischen koning,
Theodorik, ziet men onder jubelgezang van hetbloedig slagveld

bj Chàlonswegdragen. Voortsleefde in hunne overleveringen de
roemruchte nagedachtenis van koning Erm enrik ,die ook in Nederlandsche sagen overging en op wien nog toespelingen in onzen
Jteinael'tvoorkom en.
Evenzoo bezaten de Langobarden een schat van sagen en historischeliederen,die vooreen deelzjn bewaard door hun geschied-

schrjverPaulW arnefried.Bj hem komenz0oveelvuldigetooneelen
voor, waarover een onmiskenbaar poëtisch waas is uitgegoten , en
die m eer op het gebied der sage dan der historie t'huis behooren ,

1) Altnales 11, 88. glArminius.... liberator halld dubie Germaniae, et
qui non prim ordia populi Rom .sicutalii regesducesque, sed iorentissimum
imperium lacessierit:proeliisambiguus,bellonon victus.Septem ettrigintaannos
vitae, duodecim potentiae explevit: calliturque adbuc barbaras cypdztf gentes;
Graecorum annalibus ignotus, qui sua tantum mirantur:Rom anishaudperinde
celebris,dum vetera extollim us,recentium incuriosi--'

ZIJN ER SPOREN VAN ARISCHE OVERLEVERINGEN?

dat het terstond in het oog m oet vallen ? dat ze op historische
liederen en volksoverleveringen berusten.
Hoe gering onze kennis van (
le Oudgerm aansche poëzie ook

zjt wj mogen toch uit hetgeen wj weten, veilig besluiten,dat
vàn de vroegste tjden af,lang völr de groote veranderingen,
die de volksverhuizing in den toestand der Daitsche stamm en
teweegbrachtt in gansch Duitschland historische heldenliederen
in aanzien waren.

Het lag in de natt
m rzelfdieroorspronkeljke liederen,datzj
voor het nageslacht verloren moesten gaan. Sommige zjn in
vergetelheid geraaktdoor omstandigheden,waarop wj straksonze
aandacht zallen vestigen; andere zjn waarschjnljk, naar den
aard van alle overleveringen,vervormd en gewjzigdtotonkenbaarwordenstoe,bljven voortleven totin veellatereeuw.
Die opmerking lokt eene belangrjke vraag uit, n1. deze: of
omgekeerd de Germ anen geene enkeleoverlevering hebben bewaard,
afkomstig uit den tjd vôör hunne verhuizing naar Europa. Yan

verschillende zjden isdie vraag bevestigend beantwoorcl.
Grimm twjfelde ernietaan,ofde stammythe van Man en zjne
drie zonen was reeds uit Azië meegebracht, en het sehjntook
duideljk, datdie uitde aarde voortgesproten Tuisto een got
lvan
autochthonen was,en nieteerstaan volksverhuizersgeopenbaard 1).
Evenzoo meenen som mige Daitsche geleerden den Siegfried van
het later te behandelen Nevelingen-lied öf voor eene verpersoon-

ljkte nataurkracht öf voor een go4, in allen gevalle voor een
mythisch wezen te mogen houden,waardoor die sage natuurljk
tot de hoogste oadheid opklimt.A nderen gelooven in hem t
len held

Karna uit het Indische epos (Mahàbhàrata)te herkennen,terwjl
anderen weder onder dien naam Arminius, den bevrjder van
D aitschland van het pdwergengeslacht'',verborgen achten.

1) Over de verklaring van c
leze en anderestammythen raadplege men de
werken van Adalbert Ki
ihn, svilhelm Mannhardt, A'
Iax A'
Iiiller en - voor

zoover zi
J punten der Germaansche mythologiebehandelen - die derScandinavische geleerden Sophus Bugge en A.Chr.Bang, die eene in vele 013zichten nieuwe theorie verkondigen op hetgebiedderGerm aanschem ythologie.

Overdelaatste vergeli
jkemen hetopstelvan Prof.B.Symons,Eenerepofutlonairetheorleop betr
/cs?
r
ed#erGermaanscbe'?
à-yfltlD.g?
k(Gids,1883,IV,bl.lvv.
).
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AARD DER SAGE.

Alaar hetis hier de'plaats nietom ditallesdiepernatesporen l).

Hetzj genoeg hier de aandachtop datpuntgevestigd tehebben;
geweldige gebeurtenissen zouden weldra een ondoordringbaar waas
zoow el over de goden- als over de heldensage uitspreiden.
llet woord sage komt van zeggett, en beteekenteigenljk niets

andersdan rerhqal. Maar evenalsaan hetwoord epos,dat geljke
beteekenisheeft,is ervan lieverleê een ietwatgewjzigde zin aan
gehecht: die van episclt rerdichtsel.

En toch, elke sage, elke dichterljke volksoverlevering rustop
waarheid, en schildert een feit, datwerkeljk gebeurd is.In de
jeugd der volkeren verhaaltmen alleent watmen gezien heeftof
meent gezien te hebben. W aar het feit z0o volkom en onder het

bereik van den waarnemer valt, dat hetnaar zjn wezen zuiver
(objectief)kan worden weergegeven, daarontstaathistorie. Wanneer de w aarnemer, door oorzaken in of buiten hem : in minder

gunstigeomstandigheden verkeerten dientengevolge zjne persoonljke (subjectieve)voorstelling ofopvatting bj de vorming van het
beeld eene groote r0l moet spelen , wordt de sage geboren. Het

laatste moestwe1in den grjzen voortjd hetgevalzjn.
Die persoonljke opvatting en voorstelling zjn juistkenmerkende
eigenschappen der sage. Zj geven er de hooge waarde aan en
m aken het volksepos, dat eene sage op breeder schaal is, niet

zelden historischer dan de geschiedeniszelf. W antjuistdaardoor
wordt ons een blik in het inwendige van het volksleven gegund ,

omdat het niet de subjectiviteit van een enkelen,maarvan het
geheele volk is, die zich openbaart.
Yan het geheele '
pplà .
' want de sage, de kern van het volkseposj
is niet te beschouwen a1s het gewrocht van een enkel persoon j

maar a1s de natuurljke uiting van den algemeenen volksindruk.
Vroeger meende m en, dat, evenals de Kelten : 00k de Gez'-

manen barden hadden, die een afzonderljken, gewjden stand
vormden en tot de priesterkaste behoorden; datdeze zangersbj
uitnemendheid alleen voor de vervaardiging en de bewaring van
de epische heldenliederen m oesten zorgen. M en is .an deze m eening teruggekomen , die op eene verkeerd begregen plaats van

'
)Zieoverde verschillende verklaringen van deSiegthed-sageDr.Hermann
Fischer,Dle Forscl
tungen fiù&'das z
vfôeluzi
gc?k-n'
e: seltZccAmcnn,s.1l2,F.

AroLltspotzlE.

Tacitus steunde 1). Maar dit neemt niet m-eg,dat dikwerf mannen
van bjzondere begaafdheid het dichten en zingen alsberoep uit-

oefenden.Zj heetten dcp/ (schepper)ofliudari(zanger).Misschien
waren hetbj voorkeur blindelt, die zich aan datberoep wjdden:
althans reeds zeer vroeg tin de Vita fzJk:#,
g6?'ï) wordt van den

blinden zangerBernlefuitHolwerda bj Delfzjlgewaagd 2).
Dat die heldenliederen werkeljk gezongen werden,ljdt geen
twjfel:dit geschiedde Onderbegeleiding van de harp ').
Eene belangrjke gebeurtenis, een treFend natuurverschjnselof
een heldenfeit, het laatste vooral, trekt dé opmerkzaam heid van
allen : door een hunner, wiens verbeelding het sterkstwerkt, wordt

aan de onweerstaanbare aandriftt om den ontvanjen indruk in
woorden terug te geven, gehoor verleend. I'
lj schilderthetfeit
zoo als allen het zich voorstellen , en dus ontstaathetvolksgedicht.

H0e jonger een volk,hoe meer er een algemeen peilvan Ontwikkeling is, waarboven zich ter nauwernood iem and verheft.
TreFende gebeurtenissen moeten dus wel op allen nagenoeg denzelfden indruk maken ; vandaar dat het epische lied , door één

begaafde ontboezemd,weerklank vindtbj allen,gemakkeljk onthouden en van mond tot m ond voortgeplant wordt.
Daar het gewrocht van een enkelen intusschen niet volkomen

den geheelen volksgeest teruggeeft,wordt er bj de mondelinge
overleveriug hier een trek weggelaten t daar een andere aan toe-

') DeMoribus Germ.,cap.8,waargesproken wordtvan lrcarmina,quorum
relata,quem barditum vocantccef-''Mendachtdaarbi
jaan bard,inplaatsvan

aan bardbl = schild, of barja = yc/treeutcepl. Miillenhofl-LDe cnfkuï.
sq
sfozlc
Germanorum poesicllorica.Kiliae,1847)denktbi
jbarditusaan lldenDonnerruf,
die Bartrede des Gottes,''die er door nagebootstwerd.

S) T,caecusvocabulo Bernlef,quiavicinissuisvaldediligebatur,eo quod
esset afabilis, et antiquorum actus regumque certam ina bene noverat psal-

lendo promere.
'' Pertz, Jfonumenta Oerm. bist., 11, 412. Psallere = zingen
onder begeleiding van de harp. Vgl.aant.l,bl.33. M en leze over Bernlef,

die evenwel slechts'driejaren blind was:Moll,Kerkgeschiedenis van Nederland t,JJrd6hervorkning,1,b1.180,doch vergeli
jkeoverdatnietgeheeljuiste
beeld: prof.dr.J.G.R.Acquoy;deFriesche zangerBernlefLArcbief voor
Nedevl.Kerkgeschiedel
tis, 1887,t 11,bl.222 vlg.).

3) Jornandes zegt: gv
cantu maiorum ta
ycta modulationibus citharisque

canebant-''

'VERVORMING DER OVERLEVERING.

gevoegd, totdat eindeljk het geheel, ontdaan van wat er nog
persoonljksaan mochtkleven,werkeljk de warevolksuitdrukking
genoemd mag w orden.Daarom draagtdie overlevering terechtden

naam van volksoverlevering,of,daar zj zichsteedsindichterljk-en
vorm openbaart?van volkspoëzie. Geen afzonderljke zanger is als
den zelfstandigen dichterdaarvan aan te wjzen, omdatinderdaad
de geheele stam , hetgeheele volk, heeftbjgedragen om haar te
Vorm en.

Die liederen kunnen niet anders dan verhalende, epischeliederen

geweest zjn, ofschoon de persoonljke opvatting daaraan nu en
dan een lyrischen bjsmaak kan hebben gegeven 1). Het ligtin
den aard der'zaak, dat dit subjectieve karakterder volkspoëzie,
gepaard aan de m ondelinge overlevering, die gedurende langen

tjd hare opteekening voorafging, een grooten invloed op haar
wezen m oest uitoefenen. W aar nieuwe feiten m achtig op de volksverbeelding werkten , waar door de aanraking m et eene vreem de
beschaving de horizon van den geest werd verruim d, daar kon
het niet anders: of de overleveringen moesten, voor zoover ze
niet werden verdrongen , m et nieuwe bestanideelen worden ver-

mengd ofdiepingrjpende wjzigingen ondergaan.
Twee groote historische gebeurtenissen hebben dan ook werkeljk den grootsten invloed op de Duitsche volksoverlevering gehad :

de Volksverhuizing,die haar wjzigde, en de invoering van het
Christendom , welks priesters er naar streefden haar te vernietigen.
Als de stam , onder welken eene sage ontstaat, den voorvader-

ljken grond bljft bewonen, hebben de beelden dier sage de
meeste kansom hunne scherpe,duideljke omtrekken tebehouden.
Dit bewjst de Grieksche volksoverlevering. A1s daarentegen het
tooneel, waarop zich het volk beweegt, herhaaldeljk verandert;
als een stam voortdurend in aanraking komt met nieuwe stam men ,

met wier heldensage hj kennis maaktq a1s de telkensterugkeerende onvermjdeljke strjd metaanverwanten ofvreemden nieuwe
heldenfeiten uitlokt, dan moet wel het oude op den achtergrond
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of overschaduwd raken , dan moeten wel de trekken der hoofdpersonen ineensmelten en de volksoverlevering innigen samenhang ,

afronding en duit
leli
#jkheid van omtrekken verliezen.
Dat dit juist de toestand was,dien, op ditgebied, de groote
volksverhuizing in het leven riep , m oet een iecler in het oog
vallen. Aan die onophoudeljke, onderli
nget gedwongen voortstuwing der verschillende Germ aausche stam men van het Oosten
naar het W esten is dan ook menig verschjnseltoete schrjven,

waarvan men de duideljke sporen in verscheiden volksgedichten
van later tjd teragvindt. De sagen van verschillende stammen,
b.v. van Franken en Bourgondiërs, werden aan elkander geknoopt,
de groote daden , door verschillende helden bedreven, aan één
persoon toegekend, of om gekeer; de lauweren van een enkelen

onder meer dan één verdeeld. De perspectief van tjd en ruimte
verviel en gebeurtenissen , in verschillende eeuwen of op ver uiteen liggende plaatsen voorgevallen , werden samengeperst binnen

dezelfde ljst. Dit leert ons het latere Fransche volks-epos ten
stelligste.
V oorts had de reusachtige en rustelooze beweging dit ten gevolget dat ih de verwarring hier een enkele naam t dâtir een

afzonderljk feitin hetgeheugen bewaard werd,welke echter:om
bj voortduring de belangstelling te wekken: moesten gegroept
worden om die enkele namen , die boven alle andere schitterden.
Zoo werd Attila, de geduchte koning der Hunnen t die hetgrootste
gedeelte van Europa overheerd of bedreigd had , een m iddelpunt,
waaraan zich velerlei volkssagen vastknoopten. Theodorik t demach-

tige koning der Goten, die zjn zetelhad in Yerona,werd met
hem in betrekking gebracht,en daardoor bleef hj alsDiederik
van Bern, met zjn dienstman Hildebrand,in hetvolksgeheugen
leven. Liederen,waarvan zj de helden waren, weerklonken niet
slechts in de oudste tjden door geheelDuitschland,maarnog in
latereeaw waren zj zelfshier te lande nietvergeten.
Van zulk een lied,hetzoogenaamde H ildebrqzth lied,is,althans

gedeelteljk, eene opteekening uitde achtsteeeuw bewaard gebleven. Ik vestig er hier de aandacht op , om dat het de gelegenheid
geeft, iets over den vorm en den geest der otzdste Duitsche poëzie
te zeggen.

H ET H ILDEBRANDSLIED .

Hetwaste verwachten,dat:geljk deinhoud der sage poëtisch
was,devorm rhytmisch zou zjn:deervaringleerttoch,datoveral
de poëtische vorm aan den ongebonden prozastjlvoorafging.
Wj weten dan ook,datditin Duitschland eveneensgeschiedde.
Ik wjs slechts op de bekende plaats van den kroniekschrjver
Einhart: die van Karel den Grooten, zjn tjdgenoot, vermeldt,
dat hj de'overoude liederen, die de daden en oorlogen dervoorouderen bezongen,deed te boek stellen 1).
Trouwens het H ildebrandslied bevestigt dit volkomen.

Slaan wj eersteen blik op den inhoud van datlied,die hierop
neerkom t:
Diederik van Bern is m et zjngetrouwendienstknechtHildebrand
voor Odoaker gevlucht naar Attila, den koning der H unnen. Hil-

debrand heeft zjne jonge gademeteen onmondigen zoon in zjn
vaderland achtergelaten.Na verloop van velejaren keerthj naar

Bern (Verona)terug, en ontmoetonderweg zjn zoon Hadubrand,
die sinds tot een man was opgewassen. Zj kennen elkaarniet,
krjgen twist en dagen elkander uit. Hildebrand vraagtnaarden
naam zjner wederpartj: deze noemt zich, en nu wil de oude
den strjd niet voortzetten en doet zich als Hadubrand's vader
kennen. De zooh gelooft hem echter niet en kampt voort, tot
eindeli
jk Hildebrand hem overwint 0n tot erkentenis dwingt.

Eendrachteljk trekken zj daarop naar Bern, waar de moeder
hen m et vreugde ontvangt.

Dit slot ontbreekt in hetOOrSPrOn-

'
) Einhartspreektvanlsbarbaraantiquissimacarmina,quibusveterum regum
actus et bella'canebantur''. En de PoLta Saxo, uit de negende eeuw , zegt
van K arel:

!1Quaeveterum depromuntprœlia regum
Barbara mandavit carmina litterulis''.

Vergel.vooral Pio Rajna,Originidellnepopea jrancese (cap.X1 en XII),
dieaantoont,datdezecaî.mina uitden ti
jd derMerovingersstamden.
Theganus,de schri
jverder geschiedenisvan Karelfszoon Lodewi
jk,werd

in de eerste uitgave als tweede getuige aangehaald ; niet* geheel terecht.

Hi
j gewaagt van sjpoëtica carmina gentilia'@ waarvan Lodewi
jk op later
leefti
jd een afkeerhad;maarhetisnietzeker,zelfsnietwaarschi
jnli
jk,dat
hi
j onder carmina genffdïc werkeli
jk Frankische volkszangen verstond. Denkeli
jk had hi
j Lati
jnsch-heidensche gedichten op het oog, zooals metden
sam enhang meestovereenkomt.
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kelijke: het is aan eene jonger opteekening ontleend, Misschien
werd integendeel in het oude lied een van beiden gedood, hetzij
dan de vader of de zoon 1).
Dit gedicht, of liever dit fragment, werd waarschijnlijk door twee
monniken van Fulda uit hunne reeds verbleekende herinnering
opgeschreven 2). Ret bestaat uit strophen van drie dubbele regels,
wier deelen niet door het eindrijm, maar door de zoogenaamde
alliteratie, hoewel dan ook nog op tamelijk ruwe wijs, zijn verbonden. De alliteratie of het stafrijm , dat tot in de negende
eeuw, zoowel in Noord- en Zuid-Duitschland als bij de Angelsaksen, welluidendheid gaf aan het vers, berustte op de gelijkheid
der letters, waarmee de twee meest geaccentueerde lettergrepen
in de beide saamgebonden deelen van een versregel aan vingen.
Men noemde dit rijmstaven 3).
Wat de voorstelling in het Rildebrandslied betreft, die is kernachtig en krachtvol: de gang van het verhaal heeft eene epische
breedte en gelgkmatigheid in den trant van Homerus 4). Overigens
staat dit lied als afgesloten geheel op zichzelf, naar den aard van
het oorspronkelijk volksgezang. Eerst later werden verschillende

I)

,V.

'VackernageI, Handbuch der deutschen Litt., tweede uitgave ,
Wilhelm Scherer zegt: "Wir diirfen vermutben, dasz del' Alte
siegte und am Leichnam seines Sohnes stand. Er hat sein eigenes Geschlecht
vernichtet" (zie S. 29 if. zijner uitmuntende Geschichte der deutschen Litteratur,
3e Aufl. 1885).
2) Zie de Iitteratuur van dit gedicht in 'v. Wackernagel's Handbuch ,
tweede dr. uitg. door Ernst Martin, I, 54. Holtzmann's meening, dat bet
Hildebrandslied een brok uit de verzameling van Karel den Grooten zou zijn,
'vermeld ik hier slechts om del' volledigheids wille,
3) ..AJs voorbeeld geef ik dezen eenen regel uit het Hildebrandslied:
Verg.

I D., bl. 56.

Hiltibrabt enti Hadhubrant, untar herjun tuem.
Wij bezigen nog dikwerf de alliteratie in een aantal uitdrukkingen: kind
noch kraai (d. i. kraaier = haan), stok en steen, stoep of steen, huis en bof,
bont en blauw.
4) Gelijk reeds werd opgemerkt, is het oorspronkelijke stuk slechts een
fragment, maar het is in jonger bewerkingen geheel tot ons gekomen. Ook
in VIaanderen leefde bet tot de zeventiende eeuw voort. Willems gaf een
Vlaamschen tekst van dien tijd nit, Belq. Mus. VIII, bl. 464, en Oude Vl.
Liederen, bi. 129.
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sam enhangende sagen of zangen dienstbaar gemaakt om een grooter gedicht te helpen vormen,en pasin dien tjdkanmenzeggen,
dat het eigenljke volks-epos in engeren zin aanvangt,waarbj de
hand van den kunstenaar de aanwezige poëtische stof verwerkte.

In de oudsie tjden was de poëzie in handen van geheel het
volk: dithad de feiten gewrochten zorgde, datzj nietvergeten
werden. M aar die losse deelen tot een geheel te vereenigen moest

het werk zjn van één uitstekend individu. Het epos door de
elek-trieke vonk van het genie tot eene schoone eenheid te doen
sam ensmelten , dat vermocht het geheele volk niet m eert dat was
de taak van den Dichter.
Yoor die verwerking van op zichzelven staande volksliederen
of overleveringen in epischen toon tot een volksepos, z0u , vol-

genssommigen,de tjd van Karelden Grooten de meestgeschikte
geweest zjn. De op zjn bevel volbrachte opteekening van historische liederen kon daartoe hebben bjgedragen. Toen eenmaal
die reeks bjeenverzameld en dus gemakkeljk te overzien was,
moest, dacht m en , aan een hof, waar de klassieke letteren be-

oefend werden, in een tjd, dat het druk verkeer met Rome
waarschjnljk Vergilius,misschien zelfs Homerus zj het dan
in de taal der kerk - bekend had doen worden , ook de zucht
ontstaan om die liederen tot een geheel te verbinden , en zöö

eene kunsteenheid tot stand tebrengen. Ditzjn intusschen niets
anders dan gissingen, door geen enkel geschiedkundig feitgestaafd.

'Wat het geromaniseerde Frankrjk betreft,ishetzeer devraag,
zooals wj later zullen zien,ofdaarnog welveelsympathie voor
de oude Germaansche overlevering bestond. In Duitschland, waar
taal en zeden geene volslagen veranderingen hadden ondergaan y
was het anders. Daar deed zich onder de regeering der Saksische
keizers, die den naam van Otto hebben vereeuwigd, nog grooter
invloed van het Klassicisme voelen , en die eeuw , waarin de epische m eesterstukken der oudheid stellig bekend waren , was dus
nog m eer geschikt om een uitgebreid volksepos voort te brengen.

Het Germaansche heldentjdperk was tot een gesloten geheel
ontwikkeld, waarvoor m en echter n0g warm e sym pathie bezat,
en van welks geest men nog niet geheel vervreemd was: de ge-

duchte strjd, die zoovele eeuwen geduurd had, en die daardoor
hetgrootetnationale feitwasgeworden,maakte een natuurljken
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achtergrond uit, waarop eene epische handeling kon worden geschilderd : de twee hoofdvoorwaarden voor het ontstaan van een
volks-epos waren dus aanwezig.

En het is opmerk-eljk, dat de jongste critiek juistdezen tjd,
tusschen 971 en 991, aanwjst als dien, waarin hetNerelingenlied als een samenhangend geheel werd opgeteekend door Konrad ,

den Schri
jver van Bisschop Piligrin van Passau 1).
1) Verg. Dr.llermann Fischer,Die Forsc/à
ungen '
iberdc,
:Nibelungenlied,
S.l67,l86 E Volgens Alartin rrgilt als heimatdes gedichts(Kutrullt''ook
!!eine D onaustadtwie Regensburg oder Passau'f.V gl.evenwelb1.49,aant.3.

Schererdaarentegen meentLGeschichteder tfdlffq
scie?)Litteratur, S.:31) lr
llie
N achricht Aeon einem lateinischen Nibelungenliede, das BischofPiligrim von

Passau im zehnten Jahrhunderthabeverfassenlassen(Klage2145)trittzugleich
m it der Behauptung auf, dieser Piligrim sei der Oheim der bei den H unnen
gefallenen burgundischen Könige gewesen,und hat daher nichtdie geringste
Gewâhrder Glaubwiirdigkeit-f'
Over de verhouding van het heldenepos tot de oude overlevering geefik

de volgende beschouwing van Martin in zi
jne Einleitung op zi
jn Kutrulè, S.
X VIII en X IX. l,Das epos ist volkstiim liche dichtung, welche die heldensage erzhhlt.D ie heldensageistnichtdaserzeugniseineseinzelnen dichterischen

geistes, sondern derjugendlich regen einbildungskraftdesvolkes. Ihrinhalt
ist hauptsichlich die erinnerung des volks an sein lleldenzeitalter, an die
zeit,in welcher es durch lange und schwere khmpfe sein nationales dasein
griindete und behatzptete.Die geschichtlichen bestandteile dieser erinnerungen
verschm elzen mit den resten des uralten götterglaubens....A uch dieform des
epos gehörtnicht einem einzelnen an, weder die husserliche,das m etrum
es ist allgemein bekannt und indetsich an weit atlseinanderliegenden orten
und zu ganz verschiedenen zeiten gleichmhssig
noch das, was m an als
form des gedankens bezeichnelt kann, der ausdruck. Die einzelnen schilderungen,redeweisen,beiwörter kehren in den verschiedensten gedichten wider.
Aluss man also das eposein erzeugnis desvolksgeistes nennen, so ist dies
nicht so zu verstehn, als hâtte zugleich das ganze volk oder eine versam mlung etwa daran gearbeitet. D ie dichter sind im mer einzelne, aber sie vertreten die anschauung des gesam mten volkes, iiber welches sie weder an
bildung noch an befâhigung sich wesentlich erheben. Diese dichter gehören
wol meist den volkss'
lingern an, welche durch ihre zahl und durch die verwendung der kunsta1sgewerbe einen besonderen standausmachen.Sietragen
an den höfen der fiirsten und herrn sowie auf den strassen vor dem volke
ihre lieder vor, welche aus der allbekannten sage irgend eine besonders

entsprechende stelle herausgreifen. Selbstdieseliedersiehtjedoch dasvolk
alsallgemeingutan,jederkenntund singtsie.
D iese allgemeine kenntnis von den liedern muss sie wenigstens so lange
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Maar zoowel in Duitschland als in Frankrijk moest de eeuweuoude overlevering uit het Germaansche heldentijdperk wel verbleeken onder den invloed van allerlei omstandigheden, zoodat
daaraan ontleende epische gedichten , die in Frankrijk geheel
ontbreken, aan de overzijde van den Rijn ook maar schaars
voorkomen. De maatschappelijke toestanden veranderen ook hier
geheel en al. In het middelhoogduitsche tijdperk, zien wij de
beschaafde kringen in Duitschland geheel onder den invloed van
de omkeering, die op elk gebied door den eersten kruistocht was
teweeggebracht. De beschaving was Christelijk-ridderIijk geworden, en de Ietterkunde is in menig opzicht, zoo al niet naar
den geest, dan toch naar vorm en inhoud, eene afschaduwing
van de nieuwere Fransche verhalende poesie. Smaak voor Oudgermaansche heidenoverievering moest aan de hoven en bij den adel
zieh weI verliezen 1). Vandaar dan ook, dat middelhoogduitsche gediehten , onderwerpen uit het heidentijdperk behandelende, schaarsch
zijn. Zij waren uit de mode.
unversehi·t erhalten, als nicht die dichterische form eine durchgreifende veranderung erf'ahrt, ITnd selbst wenn diese eintritt, so ist doch die sage in
ihren grunc1ziigen geschiitzt, weil sie als wirkliche geschichte angesehen und
von del' liebe und ehrfurcht des volkes getragen wird. Doch Iasst sich del'
einfluss del' zeitlichen entwickelung nicht ganz und gar fern halten. Je ferner
die urspriinglichen grundlagen, die geschichtlichen und mythischen, geriickt
werden , um so mehr iiberwiegt die poetische auflassung. Aus griinden del'
engeren verbindung und del' mehr einheitlichen auffassung fallen stiicke del'
sage aus, werden neue eingesetzt; die einzelnen charactere und motive iindern
sich mit den sittlichen anschauungen und bildungszustanden. Abel' doch bleibt
des urspriinglichen noch genug iibrig urn die iibereinstimmung del' alteren
und del' jilngeren sage unleugbar erscheinen zu lassen. Erst die einftihrung
einer fremden bildung, welche die einheimische entwicklung unterbricht und
mit del' befreiung des einzelnen den zusammenhang del' gesammtheit lost,
Iasst das epos und die heidensage verkiimmern. Das epos sinkt allmahlich
in die unteren schichten des volkes hinab, wird roh in del' form und marchenhaft im inhalt, bis es zuletzt ausklingt und verstummt."
J) 'V. 'Vackernagel noemt dit tijdvak o. a. "Die Zeit del' Edeln, del'
Hofsprache , del' rornanisierten Deutschheit." Geschichte der deutschen Litteratur , 12 , 40.

II.
SPOREN YAN OUDE SAGEN IN NEDERLAND.

Hierdoetzich de natuurljke vraag voor,ofindeNederlandsche
gewesten geen spoor is overgebleven van Oud-Germaansche heldenpoëzie.

Die sporen zjn zeer schaarsch1).En men zalzich daarover niet
verwonderen , als m en in aanm erking neemt, dat ook in Vlaanderen , welk graafschap weldra den toon zou geven aan de overige
gewesten , de snel aanwassende beschaving den blik al spoedig op
andere idealen deed vestigen , waardoor vroegere herinneringen
werden weggevaagd.
W at Brabant betreft, dat lang de zetel der Franken en de
woonplaats van hun meest beroem d geslacht, dat der Karolingen ,

is geweest, het zou vreemd zjn, wanneerdaarde oude dichterljke overlevering spoorloosverdwenen was.En zj ishetook niet
geheel.

Ik heb daarbj het oog niet op de Siegfriedsage, dekern van
het N evelingenlied, waarvan m en den historischen oorsprong in
deze streken heeft willen plaatsen. M en weet thans echter, dat
deze sage of m ythe ouder is dan de vestiging der Franken in
N ederland, waar o0k het tooneel der handeling niet gevonden
wordt.

Maar in een gedicht van betrekkeljk jonge dagteekening,dat
bekend is onder den naam van den Itidder met den Zfzlt'czl, of

1) Ongetwi
jfeld moet er een gedicht bestaan hebben over de nederlaag
aran den Deen Chochilaic - de Higelac uit de Beövulf - , die in Friesland
landde, maar door Theodebert verslagen werd. Het kan dan
volgens

eenevernuftigegissing van rioRajnaLorlginidellnepopeaJrcgkccse)-*behoord
hebben totdeliederen,welke deFriesche zangerBernlefzong (vgl.G.Paris,
Romanla7XIII).
Joxcltsl-oE:r,ih'ed.Lett.x'Vk-tftfc/:dtztt-cn,I,4e druk.

3

34

DE ZWAANRIDDER.

Zwaqnridder,zjn overbljfselen behouden eener sage: die stellig
tot de hoogste oudheid opklimt. Om ze te herkennen dienen wj
eene beknopte inhoudsopgave van het gedicht voorafte doen gaan.

Oriant, Koning van Lilefoort,zatna dejachtbj eenebron te
rusten: daar verscheen hem een beeldschoon meisje:totwie hj
z0o in liefde ontstak?dathj haarhuwde.
'sK onings moeder Af
'atabrune haat hare schoondoehter, die eene
vrouw van m indere geboorte is,en vindt weldra gelegenheid haar

in 'tongeluk te storten. Beatrjs,zoo heetdejongevrouw, baart
zeven zonen, die allen met eene zilveren keten om den hals ter
wereld kom en.
M atabrune laat de kinderen wegvoeren , met plan om ze te doen

vermoorden, en legtzeven jonge honden in hunneplaats. Zj beschuldigtBeatrjsvan de walgeljkste ontrouw jegenshaargemaal.
'sKonings raad veroordeeltdejonge vrouw tOtlevenslange gevangenis,tot ergernis van M atabrune: die haar wilde doen sterven.
Intusschen had de dienaar, die de kinderen moest dooden ,

ze uit medeljden in een boseh te vondeling gelegd. Door een
kluizenaar,Heliasgenaamd,werden zj gevondenten metbehulp
eener geit opgevoed.
Toen ze welig opgegroeid waren ,werden ze door een van Alatabrune'sjagers)Savari,ontdekt.Matabrune gaf op nieuw bevel de
knapen te dooden , maar ook Savari kon dit niet over zich ver-

krjgen. Hj ontnam aan de zesjongelingen,die hj vond - de
zevende was m et hun voedstervader op reis - hunne ketenen ,
om die aan zjne meesteres te brengen,ten teeken dat haar bevel

volvoerd was. Toen hj hun die afdeed, veranderden de zesbroederseensklaps,totzjne grooteverbazing,in zwanen.
Yan de halssieraden liet M atabrune een drinkbeker maken.
Doch daar ééne keten reeds m eer zilver opleverde dan voor den
beker noodig was, behield de zilversmid de overige voor zich,

zoowel a1s n0g een beker)dien hj mede uithetmetaalvan de
eerste vervaardigd had.
De kluizenaar,zeer verwonderd bj zjne t'
huiskomstzjnepleegkinderen niet te vinden , vernam door een engel het gebeurde;

en op diens lastzond hj den zevenden jonkma
n, oQk Helias ge1
heeten, naar het Hof om zjne moeder te beschermen) die, op
aanstoken van M atabrune)door haar handlangerM acharisw ederom
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beschuldigd werd van ontrouw en eene poging om haar gemaal te
vergiftigen.
Helias m aakte zich op en verscheen ten hove op het oogenblik ,

dat men Beatrjs ter dood zou veroordeelen. Hj slaatMacharis
voor 's Konings oog m et een vuistslag op den rrond en ontdekt
het bedrog , 't geen weldra door den kluizenaar nader bevestigd

wordi. Er heefi nu een gerechteljke kamp plaats,waarin Helias
den verrader overwint, die zjne misdaad beljdt en opgeknoopt
wordt.
H elias hangt daarop den zwanen , welke inmiddels in de gracht
van het kasteel waren komen vliegen , de ketens weder om den

hals, en zj hernemen terstond hunne menscheljke gedaante en
worden gedoopt. Doch hj,wiens keten versmolten was,behield
zjne zwanengestalte.
M atabrune wordt nu ter d00d gebracht, en Oriant doet afstand

van de kroon ten behoevevan zjn zoon llelias.
A1s deze eene wj1geregeerd had,zag hj op zekeren raorgen,
datereen scheepjekwam aangevaren,getrokkendoorzjnbroeder,
den zwaan. Hj vermoedde daarin een wenk deshemelsen begaf
zich aan boord. Zoo kwam hj te Njmegen, waar hj in een
kampstrjd zegevierde over den Graafvan Frankenberg)diedeeer
zjner schoonzuster,de Hertogin van Billoen (Bouillon),wildeverkorten. Helias huwde Clarisse, de dochter der hertogin , en werd
door Keizer Otto m et het leen des overwonnenen begiftigd.

De Zwaanridder, geljk hj genoemd werd,verbood aan zjne
vrouw hem naar zjne afkomst te vragen, en toen zj na verscheiden jaren dat gebod overtrad, verscheen de zwaan weder
met het scheepje, en de ridder keerde daarin naar zjn land
terug.Daar bad hj vurig,dat zjn broederde menscheljke gedaante terug mochtkrjgen,en nadat de twee bekersweer toteene
keten gevormd waren, die men den zwaan omhing, werd zjn
gebed verhoord.

Heliasstichtte toen een klooster,waarin hj zjnelaatstelevens*

dagen ging doorbrengen.

Hj had bj zjne vrouw eene dochter verwekt, die latermet
den Graaf Eustachius van Boulogne huwde,wien zj drie zonen

schonk: Eustachius, Boudewjn en den vermaarden Godfrie;
(van Bouillon).
8*
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OUDE SAGEN IN DEN ZWAANRIDDER.

Dit verhaal was reeds in de dertiende of het laatst der twaalfde
eeuw in dezen vorm in Vlaanderen en Brabant in omloop. Er is
een Fransch gedicht bewaard gebleven , dat uit de laatste helft

der veertiende eeuw afkomstig schjnt. Van eeneVlaamsche bewerkipg isonsslechtseen fragmentovervan geringen omvang 1).
Tn een proza-volksboek leefde deze sage tot op onze dagen voort.
H et springt in het 0og: dat in dit verhaal 0ud en nieuw is
ondereengemengd, en dat Inen eene overlevering , wier beteekenis m en niet m eer doorzag , aan een bekenden historischen naam
heeft vastgeknoopt. D e hoofdgedachte is, dat de Brabantsche

hertogen afstamden van een goddeljk wezen.
De kern van het verhaal schjntde aankomstvan den Zwaan*ridder in het geheimzinnige bootje te zjn, en die sage klimt
bljkbaar tot de hoogste oudheid op. Bj de Angelsaksen verhaalt
de overlevering , dat een der stamm en , vöör den overtocht naar

Brittanjetop geljke wjze een koning had ontvangen. Ook daar
ltwam een onbekende schoonejongeling aandrjven in een bootje;
zjn.naam was Sceafen hj stamde uithetgoddeljk geslachtvan
W odan.In het gedicht van Beövulf, uit de zevende eeuw '),
komt hi
j nOg VOOr.
Beide overleveringen hebben ééne gemeenschappeljkebron)die
stellig overoud is;ja, hetishoogstopmcrkeljk: datde Indische
sage der geboorte van Fischma geheel m et de onze ôvereenkomt.

Hetzou dusnietonmogeljk zjn)dat wj ook hier tedoenhadden
metdeoverbljfselseener overlevering,die de Germanen reedsuii
hun stam land hadden m eegebracht naar Europa.

Hoe dit ook zj,later moest de bovenmenscheljke,goddeljke
afkomst van den vreemdeling duideljk gemaaktworden,en men
voerde zjne moederten tooneele. Ook zj waseen bgvenmenscheljk wezen. Hare plotselinge verscbjning bj de bron geeft dit
'
) Deze l23 verzcn werden gevonden en uitgegeven dopr Ferd.von He11wald Llhal- en Letterbode,I, bl.313), Dr.G.Kalf herkendeereen fragment in eener M nl. bewerking der sage van den Zwaanridder, zeker niet

jonger,eer otlder dan de l4e eeuw.Hi
j vermoedt,datheteen deelheeft
tlitgemaakt der bewerking van cen Fransch gedicht(vgl.Middelnederlandsche
eynïsc/teyragmenten,Groningen,l886,bl.250vlg.).
2) Ten minste volgens Kemble; Ettmiiller plaatste het in de negende,
Grein Arnold en anderen in het midden der achtste eeum '

HOLLAND ARAI AAN HELDENSAGEN.

reeds te kennen; en zoo het van haarnietuitdrukkeljk gezegd
wordt, het is toch waarschjnljk, dat men ook haar de gave
toekende van gedaante te kunnen verwisselen.

Dergeljke zwanenjonkvrouwen moeten, volgens Jakob Grimm ,
in de Duitsche overlevering overoud zjn.Hetzjn hoogerewezens,
die de gedaante van een zwaan kunnen aannemen en gaarne aan

den oever van hetwater verwjlen..Om zich in den koelen stroom
te baden leggen zj hetzwanenhemd af:die zich daarvan meester
maakt, heeft haar in zjnè macht. Een ring ofeene keten isin
vele sagen hetmiddel om de zwanengestalte aan te nemen 1).
Uit dat alles bljktwelde oudheid dersage)diewaarschjnljk
door de Saksers uit Duitschland naar België w erd m eegebracht,

evenalszj haarnaarEngeland oô-ervoerden 2).Die oadheid wordt
n0g onbetwistbaarder, a1s wj zien, dat kenmerkende trekken
dezer overlevering ook eldersvoorkomen. Geljk hierdezwanenjonkvrouw zeven kinderen baart, die met de welpen van een
hond worden verwisseld, verm eldt 0ok de Langobardische en de
W elfsche stam sage de geboorte van zeven kinderen , en de Angelsaksische koningen sproten voort uit de zeven zonen van W odan.
M aar m en ziet tevens uit dit verhaal, hoe ook hier oude overleveringen w erden overgebl-acht op nieuwe helden ,,waarbj dan weder

andere in omloop zjnde verhalen werden gevoegd; want hette
vondeling leggen der kinderen is een trek , die ook in de bekende
geschiedenis van Genovéva van Brabant voorkom t.

Hoewel deze sage hoofdzakeljk in Brabant inheemsch is gebleren, verbindt zj oorspronkeljk met dit landschap 00k Vlaanderen en ging later naar Kleefsland over,terwjl er in de geschiedenis der heeren van Arkel in H olland mede melding van

') Men vergelijke over de mythe van den Zwaanriddez- Germania, I,

S.4l8 E

') In veel ouderen vorm dan in 'tslotvan Wolfram van Eschenbach's
Parzival - waar Loherangin dezelfde is alsLoherainc, de mythische îtam-

vader der Lorreinen ofLotharingers:dezelfde nameli
jk a1sde Zwaanridder
Helias - vinden we deze sage onder de Artussagen, zblfs in de vervolgen
op Chrestien's Perceval,waar een hoofdstuk totopschriftheeft:l:comm entun
Cigne vint parm i une yaue et am aine une nefoh ily a un chevalierm ort

dedenz (Dr.Jan te Winkel,Roman rcn Morlaen,Groningen,1879,bl.33S).
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gemaakt wordt. Overigens is Holland arm aan eigenljke volksof heldensagen. M isschien, dat onder den invloed van het Sticht

hier allesreedsvroeg eene kerkeljke kleur kreeg en datlegenden
van H eiligen de oude overlevering en de heldenpoëzie vervingen.

W aarschjnljkernog was hierhetterrein nietgunstigterbewaring
van dichterljke verhalen. Sedert den tochtderFranken naarhet
Zuiden raakthetnoordwesteljke gedeelte vanNederlan;innevelen
gehuld: hier plaatst de verbeelding de Nevelingen. H etwasschaars
bewoond, door voortdurende strooptochten, niet het m inst door
den onophoudeljken krjg tusschen Friezen en Franken, geteisterd,
en de barbaarschheid m oet hier grooter zjn geweestdan elders.
N0g lang heetten de noordeljkebewoners dezer landen rbestiales
Frisones'' of Xrude Vriesen.''
Intusschen laat het zich toch aanzien , dat ons enkele volks-

overleveringen,deels van overouden tjd, deels van watjonger
vorming, bewaard zjn, die op een gedeelte van het westeljke
N ederlandsche kustland wellicht o0k op Holland:betrekking hebben.Zj leven hiertelande niet m eer voort, m aar worden aangetrofl'
en in een m iddelhoogduitsch gedicht, dat den naam van

Goedroen draagten datwj beknopteljk moeten ontleden.
Hagen,de koning van Eyerland (Ierland), wiensavontuurljke
jeugd in eene soort van voorzang wordtgeschilderd,heefteene
dochter, Hilde genaamd. Hj laathaarmetzorg en bezorgdheid
opvoeden: z0n noch wind mag haar aanraken, veel m inder een

man. Slechts hj, diehem in krachtovertreft,zalhaartotechtgenoothebben.Deboden,die haar ten huweljk kwamen vragen:
liethj hangen,en die naarhare hand dongen,nam hjljfeneer.
H etel, de koning van het Hegelingenland, draagt aan twee

zjner getrouwen,Froete en den beroemden zanger Horand, de
taak OP, om voor hem de hand der schoone H ilde te vragen. Zj
w eigeren het waagstuk te ondernem en zonder medehulp van den

ouden,geharden krjgsman W ate.
A1s kooplieden vermomd komen zj aan Hagen'shof. Demildheid,waarmee zj hunne schatten uitdeelen,bezorgthun een goed
onthaal. Terwjl Froete door de pracht,diehj ten toon spreidt,
en W ate door zjne krachten behendigheid in het hanteeren der
wapenen het geheele hof in verbazing brengen, betoovert Horand

allen door zjn gezang,waarbj de vogelshun kwinkeleeren staak-
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ten. Hilde vooral wordt er door in verrukking gebracht. Zj laat
den zanger tot zich roepen en geeft hem dus de gelegenheid, haar

Hetel's aanzoek kenbaar te maken. Zj stemt er in t0et zich te
laten schaken. Zj bezoekthetschip der vreemden: de verborgen
krjgerskomen te voorschjn,scheiden moeder on doehter,stooten
al wie niet tot hen behoort buiten boord, halen het zeil in top -

en weldralanden zj gelukkig in hetHegelingenland.
D aar daagt H agen ) die hen achtervolgd heeft, op,en de strjd
begint. H etel wordt gewond en H agen door den grimmigen W ate
bedwongen. Het eind intusschen was eene verzoening. De koning

derHegelingen huwtHilde,en bj hetscheiden laatHagen Hildburg,de speelnootzjnervrouw,bj zjne dochter achter.
Daarmee is dit verhaal ten einde, en nu eerst neemt het eigen-

ljke Goedroenlied een aanvang.
l
Koning Hetelwon tweekinderen: Ortwjn,dien de oude W ate
opvoedt, en Goedroen , de aanminnige dochter der schoonem oeder.

Hartmoet,zoon van koning Lodewjk van Normandis)laatGoedroen ten huweljk vragen;maar hj wordtafgewezen. Onbeken;
bezoekt hj Hetel's hOf en openbaartzjn naam aan de koningsdochter. Hoewel zj hem niet ongenegen is, beveelt zj hem afte
lrekken,en van datoogenblik vormthj hetplan,zichmetgeweld
van haar m eester te m aken.
Ook koning Herwig van Zeeland had , m aar m ede te vergeefs,

naar de hand der jonkvrouw gestaan. Hj besloot zjn aanzoek
met wapengeweld te herhalen. Op zekeren m orgen roept de wachter

van den toren Hetel's mannen te wapen: hj ontwaarde den
lichtenden glans van 'svjands helmen. Herwig dringt de sta;
binnen , maar Goedroen maakt een eind aan den begonnen strjd
door den overwinnaar als haar bruigom aan te nemen. Eenjaar
laterzou hethuweljk worden gesloten.
In dien tusschentjd valt Siegfried,koning van Moorlandtin
H erwig's gebied, en H etel snelt,op aanzoek van Goedroen,zjn
aanstaanden schoonzoon ter hulp. Van dat afwezen door verspieders
onderricht, maakt H artm oetzich die gelegenheid ten nutte om in
'tHegelingenrjk te landen. Hj doet Goedroen van zjne komsi

verwittigen, maar zj geeft hem kennis van hareverloving. Nu
dringthj metgeweld de stad binnen,rooftRoedroen en Hildburg
en geeft Hetel's erf der verwoesting ten prooi.
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De vader krjgtkondschap van hetgebeurde:hj verzoentzich
met Siegfried, jlt met.zjn legerden roover na en haalthem ia
op de W ulpenwaard. Daar heeft nu een ernstig, voortrefeljk
geschilderd gevecht plaats, waarin H etel door H artmoet's vader

gedood wordt, terwjl W ate alseen everwoedten menig krjger
brengt,vanwaarhjnietza1wederkeeren. Destrjd duurttotaan
den nacht, zoodat men vriend noch vjand kan onderscheiden.
Van de duisternismaakte Hartmoetgebruik om te ontkomen. Iltj
beval diepe stilte, en wie zjn weegeklag nietkon smoren, werd
in de zee geworpen. Den anderen dag zjn die van hetHegelingenland verbaasd,geen vjand meer te ontwaren: nu houdthen
de vraag bezig, ofde gevallen vjanden zullen bljven liggen a1s
een buit voor ravàn en wolven, dan of men ze zal begraven.
M en besluit, den Ohristenen de eer der begrafenis te schenken :
men leest hun zielmissen en bouwt ter plaatse van den slag een
klooster. De H egelingen keeren daarop naar huis terug. W ate
verbloemt der moeder hare ongevallen niet en raadt haar, hare
klachten te smoren, die toch de dooden niet meer in 't leven
terugroepen.Alshetjonge geslachtz0uzjnopgegroeid totmannen ,
zou m en zich wreken.

T'huis gekomen, zoekt de oude Lodewjk Goedroen voorzjn
zoon te winnen, en als zj hem ten stelligste afwjst en den
dood verkiest boven zjne liefde, werpt de oude haar in zee
waar Hartmoet haar bj de blonde vlechten uittrekt. Daarzj
zich steeds tegen een huweljk met den Normandiër bljft verzetien,wordt zj door diens harde moeder Geerlinde totde vernederendste diensten gedwongen: zj moet het werk van waschvrouw verrichten. Alleen Ortroen, Hartmoet's zuster, toonthaar
eenige m eewarigheid.

Intusschen wordt, na verloop van tjd,in hetHegelingenlan:
een nieuw heer ter wrake uitgerust, dat zich naar de kusten van

Normandië begeeft. Ortwjn en Herwig, de broeder en de verloofde der ontschaakte maagd: gaan tegen zonsondergang uit op
kondschap van de gevangene.
Ilet was winter: des nachts was er veel sneeuw gevallen; toch
m oesten , op bevel van Hartmoet's moeder, de gevangen vrouwen

bj het krieken van den dag barrevoets het ljnwaad naar he:
strand brengen. Een engel heeft Goedroen aangekondigd, dat er
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hulp kom t opdagen en dat zj weldra tweeboden za1ontmoeten.
H et is minder hoop 0P verlossing ,.die haar vervult: dan het verlangen om iets van m oeder en verwanten te vernemen. Lang ziet.

zj met hare gezellin naar de beloofde boden uit:a1seindeljk
een scheepje nadert: waarin zich twee mannen bevinden,doet
schaamte haar de vlucht nem en. De mannen roepen haar terug )
.

en terwjl zj inlichtingen inwinnen omtrent de plaats, waar zj
zich bevinden,bieden zj aan de van koudeklappertandendevrouwen te vergeefs hunne mantels aan.

Men herkent elkander eindeljk. Ortwjn wil zjne zuster,die
men hem in een openljken strjd ontvoerde,niet in 'tgeheim
rooven. Hi
j wil haar openljk, met het zwaard in de hand,
terugeischen. De mannen trekken af; en in het fler gevoel harer

waarde) werpt Goedroen de kleeren) die zj moestwasschen)in
zee. T'
huis gekomen,ontgaat zj de onteerendestraf, waarmede
zj bedreigd wordt, alleen doorde belofte van llartmoette zullen
huwen. Zj baadt en tooitzich)en noodigtHartmoetuit,boden
naar zjne vrienden te zenden,ten einde dushetgetalder verdedigers te verzwakken. Haarvrooljke lach verraadthaarechter
aan Geerlinde.

De kondschappers komen intusschen bj het heer terug) en
verhalen:hoe zj Goedroen ontmoethebben. Dekrjgersweenen.
De oude W ate ziethen aan en zegt: pGj steltu aan als wjven:
zorgt veeleer de kleeren rood te verven, die hare handen blank
ïewasschen hebben.''
Daar de nacht helder WaS, trok men terstond Op naar H artmoet's burcht. Als de morgenster opkom t, blikt een van G0edroen's vrouwen uit het venster, en ziet helmen en schilden voor
de poort blikkeren. De wachter roept Lodewjk'
s mannen te.
wapen,en Geerlinde voelt, dat zj heden den lach van Goedroen

duur zal moeten betalen, terwjl Hartmoet haar nu voor'teerst
zjn toorn te kennen geeft over de mishandeling van de maagd.
Hj doet een uitval,wondt Ortwjn en Horand,en ook Herwig
moet aanvankeljk onderdoen voor den ouden Lodewjk, met
wien hj handgemeen wordt. Eindeljk keertdekans,en hj slaat
hem het hoofd af. W ate w erpt zich tusschen de poort en H artmoet, toen deze zich in de burcht wilde terugtrekken. Inmiddels

had Geerlinde een prjs uitgeloofd voorwie Goedroen zou dooden,

OUDE BESTANDDEELEN VAN HET GOEDROEN-LIED.

en reeds wilde een uit haar gevolg datloon verdienen,toen hj
daarin verhinderd werd door H artm oet zelf, die op hethulpgeschrei
van Goedroen naar hoven blikte en den aanrander door zware
bedreigingen belette den moord te volbrengen.
Ortroen ,in tranen zwem mende om den dood haars vaders,smeekt
aan Goedroen, W ate en H artm oet te scheiden. Goedroen draagt
dien last op aan Herwig ) m aar te vergeefs zoekt deze den oude
10t mededoogen te bewegen. Hartmoet wordt gevangen. W ate bestorm t de burcht en oFert allen , tot de ongeboren kinderen t0e)

aan zjne woede op;want kwamen deze totwasdom ,hj zou ze
niet m eer vertrouwen dan een wilden Sakser.Ortroen enGeerlinde

zoeken bescherming bj Goedroen. Hetgeluktdeze,als de grimmige verderver met ellenlangen baard en zoekenden blik knarselandend tot haar doordringt, Ortroen te redden , maar Geerlinde
wordt verraden en m oet nu , zoowel als hare dienstmaagden ) van

welke Goedroen heeftteljden gehad,methaarleven boeten.
De Hegelingen trekken daarop naar hun vaderland terug: en
het verhaal wordt besloten m et de drievoudige vereeniging van

Herwig en Goedroen,Hartmoeten Hildburg,Ortwjn en Ortroent
waardoor aan alle veeten een einde wordt gemaakt.
H et kan ons niet te doen zjn om eeneaesthetischebeschouwing
van een dichtstuk , dat niet tot het gebied onzer vaderlandsche
letterkunde behoort;die z0u allermi
nst hier op hare plaatszjn,

waarwj alleen de vraag hebben tebeantwoorden,oferoverbljfsels zjn aan te wjzen van oud-Germaansche of oud-Noordsche
overleveringen, die hier te lande gekoesterd en ontwikkeld zjn.
W j bepalen onsdaarom toteenige opmerkingen overden inhoud,
die bljkbaar uitoveroude bestanddeelen issamengesteld.
Hetisduideljk,datwj hier te doen hebben metdeomwerking
van eene echt Germaansche overlevering , waaraan avonturen t die

er oorspronkeljk vreemd aan waren, met een vrj lossen draad
zjn vastgeknoopt.
H et geheel is uit drie deelen samengesteld, wier eenigen band
de daarin optredende personen , H agen , Hilde en Goedroen ,
Yorm en.

Dat gedeelte, hetwelk de ontvoering van H agen's dochter Hilde

door Hetel en den kamp der beide vorsten verhaalt, schjnthet
mudste. In de hoofdzaak stem t daarmede eene Noordsche sage
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overeen ) waarvan de oudste opteekening ons in Snorre's Edda

bewaard is.Daarin wordthetvolgende verhaald'):
XEen koning , Hogne genoem d, had eene dochter) welke Hilde

heette. Terwjl de vader naar eene vorstenvergadering getogen
was, werd de dochter als krjgsbuit meegesleept door koning
Hedin, den zoon van Hjarrande. Toen Hogne vernam , dat zjn
gebied afgeloopen en zjne dochter geroofd was,maakte hj zich
met zjn gevolg op om Hedin te zoeken, en hoorde, dat deze
noordwaarts langs de kust gezeild was. In Noorwegen werd hem
bericht, dat H edin westwaarts de zee overgestoken was. Hogne

vervolgde hem t0t aan de Orkney-eilanden,en toen hj te Haey
(het hooge eiland) kwam , lag Hedin met zjne vloot er voor.
Toen ging Hilde t0t haar vader en bood hem namens H edin aan
zich te verzoenen; z0o niet, dan was Hedi
n bereid om te strjden, en H ogne had geen toegevendheid van hem te wachten.

Hogne gaf een hard antwoord,en Hilde meldde Hedin,dathj
zich ten strjd moest aangorden. De beide aanvoerders gingen
aan land en schaarden daar hun leger. Hedin bood nogm aals

zjn schoonvader aan,zich te verzoenen en wilde hem veelgoud
geven als boete. Maar H ogne antwoordde : pUw aanbod komt te
laat, want ik heb Dainsleif uitgetogen, dat door dwergen gesmeed
is en dat een m an het leven moet nem en zo0 vaak het ontbloot
wordt: nooit doet het een vergeefschen slag en nooit heelt de
wonde , die het sloeg.'' Hedin hernam
Gj draagt roema op
uw zwaard , m aar nog niet op de overwinning 5 dât heet ik een

goed zwaard) dat zjn meestertrouw is.'' Toen begonnen zj den
slag,die de strjd derHjadninge (Hjadninga rlg)genoemd wordt:
zj kampten den geheelen dag,en desavondsbegavendekoningen
zich naar hunne schepen. M aar Hilde ging des nachts naar de
kampplaats en wekte door hare tooverkunst de dooden weer op;

loen de koningen den volgenden morgen den strjd hernieuwden,
') Zie ErnstMartin,Kutrun,Einleitung,S.XXXV;B.Symons,Kutrun,
Einleitung,S.2.De vertaling van den laatste is hier gevolgd.Enkelepunten,

die Symons in zi
jneinleiding en aanmerkingen slechtseven kon aanstippen,
zi
jn door hem nader aangeduid en verklaard in zi
jn opstel:ttzur Kutrun''

(Paulund Braune,Beitrögezur Geschichtederd.SpracheundLitteratur,IX ,
S.1- 100).
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vochten dan ook allen,die denvorigen dag gesneuveldwaren,m eê.
Zoo duurde het gevecht dag aan dag ,totdat alle mannen gevallen
waren en alle wapens, die op het slagveld lagen en alle schilden
tot steenen werden. M aar zoodra het dag werd , stonden alledooden
weder op en streden , en alle wapens werden weder bruikbaar. En

nu zeggen de liederen,dat de Hjadninge daarmee zullen voortvaren tot aan de godenschemering.''
De Edda heeft bljkbaar hetverhaaluitvolksliederen geput1),

en ook van eldersbljkt,datdeze sage in hetNoorden zeerverbreid was. Wj vinden er dezelfde overlevering als die in het
m iddelhoogduitâche gedicht behandeld wordt, maar in oorspronkeli
jker vorm. D e overeenkomst der namen van de hoofdpersonen

is treFend,gedeelteljk o0k die van de feiten metde tweede afdeeling van het gedicht) ofschoon O0k enkele karakteristieke trekken aan de derde afdeeling doen denken, waar de schaking niet
door list, m aar m et geweld plaats heeft gedurende de afwezigheid

desvaders,en weldoorden minnaar zelf:nietdoorzjnevasallen;
waar de vader den schaker achterna jlt)hem inhaalt,en dan op
eene waard of een eiland slag levert.
Eene andere oude opteekening der sage heeft ons de D eensche
geschiedschrjver Saxo Grammaticus bewaard. Daarin zi
jn de motieven wat verschillend. Hoginus valt zjn schoonzoon H ithinus

aan1)omdatdezezjnebruid Hildavan hareonschuld beroofd had;
luaar de oude wordtoverwonnen en moetnaarzjn land vluchten.
Nu zullen zj den twist in een tweekamp uitvechten: Hithintzs
wordt daarin overwonnen, maar Om zjne jeugd en schoonheid
schenkt de overwinnaar hem het leven. Na zeven jaren ontbrandf
de stri
jd op nieuw bj het eiland Hithinsö, en daarin dooden de
tweevjanden elkander. H ilda hing z00 aan haar echtgenoot, dat
zj des nachtsde verslagenen doortooverliederen toteen nieuwen
strjd opwekte 3).
De sage, die zich in beide verhalen reeds geheel historisch1) B.Symons,t.a.pl.,bl.4.

2) slHithinus, rex aliquantae Norvagiensium gentis et Högni Jutorum
regulus''Saxo Jrcz
npzcfk
cz.
q,ed.M iiller,I,238.

:) lyFeruntHildam tanta mariticupiditateQagrasse,utnoctuinterfectorum

manes l-edintegrandibelli gratia carminibus excitasse credatur-''
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episch voordoet, is misschien oorspronkeljk een mythisch verhaal
geweest. H ilda , die de dooden weer ten leven wekt, doet denken

aan eene W alkyrie, die den strjd om zjnszelfswille liefheeft,
en er zich niet aan kan verzadigen. Ook H agen wordt voor eene
mythische fguur gehouden. H ilde's vader, Siegfrieds moordenaar

in de Nibelungen, en de bestrjder van W althervan Aquitaniën
voeren denzelfden naam , en doen allen denken aan een daem onisch
wezen , dat verderf om zich verspreidt. Ts dit alles zoo , dan laat
zich aanzien , dat bereids twee mythen in de Noordsche H ildasage

zjn saamgesmolten:de ontvoering toch van Hilda en hetgevecht
tusschen Hogne en H edin , waarin beiden om kom en , staat in

geen noodzakeljk verband methetslot,waarin de opwekking der
dooden door Hilde en de steedszich hernieuwende strjd vermeld
worden. H et eerste alleen vint
lt m en in de Sage van W alther en

Hildegunde weder1).Beide deze sagen hebben stellig eenegemeenschappeljkekern:de verlossing eener W alkyrie uitde machtvan
een harden meester en de strjd,waartoe ditaanleidinggeeft.Het
bljeindend slotder W alther-sage verraadtweljongeromwerking.
W j mogen dus gerustaannemen, datwj hierte doen hebben
m et eene oud-Germaansche sage of m ythe, die zich op verschil-

lende plaatsen tot twee verschillende verhalen ontwikkeld heeft 2).

Hetis echternietnoodig,datwj hiereene verklaring dermythe
beproeven,en onderzoeken,ofdaarin de strjd tusschen winteren
zomer zinnebeeldig is voorgesteld , want toen de sage hier telande

bekend werd,had zj haarmythisch karaktergeheelafgelegdtzoo
zj datwerkeljk oorspronkeljk bezeten had.En ditstaatnietvast.
M artin neemt dan ook liever een zuivergeschiedkundigen oorsprong

aan3),b.v.een der tallooze rooftochten op deFriescheofFransche
kust,zooals de Saksersvéör hunne vestiging in Engeland:enlater

de Denen,maar alte dikwjls ondernomen hebben.
Het is voor ons doel ook niet van overwegend belang in bjzonderheden na te gaan y in welke betrekking de Goedroen-sagetOt

1) MiillenhoF Lzeitscbrî
/t/.d. Altertltfk
n ulld t
f.Zï/fercfur,XXX, l886)

zegt:::llesto gewisser ist die alemannische MTaltharisage eine Umbildung der
Sage von H edinn und H ilde.'*
'J
N Verg.E.Alartin t.a.pl.,S.N11;Symons,S.ll.

3) T.a.p1.,S.XLIV.
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de Hilde-sage staat. Symons heeft dat, OP het voetspoor van

W ilmanns, gedaan 1)) en is tot de slotsom gekomen,dat de verhalen van Hilde en van Goedroen zich uitéénegemeenschappeljke
kern , de oude Hilde-sage hebben ontwikkeld : toen m en ze weer
samensmolt, moest wel in het tweede gedeelte H ilde's dochter in
de plaats harer m oeder worden gesteld. Bovendien is m et die

verhalen nog eene afzonderljke evenzeer Noordsche OfDeensche
Herwig-sage')vereenigd.
De bakerm at dezer overleveringen ligt geheel in het duister,

en wj weten evenmin) h0e de drie sagen, die in hetGoedroenlie; voorkomen,op diewjze metelkanderin verband kwamen 5.
Dat zj naar de Nederlandsche kustlanden werden overgebracht,
wordt uit verscheiden geographische en enkele historisch-epische

namen opgemaakt)en hetkomtmj voor,datdie veronderstelling
zeeraannemeljk is,zooalswj laterin bjzonderhedenzullentrachten aan te toonen. Alaareenmaaldaarheen overgeplant, schjnen
ze er eene eigenaardige ontwikkeling gehad te hebben , en ook

reeds in zoodanig onderling verband te zjn gebracht, als het
middelhoogduitsch gedichtaangeeft4). Hoewelditeerstomstreeks
1215 isopgesteld 5),wasde sage,zooalszj daarin voorkomt,al
vöör 1140 in Duitschland bekend,bljkensdenmiddelhoogduitschen
A leœander, waarin een slag op de '
frrzl/p:z
l-of Woljenwerdewordt
llerdacht)zoowel als Hilde'svader, Ilagen, W ate en llerwig 6).
Daar de Nederlandsche bjzonderheden er dusin voorkomen,mag
men we1 aannemen, datzj uitNederland naar Duitsehland werd
overgebracht.Overigens bljktuithetvoorkomen vanenkelenamen
.

in Zuid-Duitschland , dat de sage daar al in de elfde eeuw bekend

was 7).
Symons,t.a.pl., S. 13 24.
Zie Symons, t.a.p1.,S.22.
Verg.Symons,t.a.p1.,S.l9.
Symons,t.a.pl., S.24.
Martin,t.a.pl.,S.XXXIV.
Vgl. over de beteekenis dezer plaats voor de sage: 0. Erdmann, Lam-

prechtunddt
'
eHilde-Kudrun-dichtung (Zeitschriftf.d.PhilologieXVII,b1.223J,
dieaantoont,datdeeigenli
jkekern derGoedroensagein een aan Lamprecht
bekend gedichtvervatwas.

') Martin,t.a.pl.,S.XLV.

DE PLAATSNAMEN IN HET GOEDROEN-LIED.

Men za1lichtkunnen begrjpen:datin den loop der eeuwen en
bj het overplanten der sage naar zoo ver van elkander gelegen
landen, de geographievan dit pwazzermaere''ertameljk verward
en duister moet uitzien.Toch zullen wj daaruiteenigekostbare
aanwi
jzingen trachten op te diepen.
Zi
jn er '
geen namen aan te wi
jzen, die de gebeurtenissen in
Nederland plaatsen?Ik twjfelernietaan.Allereerstrjstdevraag:
waar moetmen hetland derHegelingen zoeken? Hetisbljkbaar
een stamnaam , afkom stig van H egel. Voor dien laatsten naam
w ordt in het gedicht steeds H etel geschreven. Jakob Grimm heeft

er op gewezen,datdie uitHeten verbasterd is 1),datweerHete0//0/631vormde)'twelk gemakkeljk in Hetelinyen,laterHegelingen,
overging. De herinnering aan dien naam Hethelt(hetNoordsche

Hedinj is in Vlaanderen bewaard gebleven, en nietver van dezelfde plek treFen wj eene andere benaming aan,die Ook in de
Saïe voorkom t.
1,Ez war ein wert vi1 breiter

und hiez der W ulpensant''

heet het str.848:1. Daar werd de slag geleverd)dien wj den
strjd der Hegelingen zouden kunnen noemen,evenalsdejongere
Eddq gewaagtvan den Iljadninga rlg.
Op dat eiland plaatst ook de dichter van den m iddelhoogduit-

schen Alezander den slag, terwjlSaxo Grammaticusdien op het
eiland H ithiltsö doet voorvallen. Beide namen komen aan deu

Scheldemond voor. Een keurbriefvan Brugge van hetjaar 1190
spreekt nog van de s'
örul
plngi,hom inesdeW ulpia sive dePassand'',

en men weet, dat de westeljke Scheldemond, die vlak daarbj
Zeeland en Vlaanderen scheidde,eertjdsHedens-ee ofHeidens-ee
genaamd was:). W orden wj hier aan Heden herinnerd,vroeger
heette eene landtong op het eiland Schouwen H eteletia, dat aan
H etel doet denken.

Nu weetik wel,datSymons geen bewjskrachtaan dien naam
wil toekennen 3),omdat alleen Saxo Hithinsö a1sde kampplaats
1) In Haupt'sZeitschrk
ftJ'
arD.Altertbum,II,2.
') Vergel.de oude kaarten derScheldemonding in von Plönnies'uitgave

van den Goedroen.

3) Kutrun,Einleitung,S.25.
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lusschen llögni en H ithinus noemt, m aar die overeenkom st is toch

trefend. En Saxo is niet veeljonger dan Snorre. Zo0 men aanneemt, datde sage bj hem wjzigingen heeftondergaan,dan za1
'
men de mogeljkheid daarvan toch ook wel bj Snorre moeten
aannemen. Overigens kan de Nederlandsche geleerde toch de be-

.

wjskrachtvan den Wul
pensantnietwegcjferen 1).
Evenmin hecht hj aan Sllant, Tenemarkeen W âleis,'en toch
schjnen onsdieplaatsen naardezelfde streek te verwjzen.
H etel was, volgens het gedicht, in Deneland opgevoed. M en

behoeft daarbj niet aan Denemarken te denken, maar veeleer
aan de m ark tegen de D enen , limes adrersus Dcozp,
s, het M ark-

graafschap Antwerpen, zooals nog ErnstMartin mogeljk acht G).
Dit is te eer aannemeljk,daar Hetel ook Heer van Friesland
genoem d wordt) dat t0t aan de Vlaam sche grenzen reikte.
H erwig wordt Heer van Zeeland genoem d, en dit lag niet ver

van Hetel'srjk. Symonsisvan eene andere meening 5;Herwig
zou oorspronkeljk een saekonungr geweestzjn,en uitdien zeekoning zou gaandeweg een K '
t
inic zlpzl Slz
ren, voorts 1.on Sllant

geworden zjn,waaronder men eindeljk hetDeensche eiland verstond. Tegenover die stelling staat die van E. M artin, die metons

aan lzetzeeuwsche Zeeland denkt4).Voor diemeening schjntmj
het geographisch verband der m eeste in het verhaal genoemde
plaatsnam en te pleiten.

De slag wordtgeleverd in de nabjheid eener groote rivier.Het
gewest,waar Hetel met zjn heer1ag, heetnu eens pin Sturm'
lande''1 dan nze W àleis bi der Marke'') ofo0k rin daz Vierdeland''.
Ik zie in den grooten vloed de Schelde; en onder het Vierdeland
k0n w el het land der VierAm bachten schuilen. Men heeftin '
W-âleh
het Engelsche W ales gezocht; m aar vanwaar de toevoeging pbi
der M arke''? W at belet ons, er de grensstreek tusschen Austrasië

en Neustrië) België en Frankrjktin tezien,zooalsandere bronnen ons veroorloven?
Alles sam engenom en , zal men wel recht hebben , met hetwoord
z) Kutrun,S.22 und 25.

') Kutrun,ffnlelfun.
r
/,S.XLVI.
â) Symons,Xutrun,Einleitang,S.22.
4) E.Martin,lcz
ttrun,Einleitung,S.XLVI.
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van Ernst Martin in te stemmen,pdathetaan geen twjfelonderhevig kan zjn, of de sage aan den mond van Schelde en Rjn
speelt''l). In die streek schjnen ook wel de aan de Fransche
volkszangen ontleende namen Lodewjk en Hartmoet (Hardré)in
hetverhaalgekomen te zjn.
Ik m een dus de sagen van Hilde en Goedroen onder de oudGerm aansche overleveringen te m ogen rekenen, die in Vlaanderen

en Zeeland een tjdlang gangbaar geweest zjn 2). Dat zj daar
merkeljke veranderingen en toevoegsels hebben ondergaan, ljdt
geen twjfel, al kan men den omvang derwjzigingen ook zelfs
'
niet bj benadering aangeven, daarmen nietweten kan, water
op den weg tusschen den Scheldemond en Stiermarken, waar vol-

gens sommigen het middelhoogduitsch gedicht ontstond 3), nog is

bjgekomen.
Ook Holland schjnt zjne bjdrage totdie toevoegselsgeleverd
le hebben. Een der helden van de sage imm ers is Siegfried van

Moringen of Moorlant, een machtig vorst, wjd vermaard door
zjn moed en heerscher overzeven koningen. De latere Duitsche
1) T.a.pl.,S.XLV.
:) Ook Miillnnhof LzeltschriftJ:d.Alterth.undd.Lltteratur,XXX ,1886,
S.233)zegt:s,tDielocalisirung)brauchtnichtso altzu sein undnochindie
zeitdes m ythus hin aufzureichen,sodass der sviilpenwerder schon der schauplatz des endlosen Hedaningovîg war, aber sie beweist immer, dass die
H ilde- oder H edaningensage von alters her schon vor den Dânen und N or-

mannen in den.Niederlanden bekanntwar-f'SchererzegtLGesch.d.d.Litteratur,
S.133):s:llerstof kam in den Niederlanden wohlim elften Jahrhundertzur
völligen Ausbildung.''
1) T.a.pl.,S.XXXIII. Martinfs op bl.31 vermelde meening wordtniet

doorallen gedeeld. Symonsvindthaarvolstrektonbewezen en onbewi
jsbaar;
taalkundigegronden wi
jzen,volgenshem (Kutrun,Halle,1883,S.39),naar

Oostenri
jk. Schererhad reedsvroegerLouellen und Forschungen, VI1,S.63)
de meening uitgesproken, dat de bakermat van het gedichtniet, zooals ge-

woonli
jk werd aangenomen,in Stiermarken,maarin Opperbeieren,meerbepaaldeli
jk in deomstreken van Tegernsee gezochtmoetworden;in zi
jne Geeclz
cAfe der deutscben Zz
'
ffercf'
ur,S.732zegthi
j: ,:Von meinerVermuthung,
dasz die Gudrun in Baiern gedichtet sei,wagte ich im Textekeinen Gebrauch

zt
l machen. Dem bajuravischen Stammejedoch darfihrVerfasserunbedingt
zugerechnet worden-'' H et vraagpunt is het laatstbesproken door R.M iiller

(Zeitschr../:d.Altherth.,XXXI,1887,S.82 LL
J'
oxcl
tBz-oy,
r, Akd.Lett.Jfi
'
tueleeuzccn,I,4e dmzk.
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dichter dacht daarbj aan hetland der Mooren en noemtdan o0k
de hoofdsteden van dat rjk Alzabè en Abakle,maarde geographische samenhang wjst duideljk naar de Merwengouw,die de
geograaf van Ravenna Maurungania noemt 1). DatSiegfried Oorspronkeljk deDeenschekoning was,diein de negendeeeuw zich
den Franken zoo geduchtmaakte,moge zeerwaarschjnljk zjn2),
niet minder waarschjnljk komt het mj voor, datin Nederland
een inheemsch held in zjne plaatsgesteld werd. In deFriezen,
aan wierhoofd Irold staat,zietMartin3)deW estfriezen inNoordholland. Daaraan paalde het gebied van den Hollandschen Graaf
Diederik , Arnold's zoon , onder wiens regeering in 1010 de Noor-

mannen een invalin Utrechtdeden,en zooals Stoke zegt(1,1002):
D ie Norm anne verbranden die stede,
Ende sloughen vele liede m ede-''

Genoemde kroniekschrjver weet van 'sGraven tochttegen de
Friezen te verhalen, waarbj het hard toeging.Ditwas dezelfde
Graaf, die ten jare 1018 in hetbosch Mirwidu - deMerwengouw - den beroemden strjd voerde metzjne Moersaten (cum
suis Frisonibus Morsatenis), en sedertheette die streek Holtland,
hoewel de naam aan een gedeelte van datland reeds in de negende

eeaw gegeven werd 4)!W anneer in het Goedroen-lied de Holzàzen
nu eens onder de banier van Froete van Deneland gerangschikt
worden , dan weer H olzànelant tot het gebied van Moring schi
jnt
te behooren, is dit bljkbaareene verwarring,ontstaan uitonbekenëheid met het tooneel, waarheen van lieverlee degebeurtenissen
verplaatst w aren.

lk weet wel, dat wj,bj gebrek aan stellige gegevens en bj
de schromeljke duisternis en verwarring, die in deplaatsbepalingen en plaatsnam en van het gedicht heerschen , ons tot gissingen
m oeten bepalen , die alles behalve volkomen zekerheid geven ,

1) Dr.J.te W inkelLRoman van Morlaen,bl.34) ziet in Siegfried een
koning bfvan 'tland derMorini(d.i.Zuid-vlaanderen,nog bepaalderhet
graafschap Boulogne)bfvan Maurungania.
2) Martin,Xufrun,S.XLIV.
3) Martin,Kutrun,S.XLVI.
.) ZieKluit,Hist.crff.Com.Holl.etZe6l.,1,2,p.36,50.
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maar zj komen mj n0g altjd,ook ondankshetgeen in den laatsten tjd over de Goedroen geschreven werd, zö4 waarschjnljk
voor,datik nietaarzelte herhalen:watik voorjaren schreef1):
Ik kan nietnalaten, bj dezen Siegfried van Moorland te denken
aan dien Siegfried of Sicco, den heldhaftigen broeder van den

krjgszuchtigen GraafDiederik: wiensromantische avonturen hem
hadden moeten stempelen toteen bljvenden held der sage,indien
men in Hollaud wat meerliefde had gekoesterd voor dichterljke
overleveringen; aan Siegfried , van wiens lotgevallen Stoke nog

ditweette verhalen (1t884),dat eene Oastricumsche vrouw hem
door hare schoonheid betooverde,ja, misschien meer eigenljke
tooverj gebruikte om hem in harenetten telokken en hem een
voorzjne eeuw ongehoord huweljk te doen aangaan 2).Zjn tjd,
een tjd van oorlog en geweld: z0o te water alste land,nu eens
met de pbestiales Frisones'', dan w eer met de verbonden vorsten

van Zuid-Nederland, dringtzich bj hetlezen van hetGoedroenlied vanzelf aan de verbeelding op , en van die dappere M oerFriezen geldt geheel, wat de dichter van die van M oorlant getuigt

(705,3):
1,Ez Nwaeren ie die besten
Si g:ben andern gesten

von allem ertrîche:
vil dicke herberge sehedelîche''.

De oogst moge schraalzjn,geheelonbevredigend washj toch

niet, daar wj althans eukele sporen meenen ontdektte hebben
van het bestaan van oud-Germaansche sagen binnen de N eder-

landsche grenzen, in een tjd,die overigensnagenoeg geheelin
duisternis is gehuld. Geen wonder dan ook , dat hier veel hypo-

thetisch bljft en dat wj ons daarmee voorshandsmoeten vergenoegen.

1) (;asc/tfedenf,
sderMnl.Dichtkunst,I,bl.82.
2)
sgEndete Castrichem lustehem das,
Dathiereeen wi
jfnam dorhaerscone,
Ofdor der toverien hone-''

?E dEgëLLàdg8CëE LETTELïLjgE ld gy àIlggëLEELïyj.
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INVLOED VAN HET CHRISTENDOM .

In delaatstederbehandelde onderwerpenwasreedsherhaaldeljk
de hand van een Christen-dichtermerkbaar:zj ditook bloothet
gevolg van de omwerking der stofin latertjd,toch geefthet0ns
aanleiding om een blik te slaan op den invloed , dien de stichting
der K erk onder de Germanen heeft uitgeoefend.
Goden en helden gingen , zooals vanzelf spreekt, ook in het

Duitsche volks-eposhand aan hand. Nietsisdusnatuurljker dan
dat de predikers van het Ohristendom in eene vjandigehouding
optraden tegen de volkspoëzie, die hunne leer kon tegenwerken.

W ant die zinneljk-poëtische overlevering had meeraantrekkeljkheid voor den geesteljk nog weinig ontwikkelden natuurmensch
dan de nieuwe leer, die ootmoed , dooding des vleesches en zelfverloochening predikte. Daarom werden allerlei m iddelen aangewend om den ouden eeredienst uit te roeien.

Heidenscheheiligeplaatsen werden aan den Christen-Godgewjd,
aan heidensche feesten werd een christeljk karakter gegevent
heidensche overleveringen en goden ondergingen eene geljke verandering. Zoo werd datgene, wat men niet op eens kon weren ,
dienstbaar gem aakt om het nieuwe ingang te verschafen. M et de
oude namen verbond men evenwel m aar al te vaak nog de oude
denkbeelden: daarom volgde verbod op verbod van vorsten en

kerkvergaderingen om de voorvaderljke liederen te zingen, hetgeen wel uit vrees voor straf werd nageleefd in het openbaar,

maar de aanhankeljkheid aan hetvoorvaderljk erfgoed nietvernietigde. Eindeljk begreep de geesteljkheid, datzj hetoude het
best verdringen zou door daarvoor iets anders in de plaats te

stellen? en zoo ontstond eene geesteljke letterkunde,waarbj wj
thans m oeten stilstaan.

GEESTELIJKE GESCHRIFTEN.

Christeljke poëzie in de taal der Kerk werd alvroeg,z0o in
als buiten Duitschland, door de geesteljkheid beoefend. Dithad
natuurljk om de taal, waarin die gedichten waren opgesteldz
weinig invloed op het volk , maar al spoedig trachtte m en op

meer nationale wjze de behoefte aan christeljk letterkundig voedsel te bevredigen , die zich van lieverlede begon te doen gevoelen.

Zoo ontstond de Gotische Bjbelvertaling van den BisschopUlfla
-

of, zooals de Grieken hem noemden, Ulflas

in de vierde

eeuw (311- 381),welke a1s dooreen wonder vooronsisbewaard
gebleven 1). En sedert de achtste eeuw nam hetaantalDuitsche.
geesteljke geschriften aanmerkeljk toe. lk bepaal mj t0t het
opnoemen van de vertaling van Isidorus'verhandeling de Xcffrftate D pzzlïzlf, uit de zevende eeuw 5 de vertaling van de regula
Sczlcfï Benedicti, vroeger aan den St. Galler m onnik Kero toegeschreven , uit de eerste helft der achtste eeuw ; de vertaling van
het Evangelie van M attheus en het allitereerend gedicht over het.

jongste gericht, onder den titel Muspilli in het licht gegeveny
van dienzelfden tjd5ofde vertaling derzoogenaamdeEvangeliënharmonie van Tatian , uit de negende eeuw 5 de werken van den

St.Galler monnik NotkerLabeo,waaronder vooralzjne vertaling
der Psalmen en der verhandeling de Ctlzldpltzfïps: P hilisophiae van

Boëthius opmerkeljk zjn,uit de laatste jaren der tiende eeuw,
en eindeljk de reeds besproken zoogenaamde W achtendoncksche
1) Althansdegedeelteli
jk totonsgekomen Gotische tekstvan den Bi
jbel,
in verschillende fragmenten te Milaan,Turi
jn,Avolfenbuttel en Upsala bewaard, wordt hem toegekend.Het overbli
jfselvan een prachtig handschrift
tez laatstgenoemde plaats, wordt, om den zilveren band, waarin hetgebon-

den is,codex argenteusgenaamd.Uitvergeli
jking van den tekstvan hetOude
Testament en dien van de Evangeliën,en van dezen metdebrieven vanPau-

1us,bli
jkt, dat Ulfla medewerkersheeftgehad. OverUlila raadplegemen:

Bessell, Cberdc,
:leben #ed U@lasunddiebekehrungderGotenzum Christentumy
Göttingen, 1860.Men vergeli
jkeookKaufmannfsopstel:KritlscheUntersuchung
der Quellen zur Geschicbte Vt/îlc.
s (Zeitschr.f.d. Alterth.und Litteratur,

XXVII,S.l93 E). In hoofdzaken vereenigthi
j zich metdeuitkomsten van
Bessell's beschouwingen. W at den naam van den bi
jbelvertalerbetreft,zegt

Kaufmann:,,(es)istdaran festzuhalten,dassderbischofderGotensich U6la
genannthatund nicht Vu@la,''a.a.O.,S.244.De Gotische fragmenten zi
jn
o.a.afgedruktin Stammfsbekende uitgave(7eAu:.,Paderborn,1878)enin
Bernhardt's Vu6la (Ha1le,1875).

s'
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Psalmen (bl.13). Boven alle andere zjn voor onstwee Bjbelsche
gedichten belangrjk,uitofeven nadentjdvanKareldenGrooten.
Onmeteljk was de invloed, dien deze waarljk groote vorst op.
de ontwikkeling van zjn tjd gehad heeft, en niethetminstis
die op letterkundig gebied zichtbaar.
Ilet is genoeg bekend,hoe Karel zich omringde m et geleerdenz
o0k uitden vreemde gelokt,als Peter van Pisa,Paul W arnefrie;

(Paulus Diaconus), Alkuïn, aan welke hj vooral het onderwjs
derFrankische geesteljkheid opdroeg.Zj schreven voor dekathedraal- en kloosterscholen leerboeken ,die gretig werden gebruikt.

Vooral legde men zich in die scholen toeop hetonderwjs der

Duitsche taal) sinds de Keizer er op aandrong , dat in die taal
voor het volk zou worden gepredikt, en dat de gemeente hetOnze

Vader en de Geloofsbeljdenisin do landstaalzou leeren bidden.
Bljkbaar had 'sKeizersgenegenheid voordie taalten gevolgey
datde geesteljkheid er zich meeren meer op begon toeteleggen
Om 0ok in haar te schrjven.TeFulda werd zj metjverbeoefend
onder leiding van den beroemden Hrabanus Maurus(776-856),
sedert 804 bestuurder der kloosterschool, sedert 822 Abt van het
klooster en van 847 afAartsbisschop van M ainz, en weldra gingen
van Fulda leeraren uit naar de voornaam ste kloosterscholen , als:

Hirschau,St.Gallen '),Reichenau,Corvey,Prûm ,enz.
D e studie van het Duitsch ging niet zonder bezwaren : want de

schrjftaal moest eigenljk nog worden gevormd. Tothiertoe had
de moedertaal bjna uitsluitend gediend als spreektaal ofweinig
beschaafd volksgezang:thanszou zj meer geschreven worden.En
dat de geesteljkheid, die in het Latjn was opgevoed, bj die
studie de toevlucht nam t0tde taalder geleerden isvrj natuurljk. H0e men daarbj te werk ging,leeren de talrjke glossaria
uit dien ti
jd en de zoogenoemde tusschenregelige (interlineaire)
vertalingen van kerkeljke geschriften, eerstlater doorwatvrjer
overzettingen en eindeljk door meerdichterljke omwerkingen gevolgd.
Dit geldt ook van Nederland: althans in de tiende eeuw bezat

1) Schefl
klfs uitstekende roman j,'
>rkkehal'
de'geeft een schoon beeld van
hetleven en streven dergeesteli
jken uitSt.Gallen en Reichenau.
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de Egmonder abdj een psalmboek met Duitsche glossen (Psaltez'
ium teutonice glossatum)en enkele andere soortgeljke werken 1).
Een leerling van HrabanusMauruswas deBenediktjnermonnik
Otfrie:,die omstreekshetjaar 870 inhetkloosterteW eissenburg,
in den Elsas,eene aan Lodewjk den Daitscher opgedragen Evangeliënharmonie schreef,welke gewflonljk,naar den held van het
gedicht, Krht (Christus) genoemd wordt en in vele opzichten
m erkwaardig is.
De taal is Hoogduitsch , en de vorm nieuw , daar de dichter in

zjne verzen het stafrjm (alliteratie) door het eindrjm vervangt.
In zjne behandeling der stof is hj lyrisch en didactisch:zjne
persoonljkheid staat overal op den voorgrond; hj redeneert en
pronki m et geleerde toespelingen op klassieke dichters.

Maar watvoor onshetmerkwaardigstmag heeten,is de wjze,
waarop hj zich uitlaat,vooreerstover de moeiljkheid,waarmede
hj te kampen heeft tengevolge van de weinige smjdigheid der
taal, die hem ten dienste staat, en ten anderen over hetdoel, dat

hj metzjn geschriftbeoogt.
Niet zonder eenige pedante overdrjving beklaagt hj zich,in
eene Latjnsche voorrede,over de barbaarschheid van het Duitsch ,

dat hj ongekuischt en onhandelbaar noemt, en nietgewend om
zich aan den dwang der taalregels te onderwerpen 1). En toch

gebruikt hj de volkstaal bj voorkeur, omdathj voorzjn volk
wilde schrjven,hetwelk behoefte had aan een Duitsch gedicht,
dat in de plaats kon treden Van het aanstooteljke, onkiesche
volksgezang en van het heidensche heldeneposs een gedicht, dat
zjne landslieden voorvrome poëzie mochtwinnen en hen gewen-

nen aan de lezing van hetEvangelie in deeigen landstaal5.
Zi
jne wenschen reikten eigenljk nOg hooger.Hj streefde er
naar) ODl den Franken een christeljk
- heldendicht te schenken,
jte
1) Zie vooralDr.H.G.Kleyn, Decatalogusderboeken van deabdi
Egmond (Jrchie/ voorNederlandschekerkgeschiedenis,1882,11,b1.127 v1g.
).
:) lr
Huius....linguae barbaries....inculta etindisciplinabilisatquein-

sueta capi regularifreno gramm aticae artis-''

') ::llerum sonus inutilium.....laicorum cantusobscoenus.....utaliquantulum huius cantus lectionis ludum secularium vocum deleret, et in evangeliorum propria lingua occupati dulcedine sontzm inutilium rerum noverint
declinare.''
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waarbj hem het voorbeeld van Latjnsche epische dichters van
ouder en jonger tjd voor den geestzweefde. Hoe vrj hj nu ook
zjn onderwerp behandelde,hj isin ditvoornemen nietgeslaagd,
omdat de geleerde ) schoolsche m onnik den toon niet wist en ook

bljkbaarnietverlangdete vatten van een volk, waaraan hj door
richting en leven vreemd was.
V eel beter zou daarin een ander dichter slagen ) dieietsvroeger,
omstreeks het jaar 830, een soortgeljk werk schreef, raaar die
hetzelfde onderwerp geheel anders behandelde.

Zjn gedichtdraagtden naam van HlUand (de Heiland); hetis

in het Oud-Nederduitsch of Oud-saksisch, en, naar men m eent,

op lastvan Lodewjk den Yromen,dooreen beroemden Saksischen
zanger geschreven. llet heeft allerwege grooten lof ingeoogst, en

zoo de uitspraak te hoog gekleurd is, die 'tbeschrjft als rhet
voortrefeljkste,volmaakste en verhevenste epischegedicht,datde
Christeljke poëzie aller volken en allertjden voortgebrachtheeft
en dat in enkele deelen , schilderingen en trekken volkom en m et

de zangen van Homeruskan vergeleken worden''(Delcourt)1),
toch is het terecht m et den naam van soudste Duitsche M essiade''
bestempeld.
Over het algem een houdt de dichter zich aan het verhaal der
Evangelisten , en slechts hier en daar wordt de schildering in de'n
toon der volkspoëzie meer uitvoerig ) waar het onderwerp tot epi-

schelevendigheid aanleiding gaf,b.v.bj de beschrjving van den
kindermoord te Bethlehem , de bergrede, den storm op het m eer

enz. Maar nimmer treedt 'sdichterspersoonljkheid op den voorgrönd:zj verliestzich geheelin een epischen objectieven toon.
Aan dat niet zelden waarljk dichterljk verhaalgeeftdekorte,
allitereerende versm aat veel gang , en nergens wordt de kernach-

tige taaldoorstoplappen ontsierd,diebj Otfried,doorden dwang
van 'trjm )zoo dikwjlsvoorkomen.

Christuj is hier inderdaad de held van een volksdicht, waarom
ook de titel: rluied van het leven van Jezus'' niet ongepast is.
Hj verschjnter in dehoogsteeer,welkeeen Oud-Duitscherkende:

'
) Men stelle tegenover dit oordeel datvan Scherer:r:Dieser,?tlq
eljant
p'
ist ûberhaupt kein Epos;er istein Lehrgedicht und sollte nach derIntention

desVerfassersauch nichtsAnderesseinf'LGescbicllted.d.Litteratur,S.48).

DE GEESTELIJKEN EX DE YOLKSPOZZIE.

als een machtig Vorst,die,van zjne getrouwen omgeven en door
ontelbarevolksscharen gevolgd,hetland doortrektom rjkegaven
uit te deelen.Een enkel, kort voorbeeld , dat tevens den toon van

het werk karakteriseert,moge dit doen zien 1).
nDe legerschare trok voor Jericho-burchtt en de zone Gods, dp

machtige,wasonderde menigte.Daar zaten twee mannenbj den
weg;blind waren zj beide; genezing hadden zj noodig,dathen
des hemelsbestierder heelde; wantsedertlang waren zj van het
lichtberoofd.Zj hoorden toen de saenigte voorbjtrekken en vroegen terstond begeerljk,de stekeblinden,welk rjk m an onderden
volkshoop de voornaam ste was, de eerwaardigste aan 't hoofd ?
Toen antwoordde hun een held en zeide, dat daar Jezus Christus

van Galilealand was,de beste der geneesmeesters)die voorbjtrok
metzjn volk.Toen werd hethartderbeideblindemannenverbljd:
toen zj den zone Godswisten onder de heerschare,riepen zj hem
m et hunne w oorden toe, luide biddende t0t den heiligen Christus,

dathj hen gereedeljk hielpe: plleer,zone Davids,wees onsmet
djne daden mild,red ons uit dezen nood) zooals gj menigeen
deedtvan hetmenschengeslacht:gj zjtvoor menigeen zoo goed)
j helpt en heeltenz.''''
Sloeg de Saksische zanger,die waarschjnljk mede weleen kerkeljk persoon was, den toon aan der volkspoëzie,wj zagen dat
ook Otfried,zj hetdan op andere wjze,daar zjne aandachtop
vestigde.En hetkon ook nietanders,ofgeesteljken,diededichtkunst beoefenden , m oesten zich m et het volksgezang bezig houden.

W anneer zjnu,geljkdeW eissenburgermonnik,ernaarstreefdenz
om wat hun daarin aanstooteljk voorkwam weg te ruimen,dan
was daartoe geen beter middel, dan zelf zich van het volkslied
meester te maken.

En dat kon geschieden in een tjd,toen geesteljkheid en volk
nog zoo nabj elkander stonden,toen abten en kanunniken deelnamen aan wereldljke vreugd, en ernog geen verbod wasuitge1) Alstaalproeve volgen hierdeeerste tweezinnen in hetoorspronkeli
jke:

W erod sithoda furi hierichoburg, was thie godes suno mahtig undar thero
m enigi. Thar satun tuena man bi wege; blinda warun sia bethia; was im
buotono tharf, thatsia giheldi hebanes waldand, huand sia so lango leohtes
tholodun m anaga huila.
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gaan, dat den priester belette zich bj dejachtoefening van den
edelman aan te sluiten.Toen kon erliefde voorde volkspoëzie bj
de geesteljkheid bestaan. En datzj werkeljk bestond,bljktuit
den jver,waarmee men in dekloostersdevolksliederenopteekende.
Immers uit de boekenljst van hetkloosterReichenau weetmen,
dat daar reeds in 821 een handschrift gevonden werd, dat twaalf
D uitsche liederen inhield.
Er was nu m aar één stap noodig om zelf de hand aan het werk

(of de lier) te slaan. Dat had dan ook inderdaad plaats, en de
volkspoëziekwam weldra in handen van degeesteljken. W i1men
daarvan het bewjs ik vestig de aandacht op het zoogenoemde
Lodewgkslied,datde overwinning viert,doorLodewjk HIin881
bj.Saucourt op de Noormannen behaald. Nog vöpr den dood des
overwinnaars (5 Aug.882)werd hetgedicht, misschien door den
beroemden Hucbald uit het ltloostervan St.Amand nabj Yalenchjn,in allen gevalle in een derHoogduitsche dialecten 1).
'
) Yolgens MiillenhoF (in dedoor hem en Schereruitgegeven Denkmöler,
11,S.304 en Voowede,S.XVI,XVIII,XXI)in hetMiddel-ofRi
jnfran-

kisch;volgensBraune LBeitrageenz.,I,S.5l)in hetZuidfrankisch.Ziehier
den aanvang van het lied :
Einan kuning weiz ih.
H eizsit ller H ludvig.
Ther gerno gode thionot,
Ih weiz her imos lonot.
De inhoud luidt:

Een Koning ken ik, Lodewi
jk iszi
jn naam ,dieGod gaarnedient:en ik
weet,datdeze hethem vergeldt.

11Alskind werd hi
jvaderloos,maarhetwerd hem vergoed,wantdeHeer
trok zich zi
jneraan en werd zi
jn opvoecler.
11Hi
j gafhem deugden en koninkli
jk dienstgezin,en den ri
jksstoelhierin
Trankenland;- lang mogehi
j dien bezitten!
11Ditdeeldehi
jweldra metlfarloman,zi
jnen broe
r,ditgeheeletalvan
, de
heerli
jkheden.
1,Toen ditgeschied was,wildeGod hem beproeven,ofhi
j,nog zoojong,
leed en moeite kon dulden.

11Hi
j liet heidensche mannen over zee trekken om het Frankenland te
herinneren aan zi
jnezonden.
11Sommigen werclen nu verloren, anderen uitverkoren; dievroegerkwali
jk
leefde,onderging zi
jne stmf
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Dat dit slaglied uit de pen van een geesteljke isgevloeid,en
dat daardoor de toon van het volkslied merkeljk is gewjzigd,
11Die vroeger zich m et roofophield, verbeterde zich, deed boete en werd
een braaf naensch.
11D eze was leugenaar, gene roover, een ander vo1 bedrog, die zich sedert
beterde.
11De Koning wasverre,hetgeheele ri
jk in rep en roer: christus wasverbolgen en dit ontgold men.

11Maar God erbarmde er zich over: Hi
j zag den grooten nood,en beval
Lodewi
jk terstond daarheen te ri
jden.
Lodewi
jk, mi
jn Koning,help mi
jne lieden:de Noormannen doen hun
Zrootgeweld aan!*'

11Toen sprak Lodewi
jk: l,Heer,alwatGi
jgebiedt,zoo doeik, tenzi
j de
dood hetmi
jbelette-''
11Toen ging hi
j met Gods verlof, en hief de stri
jdvaan in dehoogte en
reed in Frankenland tegen de Noorm annen.

1,Diezi
jnerverbeidden, dankten God en riepen allen:rrj,
l'
leer,wi
jhebben
lang reeds naar U uitgezien.''''
11Toen sprak Lodewi
jk,degoede, luide: s::yl'
loudtmoed,gezellen,mi
jne
getrouwen in den nood!

1111GOd zond mi
j herwaarts,en zelve gebood Hi
j mi
j, of'tu goed dacht
datik den stri
jd aanving, mi
jzelven niette sparen,totdatik u gered had.
Nu wilik,datallen,dieGod liefhebben,mi
j volgen.
1111Het leven hier op aarde is ons beschoren, zoolang Christus wil: eischt

Hi
j,datwi
jvan hiervaren,Hi
jheeftermachttoe.
111Alwie hier meti
jver Godswildoet,brengthi
jerhetleven af,ikloon
hem zi
jnen moed:bli
jfthi
jin den stri
jd, dan vergeld ik hetzi
jn geslachtM'*
11
Toen nam hi
jschild en speeren reed heldhaftig voort,'om zi
jnen wederParti
jdershardewaarheden tebetuigen.
,1Hetduurdenietlang,ofhi
jArond deNoormannen,hi
jloofde God,want
hi
jzag wathi
jbegeerde.
1,De Koning reed koen, en zong een heilig lied, en allen zongen mede:
1,Kyri'eleison!''

11Dezang wasgezongen,destri
jd begon:hetbloed kleurdehundewangen,
daar de Franken speelden.

1:Daar vocht ieder held, maar niet een zoo als Lodewi
jk; snel en koen
datwas hem aangeboren.

j schonk thanszi
jnen
j,sommi
gen doorsloeg hi
j,sommigen doorstak hi
j hi
vi
janden een bitteren drank.W eehun,datzi
jimmer leefden!
jk werd zeeghaftig; hi
j loofde alle
11Geloofd zi
J de Godskracht! Lodewi
Heiligen,wantzi
jnerwasdeoverwinning.
1:
Lodewi
jk keerdeweder,deoverwinnendeKoning;en zoo washi
jimmer,
waar zulksnoodig was.Behoudehem de HeerdoorZi
jnegenade!''

DE vorukspo:zlE Ix Lw'
rlzxscuEx vonx.

springtln 'toog,alsmen hetmetgeljksoortigezangenvergeljkt.
Ik wjs b.v. op het Angelsaksische lied op Athelstan'soverwinning bj Brunaburh 1) in 937. Daar worden wj terstond midden
in den strjd verplaatst, die het hoofdtafereel van het gedicht
vormtq en de volksdichterjubeltten slotte bj de overwinning en
verheugt zich , dat adelaars, raven en wolven hun maal op het

slagveld zullen vinden,en dathetgebeente derverslagenvjanden
daar za1 liggen verbleeken tot in eeuwigheid.

Hoe geheelanders in hetLodewjkslied!Daarisde vjandeljke
inval eene beproeving voor Gods uitverkoren Koning, eli eene
straf voor de zonden des volks. De slag wordt aangevangen m et
gebed , en het lied eindigt m et vrom e dankzegging. Toch m is-

kende dat lied den volkstoon nietqdit bljkt duideljk,als wj
zien, dat in de werkeljkheid hetFrankiseheleger bj Birthen of
op hetLechfeld zich,evenals in de schilderingvandengeesteljken
dichter,door.vroom gezangenavondmaalvoorbereiddetotdenstrjd.
0ok in de volgende eeuw : onder de keizers uit het Saksische

huis(919- 1024),bleefde geesteljkheid aan hetvolksgezang zjne
aandacht wjden. Maar hetgeen bj den eersten oogopslag vreemd
kan schjnen,is,dathetvolksgezang nu uitdetaal desvolksin
Latjnsch gewaad werd overgebracht.
En toch is dit niet onverklaarbaar. Evenals onder Karel den
Grooten bestond er groote belangstelling voor de klassieke letter-

t
) Het Bask-ische volkslied,dat de vernietiging van Charlemagnefs legermacht in Ronceval viert, en o.a.voorkomt achter Fr.M ichel's uitgave van
de Chanson de Rolant, en hetwelk in devorige uitgaven mede a1sbewi
jsstuk
werd aangehaald,is een werk van laterti
jd.Men zie daarover GastonPcrg,
Hist.wo/fkue de Charlemagne P.285 noïe, en vooral Llon Gautier, LesEpoplesJrcnrcle.
s, tom 111: p. 524. Van dit, zoowel a1s van het in den
tekst aangehaalde A ngelsaksisehe lied vindt m en eene vertaling in het eerste

deel mi
jner Gescl
tiedenis der Mnl. Dlchtkunst,bl.100-103,noot.In plaats
van het daar aangehaalde,geheelverouderde en onbruikbare boek van Arend
raadplege men W iilker's Grundriss zur Geschichteder Angel
söchsischenZfffercfur

(Leipzig, 1853),S.l16, ofProf.Bernharcl ten Brink's Geschichteder&?J!ïsehen Litteratur (Berlin 1877), liefst de Engelsche vertaling daarvan door
Kennedy (London,1883).Eenemetrischevertaling van den bedoelden Angelsaksischen zegezang in X hedendaagsch Engelsch gafTennyson LBalladscnd
other Poems,London,1880,p.169- 179).

64

HROSVITHA VAN GANDERSHEIM.

kunde ook tjdens de regeering van de drie geljknamige Saksische keizers. De beroem de klooster- en kathedraalscholen nam en
onder hunne bescherming in aantal toe,en geleerden werden van

'

allerwege naar het keizerljk Hof geroepen. De studie der oude
talen drong door in de maatschappj.De genoemde keizerswaren
zelven nietslechtsmetdeLatjnsche?maarook metde Grieksche

'

'letteren vertrouwd 4 aan hun hof las m en Plato en H omerus.
H edwig, de dochtgr van H endrik van Beieren, die vroeger den
'
Griekschen K eizer was toegedacht, m et de Grieksche letterkunde
bekend raakte, H oratius en Vergilius las, wist den Zwabischen

Hertog Burchard,dien zj later huwde,voor harelievelingsstudie
le winnen1).Bruno,aartsbisschop van Keulen,broedervanOttoI,
deed taalgeleerden uitGriekenland komen,lasde oude schrjvers
en voerde op reiszelfszjne boeken mede.
Tn het Egmonder klooster vond men niet slechts de wonderbare

geschiedenis van Alexander den Grooten,den Trojaanschen oorlog
van Dares Frigius, den W altharius,m aar m en las er reeds in de

elfde eeuw Cicero de Senectute,deAmicitia,en zjne orationes;
voorts Persius, Horatius, Lucanus 5, Salustius, en wat later
ttegen 1140) Vergilius.
Hoe groot de invloed van het klassicism e was,bl
jkt o0k uit
de wjze,waarop men erzich tegen verzette.Iledwig's zuster Ger,

v

'
birg ,van 957 tot om streeks 1000 Abdis van het Saksische klooster
Gandersheim , was niet minder dan de Zwabische Hertogin in de
,oude l
etteren bedreven. Zj onderwees daari
n de weldra zoo be-

roemde kloosterzuster Hrosvitha, die zj in de kennisdervoornaamste Latjnsche dichters en prozaschrjversinwjdde.De vrucht
van datonderwjs openbaarde zich inta1van schriften dergeleerde
non in de klassieke taal:eerst eenige legenden,toen (962- 967)
zes bljspelen,voorts een lofdicht op Otto I (968)en nog enkele

'

1) Zijisde heldin in ScheFel'svermelden roman :,Ekkehard''.
1) Nic.Heinsius gewaagt in 1640 in een briefaan Is.Vossiussran ::duo

codices satis vetusti, e M onasterio Egmundano deprompti, quorum alter
scholiasten Lucani antiquum , alter Aululariam Plauti versibus Elegiacis
expressum ,aliaque quaedam contineret.
''Debezitter s,
EquesW ouwiusHagae''
had er niet veelm ee op.Zie Burmanl
ogeEpistolarum ,III,588.Onderde
, Syll

330 werken in deEgmonderbibliotheek waren omstreeks50 klassieken (Dr.
H.G.Kleyn,Archif t'
oprNederlandsclleKerkgeLchiedenls,1887,11,134).
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andere gedichten.Voor onszjn harebljspelen hetmerkwaardigst.
De inhoud is aan vrome legenden ontleend; zj hadden dan ook
ten doel: de onstichteljke bljspelen van Terentiuste verdringen,
maar de vorm en de taaldeden zien, hoezeer zj vertrouwd was
metden schrjver,dien zj bekampte 1).
Dit alles bracht+ eene mengeling teweeg van Duitschen geest en

Latjnschen vorm : van romantischen inhoud en klassieke omkleeding:die hoogstopmerkeljk is.
Een dervoortbrengselen van dien tjd,datvooralonzeaandacht
verdient, is het gedicht van W altharius.
Dat de sage, welke hier behandeld wordt, overoud is en waar-

schjnljk oorspronkeljk zelfs een mythisch karakter had: werd
boven (b1.45) reeds opgemerkt. '
Wi
j staan bj ditpunthier niet
opzetteljk stil, daar het ons hoofdzakeljk te doen is om den
eigenaardigen vorm , waarin zj zich voordoet, nl.in Latjnsche,
op klassieke leest geschoeide verzen.
Die shchsischen Kaiser schritten in der Theilnahme fiir höhere Bildung auf Karls Bahn fort, ihre Verbindungen mitBysanz hielten auch der
griechischen Sprache das Thor oflkn. Die Tochter H erzog H einrichs I, von
Baiern,Hedwig,die Nichte König Ottos I,warmitdem griechischen Kaiser
Oonstantin a1s Kind verlobt und hatte von Eunuchen, die deshalb nach

Deutschland kamen, griechisch gelernt.Sphtera1sjunge svitwedesHerzogs

Burkard von Schwaben lernte sie vonTdem SangallerMöncheEckehard auf
ihrer Feste H ohentwiellateinisch und las m it ihrem LehrerV irgil11nd Horaz.

Sielehrte denjungen Klosterschiiler@@Burkard griechisch...

!!Hedwigs Schwester Gerbirg war Abtissin desshchsischen Stiftes Ganders-

heim (ungefâhr von 957 bis 1001)und durch ihreGelehrsamkeitund W eisheitw iirdig der königlichen Abkunft.Ihre Schiilerin warH rotsvith;siefiihrte
dieselbe in die schwierigeren lateinischen Schriftsteller ein und durch sie

erreichte Hrotsvith jene Herrschaft iiber den lateinischen Ausdruck, diesie
schmiickt.Das erste Zeugnis der erworbenen Kenntnisse waren fiinfLegenden,
denen sie noch drei folgen liess.Dann wagte sie sich xn eine Folgevon sechs

Komödien (962-967),die sie dazu bestimmte,den leichfertigen Terenz zu
'd
vel
rângen. Gleich darauf dichtetesie nach derAuForderung ihreribtissin
Gerbirg dasLobgedichtaufderen grossenOheim KönigOtto1(968)undsandte

es dem Kaiser wie dessen Erbsohne zu.Den Beschlussihrerschriftstellerischen
Thâtigkeit machte die ErzNhlung der Anfhnge des Klosters Gandersheim.
Den historischen Gedichten kann auch die nach miindlicher ITeberlieferung
von H rotsvith verfasste Leidensgescbichte des h.Pelagiuszugezkhlt verden,
die im iibrigen unter die Legenden gehört. Legendarisch istder Charakter
aoxcltBr
uoE'
r, Ned.Lett.M iddeleeuwen,I, 4e drtzk.
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W ALTHARIUS.

ln dit gedicht wordt verhaald ,hoe W alther, dezoon deskonings
van Aquitanie, de Bourgondische koningsdochter Hildegonde ont-

voert uit het hof van Attila: waarbeiden zich als gjzelaarsophielden. De Frankische koning Gunther, belust op de schatten ,
die '
W alther meevoert, weigert den vluehtelingen den doortocht

door zjn land en overvalt hen in de nabjheid van W orms. llj
wordt evenwelmetalzjnehelden in eene reeksvan tweegevechten door W alther overwonnen,die zjne bruid naar de vaderljke
woning voert en haar huwt.
Dit gedicht werd in het klooster te St.Gallen in de eerste helft

der tiende eeuw als Latjnsche schooloefening vervaardigd door
Eckehard l voor zjn meester Gerald 1),die hetwerk nazag en
verbeterde en het den bisschop Erchanbalch van Strassburg toezond.

Omstreekshonderd jaarlaterheefteen andereEckehard,devierde
monnik van dien naam in St.Gallen,zich bejverd,aanhetLati
jn
een klassieker tint te geven 2). De inhoud verplaatstonsgeheel
in den Oud-Duitschen heldentjd met zjne ruwe, maar eerbare
zeden en vertoont nog menig spoor van Germ aansch heidendom .
Daar staat nu de vorm scherp tegenover, die geheel antiek is en
aan H om erus en Vergilius herinnert, van welken laatsten de dieh-

ter niet zelden beelden,jat zelfs geheeleverzen overneemt, tot
opluistering van zjn werk.
sâm tlicher Dichtungen der H rotsvith.Avie sie die Geschichte,welche sie vortrâgt, als Avunderwerk fasst, das an dem shchsischen H ause gewirkt ward,
so sind auch ihre K omödien dram atische Darstelltlngen legendarischenStoflks,
den sie der Gegenwart möglichst nahe bringen w ill, indem sie M enschen
und Leidenschafïen nach dem Leben ihrer Zeitbildet.lhreStelltlngzurFrage

derMoralithtvergleichtsich deljenigen derVert
ksserderenglischenFamilienromane desachtzehnten Jahrhunclerts, die gleich Hrotsvith diebedenklichsten
Charaktere und Situationen schilderten und c
lie Rechtfertigtlng dafirin dem
endlichen Siege der Tugend fanden-''
ltarlAveinhold,Diedeutschen Frauen fn dentL
vittelalter,1z, l37 38.

Hi
j haalthierbi
j aan R.Köpke,Hrotsvithr0n Gandersbeim,Berlin, 1869.
Ten onzentleverde11.A.Perk in zi
jn:,,De tooneelarbeid eenernon uitde
tiende eeuw (Amsterdam ,1886)59,eenebeschouwing overHroswithafsdramatische poLzie.

') En niet, volgens Scheflklfs dichterli
jke voorstelling,in romantische
eenzaamheid ter leniging van liefdesm art.

:) Verg.E.Alartin*s opmerking in 5Y.Wackernagel's Geschichteder Aufschen Litt-,1',91.

RUODLIEB. -

VOLKSGEDICHTEN IN LATIJNSCHEN VORM .

Dat dit gedieht niet door den St. Galler monnik werd uitgedacht, m aar eene navolging is van een oader Duitsch volksdicht,

valtgemakkeljk te bewjzen.Nietslechtspleiten daarvoor de echt
epische gang van het verhaal en de toon , die er in heerseht,

maar hetbljktnog uitenkelebjzonderheden.Ik wjsop de slotwoorden: rHaec est W altharii poesis'',die ontwjfelbaar de vertaling zjn van hetDuitsche: sdazistW althariesliod'', hoedanig
slot, geljk o.a. het Nevelingenlied leert, in de Oud-Duitsche
poëzie zeer gewoon is. Maar nog trefender komthetuit:alswj
zien , h0e een der helden van het gedicht genoemd wordt:pHagano

spiltosus'',hetgeen alleen beteekenisheeft,alswj er devertaling
in zien van de Duitsch: woordspeling: pHaganôn haganin''1).
Trouwens het onderwerp bleef in den m ond des volks, en men
bezitfragmentdn van eene middelhoogduitsche bewerking der sage
uit de dertiende eeuw.

Behalve dit gedicht zjn er nog verscheidene dergeljken aan
te wi
jzen: in de eerste plaats dat, hetwelk onder den naam
R ttodlieb .bekend is en in de eerste helftder elfde eeuw , omstreeks
1050, vervaardigd werd , volgens somm igen door den m onnik From und uit het Beiersche klooster Tegernsee.

Het is te bejammeren, dat van dit romantisch verhaalslechts
batrekkeljk weinige brokstukken bestaan, daar de toon, die er
in heerseht,en de maatschappeljke vormen,welke er in geschetst
worden , als het ware een begin van overgang van de volks- t0t

de ridderpoëzie uitmaken e).
Nog meer te betreuren ishetverliesvan de Latjnsche bewerking van het Aribelltltgeit-liell, voor bisschop Piligrin van Passau

(t 991)door den geleerden geesteljke Konrad vervaardigd, welke
van hetgrootste belang zou zjn voor de geschiedenis derontwikkeling van de sage 3).
Hoogst m erkwaardig is voorts de geheele reeks van grooter of

'
) Hagen beteekentdoorn,spina.
2) l:Dez-Rudlieb ist der Alteste erfundene Ritterroman der europâischen

Litteratur;eristder erste RitterromanderWeltlitteratur''(Scherer,Geschlchte
der d.Litteratur,s.68fl
.).Men vergeli
jkemetdiensoordeelvooral:Dr.Seiler,
Kaltarbistort
.
scbes aus dem Raodlieb. Trarbach, l881.

3) Zie evenwelbl.3l.

DE GEESTELIJKHEID EN DE VOLKSPOZZIE.

kleiner Latjnsche gedichtentdie een eigenaardigen tak dervolkspoëzie ter behandeling kozen t nl. de dierensage. Op dit onderwerp

zelf en enkele dier gedichten komen wj later, bj de bespreking
van den Vlaamschen Reiîtael-t, terug; thansbepalen wj onstot
de verm elding der titels.
En dan komt in de eerste plaats in aannzerking een stuk ge-

titeld: VersîIs de Gtzl/p, hetwelk men aan Alkuïn toeschrjft,
en dat dus tot de achtste eeuw behoortq voorts een gedicht, door
een Lotharinger monnik in 936 te Toul geschreven , en getiteld :

Ecbasis Cqptivi; iets jonger is de Sacerdos etfpzf
.
pzfdydan iste
noem en de Luparhts uit de elfde, de Iteilkard'
us Vul
pes uit de

jaren 1146 tot 1148 en eindeljk de Ysengl-imus - die evenwel
niet m eer onder de zelfstandige werken gerekend m ag worden -

uit het einde der dertiende ofhet begin der veertiende eeuw 1).

Hetvoorlaatste gedichtbehoortin Vlaanderen thuis.Ten slotte zj
nog vermeld dePoeniteptial.ius,die nietouderschi
jntdan deeerstejaren van de dertiende eeuw.
Daar sluiten zich dan Fransche, Duitsche en ook Vlaam sche

gedichten bj aan,die wj te hunner plaatse zullen bespreken.
Uit dit alles bljktgenoegzaam ,hoe de geesteljkheid zich met
de dichtkunst in het algemeen, met de volkspoëzie in het bjzonder, jverig bezighield. En hoeveel is er van dien aard niet
voor ons verloren gegaan! Ten minste als m en vertrouwen mag
CN Over den ouderdom der beide laatstgenoemde gedichten en hunne ver-

houding tot elkander is in de laatste jaren nieuw lichtverspreid doorDr.
Ernst Voigt, die de reeks zi
jner geschriften over het dierenepos in 1874
opende m et de uitgave van den Ecbasis captivi en die in 1884 schitterend

sloot met zi
jn uitstekend werk: Ysengrintus.Hi
j toont daar (S.CXXIX-

CXXXIX) o.a. in aan,datde doorGrimm ontdekteen uitgegeven s:lsengrimus'',die in heteenigevolledige;handschrifta1s:,Ysengrimusabbreuiatus''
aangeduid wordt, niet, zooals m en tot dusver m eende, de bron is van,
maar slechts een uittreksel uit den Reinardus Vulpes k
edien men beter,op het

voetspoorvan Voigt,voortaan Ysengrlmusnoeme). Een monnik uitdenabi
jheid van Aken maakte op de grenzen van de Xllle en X1Ve eeuw dituit-

treksel,doorweglatingvaniedere,vooralopdegeesteli
jkenzinspelende,satyre.
De door Mone in 1832 voor 'teerst onder den verkeerd gekozen titeluitge-

geven ttReinardus #'
ruye,
sf',voortaall!,Ysengrimus'',isdusouder.Opdoorhem

(S.CI-CXV111)ontwikkeldegronden trektVoigthetbesluit,datde 1-::?2grimusin dejaren ll46 l148versr
aardigd is.

YE14SCHlL TUMSCHEN F14ztl
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op (
le getuigenis der bewerkers van latere Fransche en Duitsche
gedichten , uit de twaalfde en dertiende eeuw , t
lie bekennen , öf

dat zj hun onderwerp uit een oud klooster-handschrift hebben
opgediept, öf dat hun tekst eene navolging i
s van een Lati
jnsch
voorbeeld, dat natuurljk tot de tiende en elfde eeuw moet gObrachtworden. Zjn die getuigenissen,watFrankrjk betreft,niet
alte betrouwbaar,aan die uitDuitschland schjntmengeengeloof
te m ogen ontzeggen.

Overigensbleefde geesteljkheid,toen demoedertaalhet Latjn
weer verdrong, althans in Duitschlandt geljk algemeen erkend
wordt,n0g een tjd lang meesteresse van de Poëzie;want in de
oudste middelhoogduitsche gedichten is het nog altjd een pfqfe
Kuonrad, W erner of Lamprecht:die zich als dichter of omwerker
noem t.

In Frankrjk was het anders: daarbleef,naar hetschjnt,de
volkspoëzie altjd meerheteigendom derleeken,ofkwam althans
spoediger weer geheel in hunne handen. Daarheen wenden wj
thans onzen blik.

HET HELDENDICHT IN FRANKRIJK.

Dat de Nederlanden in den beginne in de letterkundige ontwik-

keling van Duitschland deelden,ts nietmeerdan natuurljk. Yan
lieverlede wordt dit: ten gevolge van niet minder natuurljke
oorzaken, anders: het letterkundig verkeer m et D aitschland houdt
nagenoeg geheel op , en de Fransche M uze wordt de voedstermoeder onzer poëzie.
Dit had al vroeg in verschillende gewesten plaats. In Limburg ,

waar wj de oudste sporen van Nederlandscheletterkunde konden
waarnemen , wordt reeds omstreeks 1170 een Fransch riddergedicht
verduitscht, dat eene geheele om wenteling in de Hoogduitsche
poëzie heeft teweeggebracht. En weldra zou Vlaanderen ,het gewest, waar de beschaving eene hoogere vlucht begon te nemen ,

waardoor het,ook op dichterljk gebied: ten voorbeeld en gids
voor andere Nederlandsche gewesten werd : onze letterkunde ge-

heel aan Frankrjk cjnsbaar maken. W antmen weet,datVlaanderen door het leenverband aan Frankrjk gehecht was?terwjlhet
hofder Graven in het drukste verkeer m et dat land stond.

Het wordt daarom onvermjdeljk onze aandachtaan den gang
van zaken in Frankrjk te wjden.
Toen de Franken zich van het grootste gedeelte van Gallië

hadden meester gemaakt, kwamen zj niet slechts in aanraking
m et de Gallo-Rom einsche beschaving , maar weldra ook geheel
aan den band daarvan. De overgang tot het Ohristendom en de

daaruit voortgesproten overwegende invloed der geesteljkheid,
de zucht der koningen om zich te hullen in het purper der
Romeinsche Patricii en Augustussen , ziedaar wat de rom aniseering
der Franken sterk in de hand werkte.

GESCHIEDENIS DER S-OLKSOVERLEVERING.
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Terwjl de Germaansche veroveraars zich vooral bezighielden
met wat op den krjg betrekking heeft, bleven de kunsten des
vredes, het landsbeheer, de rechtspleging in handen der Romanen.

De Latjnsche taal kreeg ofbehield de overhand:nietslechtsin
de Kerk; maar zj werd de taal der regeering, jat van het
dageljksch verkeer. En hoehethofalvroeg geromaniseerd W &S
bljktdaaruit,datkoning Chilperik (j'584)zelfsLatjnscheverzen

maakte,terwjlindeomgeving van zjnbroederSiegbert(f 575)
de bekende, in Italië geboren Venantius Fortunatus bloeide.

Ditkon natuurljk hetvoortleven deroveroude volksoverleveringen niet bevorderen. En denkt m en daarbj aan de woel
ingen van
den veel
bewogen tjd, aan de gruwelen,die de geschiedenisvan
het M erovingische H uis onder de zonen van Chlotarius 1: in de
zesde eeuw , kenmerkten , en aan de voortdurende burgeroorlogen j
die daarvan het gevolg waren , dan vat men, dat het niet wel
anders kon : of de oude sage moest verstom men.

Yraagtmen,ofertoen geen nieuweoverleveringen zjngeboren,
dan mag men welstellen,dathethoogstonwaarschjnljkzouzjn,
dat noch de verm eestering van het Rom einsche gebied , noch de
tragische lotgevallen van den Frankischen koningsstam aanleiding
tot volksgezangen zou hebben gegeven.In oudeFranschekronieken ,

met name in het Qhronicon Fregarii, het Ohronicon Aimoini, de

Gesta Dagoberti en de Gesta Francorum vindt men bewjzent dat
sedert de zesde eeuw de voornaamste M erovingische koningen door
het volk in liederen werden bezongen. En nog in de negende eeuw

getaigt een geschiedschrjver, dat Theodorik, bljkbaar de zoon
van Chlodwig,die zoo groote uitbreiding gafaan hetFrankenrjk,
in volksliederen werd herdachten gevierd 1).
Dat er van deze of ouder sagen weinig m elding gemaakt wordt
in de oudste geschiedenis der Franken - die van Gregorius .
van

Tours- bewjstniet,dat ergebrek aan was.Het doeltoch,dat
'
) De poëetSaxo zeiaangaande Karelden Grooten:
1:Vulgaria carmina mar is

Laudibusejusavosetproavoscelebrant:
Pippinos,Carolos,H ludovicos et Theodoricos
EtCarlomannos H lotariosqtle canunt.e

Hetmeervoud isbli
jkbaareenerhetorischeflguur.
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RET )IEROVINGISCRE TIJDPERIL

deze geestelijke beoogde, toen hij omstreeks 577 zijn werk begon
te schrijven , was meer het samenstellen eener kerkelijke dan
eener wereldlijke geschiedenis. Buitendien schreef hij hoofdzakelijk
over tijden, welke hij zelf beleefd had (540-594), "quae aut ipse
vidi , aut a fidelibus relata cognovi" (V, 6). Vandaar dat aIleen
in de eerste boeken een zwakke, maar toch duidelijke nagalm
van de heldensage vernomen wordt, Uit hetgeen htl daarvan opneemt 1) blijkt evenwel genoegzaam, hoe weinig sympathie de
schrjjver er voor had.
Hoe dit ook zij, spoedig zonk het Merovingisehe geslacht tot
beneden het middelmatige, en de Austrasische Huismeiers maakten zich eerst van het koninklijk gezag, eindelijk van den troon
meester. Dit was zeker niet geschikt om aan Merovingische sagen
veel levensduur te schenken, nog mindel" om ze tot heldendichten
te doen uitdijen. Trouwens, in het ~Ierovingische tijdperk waren
de omstandigheden, waaronder een epos kan ontstaan en zich ontwikkelen, tel" nauwernood aanwezig 2). Geen uitvoerig heldendicht
uit dien tijd heeft men dan ook in Frankriik aan te wijzen, en
zelfs zijn er maar zeer schaarsehe sporen van volksliederen , cantilenae rueticae , nit dien tijd overgebleven. Wij bezitten een paar
aanwijzingen daarvan,
Zoo weten wij met zekerheid, dat er in 't begin van de zevende
eeuw , naar aanleiding van de overwinning door Chlotarius II in
622 op de Saksers behaald, een volkslied gezongen werd, waarvan
de later heilig verklaarde Faro de held was.
Helgarius, Bisschop van Meaux onder de regeering van Karel
den Kalen (± 853-873), heeft het leven van zijn godvruchtigen
1) In het tweede boek, Cap. 2, de strijd tusschen de 'Vandalen en Sueven ,
Cap. 12, Childeric's vlucht naar Thuringen; Cap. 27 en 32 de anecdoten
omtrent Chlodwig. Derde boek, Cap. 4, de geschiedenis del' Thuringsche
Koningen; Cap. 14 en 15, de verhalen betreffencle Theodorik.
S) Leon Gautier, Les Epopees francaises , tom. I ~, p. 181, zegt : "4~ ux
epopees primitives il faut ces trois ou quatre conditions de vie: un milieu
religieux et national, des evenements extraordinaires et douloureux, des
heros enfill qui soient la personification vivante de tout un pays et de tout
un siecle')').... "Or, la France merovingienne ne remplissait que bien imparfaitement la plupart de ces conditions". En die stelling ontwikkelt hij dan
in bijzonderheden.

eztxTlluàxE DE stlxT FARON.
,

voorganger Faro (627- 672)beschrevell:en daarbi
j haalthi
j eelle
cqittilenq uitde zevende eetzw aan,waarin zi
jn held werdgevierd.
In 620 nameltjk beleedigden de afgezanten van den Saksischen
koning Bertoald den Franltischen vorst Chlotarius.Deze wierp hell
in de gevangenis en dreigde hen m et den dood. Faro: toen nog

een wereldljk persoon,methun 1otbegaan:haalde hen inhunnen
kerker tot het Ohristendom over en redde daardoor hun leven.

Twee jaar later nam Chlotarius evenwel wraak over den hem
aangedanen hoon door een tocht tegen de Saksers te ondernem en ,

Onder wie hj eene deerljke slachting aanrichtte. Helgarius:dit
verhalende, vermeldt uitdrukkeljk, dat de overwinning in een
volkslied bezongen werd,dat in aller mond was 1). En een ander
leven van denzelfden heilige, zekernietjonger dan datvan Helgarius,gewaagtevenzeer van datvolkslied)hetwelk om zjn liefeljken klank algemeen bekend was2).
Helgarius haalt eenige regels van het lied in hetLatjn aan,
waarin de tusschenkom st van Faro verm eld wordt Om te doen

zien, hoe algemeen hj gevierd werd 3). Evenwelmoethetlied
nietin 'tLatjn,maar stellig in de volkstaalgezongen zjn.In de
fragmenten,die de geesteljke sehrjver mededeelt,komen toch een
aantal woorden voor: die niet tot de lingîta v'zf,
sfïctz behoorden en

waaruit dus met zekerheid kan worden opgemaakt, dat hj een
romaanschen tekstin zjne geleerde taaloverbracht.
1) !,Ex qua victoria carmen publicum juxta rusticitatem peromnium pene

volitabat ora ita canentium feminaeque choros inde plaudendo componebant-''

')grouod factum,postquam divulgatum estvelocifamaperauresmultorum

carmine rustico plus innotescebat cunctis,quod suavi cantilena decantabatun''

3)

,!DeChlotario estcanereregeFrancorum
Quiivitpugnare in gentem Saxonum
Quam graviterprovenisset missis Saxonum
Si non fuissetinclytus Faro de gente Burgundionum.''

Etin flne hujuscarminis:
11Quando veniuntmissiSaxonum in terram Francorum
Faro ubi eratprinceps,
Instinctu Deitranseunt per urbem M eldorum ,
Ne interficiantur a rege Francorum ....''

,1Hoc enim rustico carmine placuit ostendere quantum ab omnibus(Faro)
celeberrimus habebatun''

SPOREN YAN MEROVINGISCHE SAGEN IN DUITSCHLAND.

H et is merkwaardig , dat dit lied na twee eeuwen nog niet vergeten was; waartoe zeker we1 heeft meegewerkt, dat de held later

geesteljke werd en ten slotte heilig verklaard is 1).
Ook in een Hoogduitsch gedicht vindt men misschien nog eene

herinnering aan Alerovingischeliederen:misschien,wantwj kunnen alleen op eene aannemeljke gissing wjzen2).In eene kroniek
van het begin der elfde eeuw heethet, dateertjdsalle Franken
den bjnaam Ilwgonen droegen, en die naam (Ilugas)komtook in
het A ngelsaksische Be/vulfslied voor. Daar nu dezelfde kroniek
den Austrasischen Theodorik H ugo T/l6p#prïczf,
s noemt, wordt het

betoog derDuitsche geleerden nog alaannemeljk,daterverband
bestaat tusschen dien historischen naam en de Hoogduitsche sagen

van Hugdietrich en van Rother 3). sTheodorik en Theodebert,de
zoon en kleinzoon van Chlodowech) schjnen alsHugdietrich en
en W olfdietrich in het lied voort te leven ,'' zegt Scherer; rHugdietrich deinst, evenals de M erovinger Theodorik , voor geene
misdaad terug ; W olfdietrich is, evenals de M erovinger Theodebert,

een toonbeeld van deugd en staatonderbjzondere goddeljkebescherming.''In Rother zjn personen,toestanden enverwikkelingen
uit de sage van W olfdietrich en Hugdietrich overgenomen 4).
Onder de Karolingers veroverde eigenljk de Germaansche geest
Gallië opnieuw. De Daitsche taal werd vooreen tjd weerhof-,
'
) Zie over de CantilènedeycfnfFcron,Léon Gautier,LesEpoplesJècnçaises, tom I', p.47 suiv.

') Zeer zeker bestaat ergeen verwantschap tusschen die oude sageen de
Chanson deGestevan Floovant,zoon van Chlovis. Bi
jDarmesteter,diewèl
verwantscbap erkende,slootzich,gedeelteli
jk althans,Bangertaan en sedert
ook PioRajna.Hun oordeelen datvan Dn Kaltl',den jongsten uitgeverder
middelnederlandsche fragmenten van r,T'lovent'', zal nader getoetst worden
in hoofdstuk VIII.

3) In delaatstejaren is doorL.HoFmann,en na hem ook dooranderen,
het vermoeden tlitgesproken, dat de hierop betrekking hebbende plaatsen in

bedoeldekroniek LAnnalesQue#/fnôurgent
ses
'
)invoegselszouden zi
jn vanlateren
ti
jd. Dit vermoeden werd echter nog onlangs weerlegd door H.Lorenzin

zi
jn: Zeugniss ./h
ur di6 deutsche Heldensage (Germania, XXXI, S.137 E),
waar hi
j aantoont, dat de bedoelde plaatsen reeds tusschen 990 en 1000
waren opgeteekend.

3 Vergeli
jk de uitgavevan RotherdoorK.Bahder(in PaulfsAltdeutsehe
Textblbliothek,no.6,Halle,1884)endiensZum fflnk Rother(GermaniaXXIX).

ZELFSTAKDIGE OXTWIKKEL15G VAX FRAXKRIJK.
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zoo al geen regeeringstaal. De Duitsehe zeden herleefden, en het
laat zich aanzien, dat ook de belangstelling in de oude stamsagen,
althans aan het hof , weer wakker werd. Maar dat alles was van
geen duur. Ret Duitsch moest weer plaats maken voor de uit het
Latijn ontsproten Romaansche taal en de historische overleveringen
verdwenen op den stroom des tijds. Alleen de dierensage bleef,
waarschijnlijk om haar meer algemeen karakter, voortleven, of gaf
althans tot nieuwe anecdoten aanleiding.
Dat reeds onder Karel den Grooten zich sporen opdeden van de
geringe levensvatbaarheid, die de Germaansche heldensage nog
bezat, mag juist worden afgeleid uit de zorg, waarmee de keizer
zich harer aantrok, toen hy de oude heldenliederen deed opteekenen 1). Die bundel is voor ons verloren gegaan, tot groot ongerief
voor de geschiedenis del" Germaansche letteren. Maar 't schijnt ook ,
dat zijn inhoud toen reeds grootendeels uit het geheugen des volks
gewischt was.
En geen wonder: het nieuwe Frankenrijk ging met reuzensehreden eene zelfstandige ontwikkeling te gemoet, waarbij het GalloRomeinsche element zoo overwegend was, dat zoowel Franken als
Bourgonden, Goten en later ook de Noren daarvoor het fiere hoofd
moesten bukken. Daarbij kwam, dat al spoedig de band, die het
Frankenrijk aan Duitschland had geknoopt, verslapte, om weldra
geheel te breken. Reeds ten tijde van keizer Otto I, ja van
Lodewijk den Duitseher , is nationale antipathie merkbaar.
Ondanks de ingenomenheid van Karel den Grooten met zijne
moedertaal was zij, zeer zeker nog gedurende zijne regeering,
de taal des gemeenen levens niet meer. De bekende eedsformulieren
van Straatsburg, van 842, dus een kwart eeuw na zyn dood,
toonen genoegzaam aan, dat het Romaansch de stamtaal del" Franken had verdrongen, en zelfs aan het hof van Karel den Eenvoudigen verstond men in 912 de zeer gewone uitdrukking bi Got niet
meer. Evenzoo hadden de Noormannen reeds vrij spoedig na hunne
1) Einhard zegt: "Barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum
actus et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit."
En de Poeta Saxo:
"Quae veterum depromunt praelia regum
Barbara mandavit carmiua litterulis."
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vestiging in Frankrjk hunne taalmetde Romaansche verwisseld:
de kleinzoon van Rollo m oest naar Bayeux gezonden worden om

daar den tongval zjner vaderen te leerent diein Rouaan niet,
meer gangbaar was.

AIet de voorvaderljke taalverdwenen ook de liederen en volksoverleveringen , daarin vervat.

Daarbj kwam nog eene andere oorzaak , die deze laatste uit de
herinnering wegvaagde. Zjwerdendoornieuwegedichten vervangenp
die nu in den smaak vielen,deelsomdatzj in een der nieuweA

hetzj zuider ofnoorder,volksdialectenwarenvervat1),deelsomdat
zj feiten bezongen,welke o0k onder (
lenieuwe orde van zaken
een machtigen indruk maakten,deelsomdatdeinhoudgemakkeljk
m et latere gebeurtenissen kon worden in verband gebracht.
Doch zoo de Duitsche inhoud der sagen en liederen verdween
en zelfsde voorvaderljke taal door het Romaansch vervangen was,
de Duitsche geest bleef het lied bezielen en de grootere epische
gedichten , die weldra in het leven zouden treden , waren in wezelz
en strekking geheel Germaansch. De overoude gewoonte der Ger-

manen om hunne helden te bezingenhaddenkeljk ophetRomaansche volksgezang den eigenaardigen epischen stem pel gedrukt.

Dit erkent men in Frankrjk zelf: ook dathunne begrippen over
oorlog en koningschap, familiebetrekkingen , regeeringsvorm , de

rechtsbetrekkingeninhetalgemeenendenmaatschappeljkentoestand
der vrouw ,hetFranschemiddeleeuwscheheldendichtbeheerschen :).
1) Lfon Gautier, LesEpoplesJ/cnrcfse.
s,tom.12, p.36:gyllansl'histoire
de notre poësie nationale, la pdriode romane est antdrieure au lXe sièclel
dès la premiLre race,ila circulë parmi nous des chantspopulaires en langtze
l.om ane.55

2) Versehillende factoren hadden invloed op de chansonsdegeste, zegt
Léon Gautier, 1.c. I', p.l82: llTues Celtes fournirent leur caractLre, 1es
àglise sa foi. Mais les Germains firentmieux etdonRomainsleur langtle,19b
.1
nLrent davantage. 1ls avaient, depuis de longs siècles, la noble habittlde de
chanter en vers populaires leurs origines, leurs victoires et leurs hdros: ils
prirent soin de ne pas perdre en Gaule cette habitude de peuple primitifet
de la communiquer aux Gallo-Eomains. Surtout ils plnftl
-èl-entde leur esprit
la pofsie nouvelle.Sans eux cette statue eflt (Jtl froide:ilssouëèrentdessus,
et leanimèrent. La race barbare fut le Prom fthëe de cette statue. Toutes les
idées germalnes sur la guerre et sur la royautca, sur la famille et sur le
gouvernem ent, sur la femm e et sur le droit, toutes ces iddes passLrent dans,

DE INVALLEN DER NOORAIANNEN.

Zien wj, welke groote historische gebeurtenissen de volksverbeelding in bewegiiag brachten.

Had de verovering van hetRomeinsche gebied waarschjnljk de
stof voor volksgedichten geleverd , de invallen, waaraan het Frankenland en het Ohristendom tevens blootstonden en waardoor nationaliteit, beschaving en geloof werden bedreigd, m oesten nog sterker indruk m aken op hetgemoed derbevolking;dejubelkreten,
door haar aangeheven , wanneer zj die aanvallen mochtafslaan,
moesten welin zangen van meerbljvenden aard OYergaan.
Dat de rooftochten der N oorm annen tot zulke volksgedichten

aanleiding gaven:bleek ons reeds uithet Lodewjkslied.Maar ook
Rom aansehe zangen ontloken, wanteen kroniekschrjvervan het
begin der elfde eeuw gewaagt er nog van en beroept er zich op 1).

En van die zangen iswaarschjnljk zelfseen nagalm t0tonsgekom en in een uitvoeriger episch gedicht 2).
D och forscher nog en meer algemeen was de indruk : dien de
herhaalde invallen der M ooren in het Zuiden maakten , en de
schrik ,daardoor verspreid, deed eeuwen lang de bevolking trillen.
Daar was o0k wel reden voor, want zelfs de dorre berichten der

kroniekschrjvers omtrent de verwoestingen, door hen aangericht,
doen de haren teberge rjzen.
1'Lpopfe
4
française. C*estdonc avec l-aison qufon a ditde cette épopfe qu'elle
Jtait s:l'espl'it germain sous une form e rom ane,*' et que srl'om ane dans son
ddveloppement,elle dtaitgermaine dans son origine''-f'

1) Hariulfus,deschri
jverderkroniek vanSt.RiquierLchroniconCentulenset,
zegttvööl-hetjaar1088,zie hetslotderkroniek bi
j d'Achdry Spicileg.in f'
o.
t.11,p. 356): grpost mortem Hludogvici, fliiejusHludogvicusetKarlomannusregnum interse dispertiunt.Hisergoregnantibus,contigitDeijudicio
innumerabilem barbarorum multitudinem lim ites Franciae pervadere, agente
id rege eorum Guaramundo,quimultis,utfertur,regnissuodirissimoimperio
subactis, etiam Franciae voluit dom inari, persuadente id ûeriquodam Esim bardo francigena nobili,quiregis Hludogvici animos oflknderat,quique genitalis soli proditor,gentium barbariem nostros fines visere hortabatur.Sed quia
quomodo sitfactum non solt
lm historiis, sed etiam patriensium ?nemprlc quotidie recolitur et cazttatur, non Pcucc ntemorantes, coetera Omittam us, ut Qlli
cuncta nosse anhelat,nod nostro scripto, sed priscozmm auctoz-itate doceatur-''

') Hetfragment,getiteld LamortduRoiGtlr3np/?f,inReifl
knberg'sijfouskès,

II,x.De dichter beroept zich op een ouder stuk:lrceo distla geste h,SeintRichier,'' hetgeen zeker niet ziet op de kro3liek van St.Riquier, zooalsde
uitgever wil.
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KarelAlartel hat
lzjn naam onsterfeljk gemaakt, doorhen ten
jare 732 in de vlakte van Poitiersteverslaan,en dieoverwinning
werd in volkszangen gevierd. Onder Karel den Grooten werd de
aanval krachtig hernieuwd en in 793 aan deoeversvan de Orbieux :
tusschen N arbonne en Carcassonne, een bloedige slag geleverd ,

waarin deFranken deerljk geslagen werden,maar waarin zj zich
toch z4ö hadden geweerd, dat de overwinnaar niet verder kon

*
doordringen,maar,tevreden metden veroverdenbuit,naarSpanje
terugtrok.

Ook die strjd leefde voort in hetvolksgezang, datden moefl
der verdedigers maar vooral den schrik , door den geduchten
aanval teweeggebracht, schilderde, zooals nog uit de overgebleven

omwerking van het dichterljk verhaal bljkt. Daar de volksverbeelding zich op den duur niet vergenoegen kon met de vermelding van eene nederlaag ? knoopte men daaraan de overlevering

van de overwinning bj Poitiers vast,welke op diewjzebehouden
bleef en metde sage van den slag bj Villedaigne samensmoltt0t
één gedicht, dat tot ons is gekom en en een der m erkwaardigste

stukken uithetepos van W illem van Oranje uitmaakt 1).
Evenzoo hield het volksgeheugen den tocht vast, dien Karel
de Groote in 778 in Spanje gedaan had. Ook hier niet om de

lauweren, die men daarbj had geplukt,maar a1snatrilling van
de ontzetting , verwekt door de vernietiging van een gedeelte van

hetleger in eene valleiderPyreneën (Ronceval),waarbj devoornaamste Frankische aanvoerdersomkwamen.Enhetisopmerkeljk,
dat reeds ten tjde van Karel's zoon de namen der daar gesneuvelde helden in den m ond des volks allerwege gevierd werden ,

naar de getuigenisvan een geljktjdig schrjver :).
jneHist.de lapolsieProvenLale,
Zeerjuist heeft Fauriel daarvan in zi
tom.11I,p.66 gezegd:lrNulle autre épopfe Karlovingienne n'estsifortement
empreinte que celle-ci d'un certain sentimentd'inquiltude etd'efroi,quelfon
pourraitprendre pour une tradition,pourunreqetdesémotionscontemporaines,
excitles par cette terrible lutte de deux si/cles entre le midi de la Gaule et
1es Arabes andalousiens-''

z) De zoogenoemde Astronomtls zegt in zi
jn '
Nfc Hludovici Pii:gsDt
lm
enim quae agipotuerunt in H ispania peracta essentetprosperoitinerereditum
esset,infortunio obveniente,extremi quidem in eodem m onte regii caesisunt

agminis. Quorum çuk
'c nul
gata sunt nozz
lfnc, dicere Fupersedi.
'' Datook hier

KAREL DE GROOTE AHDDELPUNT DER SAGE.

Maar Karel heeft ook elders zjne legers gevoerd buiten de
grenzen van Frankrjk. De oorlogen, door hem in ltalië tegen
Langobarden en Sarracenen ondernomen,zjn bezongentenomwerkingen diersagen zjn vooronsbewaard gebleven.Dedertigjarige
krjg tegen de Saksers heeft evenzeer poëtische herinneringen
achtergelaten.

Dieherhaaldebloedige oorlogen, waarbj somszooveel,ja alles
op het spel stond , die dus sterk op gem oed en verbeelding werkten , moesten wel de herinnering wegvagen van vroegere soortge-

ljke gebeurtenissen,voorzooverre deze nietmetde nieuwe,zich
vormende overlevering samensmolten.

De verschillendeheldentdieindesageblevenleven,zjnallengegroepeerd om één middelpunt, één hoofdpersoon : den grooten keizer,
den van God uitverkoren verdediger en besiuurder der Ohristenheid, wiens individualiteit zpö m aehtig werkte, dat eerlang de

legende zjne zedeljke grootheid symboliseerde, door hem eene
reuzengestalte toe te dichten.

Al wat met de heerschappj van dien keizerin verband stondy
m oest de aandacht kluisteren en de verbeelding prikkelen. Geen
wonder dus ook : dat het Frankenvolk den mond vol had van die
treFende plechtigheid, waarbj Karel in September 813 zjn zoon
Lodewjk op den rjksdag te Aken alszjn opvolgeren mederegent
deed kronen. Niet slechts werd diehofdag uitvoerig doorde kroniek-

schrjversgeboekt(bjv.doorTheganus),zoowelde geleerdealsde
volkspoëzie wisten ervan teverhalen. Ermoldus Nigelluswjdter
heteerste gedeelte van hettweede boek van zjn Carmen der6l'
lf,
s
gestis fpklc/pzp
ïc'
l Pii aan, en de volksoverlevering verm eide zich in
dezelfde gebeurtenis, die zj bezong mettoevoeging van omstandigheden , waarvoor de oë ciëele geschiedenis niet durfde uitkom en.
Het oudste gedeelte van het n0g bestaande Fransche epische verhaal)dat ten titel voert le Opzfrpozn4zz/d?îf du rpï Louis en dat m et

desagevan W illem van Oranjeisin verbandgebracht,bewjsthet.
Alen ziet uit dit ééne voorbeeld, m et hoeveelnieuws de volks-,
verbeelding a1s overstelpt werd.

wellicht eene oudere sage,uitden ti
jd van Dagobert,in hetjongerverhaal
werd ingeweven,is wel eensvermoed. Men vergeli
jkedaaroverhettweede
deelvan Guillaume d'Orange,p.49.
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Dit alles had een m achtigen indruk gemaakt, die niet licht kon
worden uitgewischt, te m inder, daar deze grootsche feiten niet
werden verduisterd door de groote daden van Karel's opvolgers.

Met rassche schreden ging het Karolingische huiszjn volslagen
ondergang te gem oet. Zwakke vorsten volgden elkander op, die

ten speelbalstrekten van desteedsmachtigerwordenderjltsgrooten,
el1 zoo iets gedurende hunne schjnregeering de aandachtmoest
treFen ,het waren de binnenlandsche veeten en beroerten t die het

rjk teisterden. Tn den strjd, nu eens tusschen de groote leenm annen en den koning , dan weder tusschen de m achtige vasallen
onderling gevoerd , moest het krachtig optreden eenerbuitengewone

persoonljkheid nietzelden feiten in hetleven roepen,die,zj het
dan ook in beperkten kring , sterk 0p de verbeelding werkten.
Z0o ontstonden nieuwe,meer plaatseljk gebleven sagen ) die dan
ook niet in staat waren den nationalen reuzenheld , Karel den

Grooten,van hettooneelte verdrjven,maardieöfin deoverleveringen op hem betrekkeljk versmolten,öfdaarnaastbleven leven.
Ik moet mj hier bepalen tot hetvermelden van een paar sagen
van de laatste soort,die zjn bljven voortbestaantotinlatereeuw :
en juistbj deze,daarzj op Vlaanderen'sbodem ontstonden.
De worstelingen en veeten der Kamerjksche graven komen hier
heteerstin aanmerking.Zj waren gewikkeldindenstrjdtusschen
KareldenEenvoudigen en graafOdovanPari
js,diehem zi
jntroon
betwistte.Rolf(Raoul)van Kamerjk,derdezoon van den Vlaamschen graaf Boudewjn meiden jzeren arm ,stond metzjn broeder Boudewjn tegenover Herbert van Vermandois,die de partj
van Odo van Parjs aanhing. Hj werd in dien strjd,naarme*n
zegt,doorHerbertzelfverslagen. Zjn zoon,evenalshj Rolfgeheeten,zette den krjg tegen dekinderen van Herbertvoort. Die
oorlog, waarvan de verbranding der abdj van Orignieene der
meestwoeste episoden vormten waarin ook wederdeKamerjksche
graafop gewelddadigewjshetleven verloor (943),isnietslechts
door de historie geboekstaafd, maar maakt den aantrekkeljken
inhoud uit van een episch gedicht, dat tot op onze dagen is bewaard gebleven en den titel voert van Raoulde Cambrai.
W ellicht dat op dezelfde veete betrekking heeft eene sage, die,
m et eene andere vereenigd, den grondslag uitm aakt van een ge-

dicht, dat den titel draagt van Lied (93-Lors-einen (C/lJzl.
9pAldes'
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Lorrains).De strjd wordthier gevoerd tusschen Garjn vanLotharingen en From ond ,heer van Lens in Vlaanderen. De overlevering ,

die wj thansop hetoog hebben,bezong waarschjnljkdepersoonljke veete van een Frankisch opperhoofd,W erjngenaamd,eneen
krjgsman,die bljkbaar Ylaanderen vertegenwoordigt,daarineene
oude kroniek de Vlamingen Fromonh worden genoem d.

Misschien, doch nietwaarschjnljk,isde sage,die deVlaamsche kern van dit gedicht uitmaakt, van nog vroeger dagteeke-

ning, maar in allen gevâlle is zj verbonden aan eene andere
reeks verhalen , die in het Zuiden ontsproten en zeker tot het
einde der negende eeuw opklimm en.
Fromond toch is in het Fransche gedicht niet slechts heer van
Lens in Fransch-vlaanderen , maar tevens graaf van Bordeaux, en

de Garjn,die tegen hem optreedt,is oorspronkeljk een anderez
dan die den Vlaming bestrjdt.
De verjaging van het Merovingsche koningsgeslacht van den
troon had eene lange reeks van oorlogen tusschen Zuid-en Noord-

Frankrjk ten gevolge, die eerst ten tjde van Karelden Kalen
werden ten einde gebracht, toen Garjn,graaf van Macon, den
tegenstand van Aquitanië overwon.Ook die strjd heefttotallerlei
volksoverleveringen aanleiding gegeven, waarvan de sporen nog
in enkele gedichten van later eeuw worden teruggevonden. Eene
daarvan heeft zich met de herinnering aan de Vlaamsche worste-

ling vermengd. De heldendaden der beide Garjn's,zoowel a1s
die van twee From ond's, werden op één persoon overgebracht,

geljk datin de volksoverlevering allerwege plaatsheeft. W anter
dient nog gezegd, dater ook werkeljk een Fromond in hetZuiden bekend was, die in verschillende oude gedichten voorkomt,

in een van welke hj in é4n adem genoemd wordtmetdien W aifarivan Bordeaux ,die de heftigste tegenstander van den nieuwen

koninkljken stam der Karolingen isgeweest.
Hoogst m erkwaardig is het, dat zich uit die uiteenloopende overleveringen van de achtste,negende en tiende eeuw één algem eene
sagenkring heeft gevormd , die bekend is als de cyclus van Karel

den Grooten.En toch,ditverschjnselisnietmoeiljkteverklaren.
Karel'smachtigepersoonljkheid en de grootschegebeurtenissen,
die zjne regeering kenmerkten,hadden de verbeelding zöö sterk
getrofen, dat zjn naam boven alle andere bleef uitblinken en
aoxcxsrzos'
r, Ned.Lett.M iddeleeuwen, I, 4e druk.

SAGENKRING VAN KAREL DEN GROOTEN.

dat de overlevering : die van hem gewaagde, feiten ,in de werke-

ljkheid over eeuwen verdeeld, in zich opnam. Alwatmen van
eenigen Karel wist te verhalen , werd hem toegekend , en z00 versmolten de berichten omtrent Karel M artel zoowel als die aangaande Karel den Kalen met 's grooten keizers legende. Geen

Lodewjk vond genade in devolksherinnering, dan zjn zoon, op
wien men zelfs hetgebeurde metLodewjk van Overzee toepaste.
En w aar men hooger m oest opklim men , daar verhaalde men van

zjn vader Pepjn.
Dat daardoor nietveeleenheid kOn bljven bestaan in de poëtische fguur des keizers, wien karaktertrekken , aan zoo van elkan-

derafwjkende personen ontleend, werden toegekendtvaltlichtte
begrjpen. Nu eensishj de van G0d uitverkoren en door wonderen gesteunde beschermer van K erk en Staat, dan wederdezwakke,
door lage driften geslingerde tiran , die ten speelbal wordt van

zjne arglistige ofovermoedigebaronnen.
Ondanksditalleszjndegedichtenvandezen sagenkring,inhun
geheel beschouwd : de zuivere uitdrukking van den volksgeest ge-

durende het Karolingsche tjdvak. Daarin spiegelt zich getrouweljk, en niet zelden met sehitterende kleuren, af, al wat de
gemoederen in beweging bracht. Het zjn in waarheid volksgedichten,wier historische en nationale tint er zulk een eikenaardig
karakter aan geeft.

Daardoor vooral,maar deels ook om hunnewaarli
jk grootsche
poëzie,bleven die gedichten dan ook voortleven niet slechts, m aar

nagenoeg bj uitsluiting de aandaehtboeien van arm en rjk, van
edelman en dorper, totdat, onder den invloed der kruistochten ,

de maatschappeljke beschaving aan een keerpunt gekomen was.
M aar ofschoon toen de letterkunde eene hervorming onderging ,

evenredig aan de grooteverandering,die in demaatschappj werd
waargenom enj de nationale gedichten werden daardoor toch niet

voor goed verdrongen: zj namen een min of meer gewjzigden
vorm aan ,waardoor ze tot aan de Renaissance in zwang bleven.

Thans doen zich verschi
llende vragen op. H oe heeft zich hier%
x.

de overlevering voortgeplant? Door wie werd zj heteerstùpgeteekend ? W anneer sm olten enkele op ziehzelven staa.
nde sagen
met andere sam en tot groote gedichten ?
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Ret is niet doenlijk , daarop een volmaakt zeker antwoord te
geven; men moet zich grootendeels tot gissingen bepalen.
.Aan de eigenlijke heldendichten, de chansons de geste, zyn korter
liederen voorafgegaan: die cantilenae , waarvan oude kronieken
herhaaldelijk gewagen 1). Waar men dit woord aantreft, heeft men
echter niet altijd aan dezelfde soort van liederen te denken. Leon
Gautier tnaakt, en, naar mij voorkomt, terecht, onderscheid tusschen caniilenae rusticae , eigenlijke vo1ks1iederen, die door de geheele bevo1king, mannen en vrouwen , gezongen werden, en de
zoodanigen, waarvan gezegd wordt, dat zu door jongleurs (a joculatoribus; werden voorgedragen. Ret is niet onwaarschijn1ijk, dat
onder de laatste reeds eigenlijk gezegde chansons de geste te verstaan zijn,
De cantilenae rusticae of oulqaria carmine werden natuurlijk,
zooa1s de laatst aangehaalde uitdrukking ook zegt, in de volkstaal
gezongen; soms, bijv. aan de noorde1ijke grens van Frankrijk,
nog in het Duitsch, gelijk het Lodetoijkslied ons 1eert, maar
menigvuldiger in het Romaansch. De cantilene de Saint Faron,
nit de zevende eeuw, is daarvan het oudst bekende voorbeeld.
In den tijd del" Merovingen kan men geene andere volksliederen
aanwijzen , ofschoon er stellig hebben bestaan. Eerst met de Karolingen komen er meer onder onze aandacht. Ik behoef slechts te
wijzen op die gezangen, welke Willem van Oranje vierden en waarvan
,vij weten, dat zij ill den mond van oud en jong waren 2).
1) Ik wijs op de plaatsen nit Einhard en den poeta Saxo, boven (bl, 75
in de noot) aangehaald, en op die van Hariulfus , bl. 75.
Ermoldus Nigellus zegt:
"Haec canit orbis vulgoque resultant;
Plus populo resonant quam canat arte melos,"

2) In den Prologus van de Vita Sancti WilLelmi, uit het begin del' twaalfde
eeuw , leest men: "Quas enim regna, quae provinciae, quae gentes, quae urbes
Willelmi ducis potentiam non loquuntur , virtutem animi, corporis vires, gloriosos
belli studio et frequentia triumphos? Qui chori juvenum , qui conventus
populorum , praecipue militum ac nobilum virorum , quae vigiliae sanctorum
dulce non resonant et modulatis vocibus decantant qualis et quantus fuerit.....,'
Haec omnia et multiplex vitae ejus historia , cum adhuc ubique pene terrarum notissima habeantur", caet. Zie mijn Guillaume d'Oranqe , tom. II, p. 34;
of Leon Gautier,!' c. tom. IV 2, p. 6.
6*
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Die liederen ontstonden tegeljk met de historische gebeurtenissen 1). Van de helden, die te Roncevaux gesneuveld waren.
,

getuigtde zoogenaamde Astronomus,dathunne namen in zjn tjd
reeds in aller mond waren : quorum nom ina, q'
ttia wzf/grfftx sunt,

dicere supersedi.'' En hj was een tjdgenoot van Lodewjk den
Vromen. Die liederen waren , zooals het geval is m et elk oorspron-

keljk volksgezang, hoofdzakeljk episch, verhalend,geljk uitde
reedsbesproken cantilenaebljkt.Hun omvang wasbeperkt,zoodat
zj zich gemakkeljk in hetgeheugen lietenprenten,enhuninhoud
bepaalt zich tot de mededeeling van enkele gebeurtenissen.

Dieeantilenaez'zfdfïcc:verdwjnen,en daarvoorkomenuitvoeriger
geschiedzangen (chansonsdegestejin de plaats,die nu nietmeest
door de geheele bevolking worden gezongen , maar door lieden ,

tot voordracht van poëzie bjzonder opgeleidt en die jongleurs
t-/pclf/cfpr:ylwerden geheeten.
Deze hebben al yroeg de zorg voor de epische volksgedichten
OP zich genom en , stellig al voordat er van hunne opteekening

sprake kan zjn. Zj trokken het land rond en maakten ereen
beroep van de gedichten,hetzj doorhen zelf:hetzj dooranderen
(trourèresj vervaardigd, op markten plein ofin dekasteelen van
den adel, voor te dragen.

Hoe zjn die uitvoeriger gedichten ontstaan? Op dievraag kan
geen stellig antwoord worden gegeven: historische ,bewjzen ontbreken en wj moeten onsbehelpen metgissingen en onderstellingen,diewj echteraan eenegestrenge critiek kunnen onderwerpen.

Hetisnietonnatuurljk aan te nemen,dat,alserverschillende
sagen in omloop waren betrekkeljk zekeren held,debelangstelling'
in zjne lotgevallen hetverlangen heeftdoen geboren worden die
in haar sam enhang te hooren. En aan dien eisch werd ,wanneer
de omstandigheden daartoe gunstig waren , zeker op m eer dan

ppne plaats voldaan. Zoodanig denkbeeld moestwelbj meerdan
4én dichter ontkiem en.

Yan diezeer aannemeljke onderstelling uitgaandethebben sommige geleerden dat ontstaan trachten te verklaren door de gissing ,

1) Evenzoo was de Cid Campeador,bli
jkens de kroniek van AlfonsVII
van Castilië, binnen de halveeeuw na zi
jn dood deheld van volksliederen.
Ziemi
jn Guillaumed'Orange,tom.11,p.27.
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dat men eenvoudig de bestaande volksliederen aaneenreeg en de
gapingen door inlasschingen van eigen vinding aanvulde.
ln Dui
tschland heeft Lachmann aldus het ontstaan van des*

Nibelunge z?Jf uittwintig oorspronkeljke liederen trachten te verklaren 1); en op zjn voetspoor heeft MïillenhoF hetzelfde metde
Goedroen beproefd8). Maarmen za1begrjpen:dathiergeen wiskunstig zeker betoog kon worden geleverd en dat veel plaats aan

persoonljk inzicht,persoonljke opvattingmoestworden ingeruimd:
hetgeen niet altjd waarborgde tegen willekeur. Daarbj kwam ,

dat Lachmann door deverkeerde 3) meening geleid werd,datde
onvolledigste, meest fragmentarische tekst? die in een der hand-

schriften werd aangetrofen, de oudste en oorspronkeljkste was.
Toen het onhoudbare van die opvatting werd aangetoond, verloor

het stelsel voor een goed deel zjn grondslag; en sederthebben
dan o0kveleDuitsche geleerden,zich aansluitendebj Holtzmann4)

en Zarncke5)?hetstelselvan Lachmann verworpen3).
In Frankrjk heeftevenzeer demeening voorstandersgevonden,
datde chansonsdegeste ontstaan zouden zjn uitdeblooteaaneenrjging van verschillende cantilenae. Xaarmen heeftook daar dit
stelsel laten varen ,waartegen zich vooral Paul Afeyeren K.Bartsch

hebben verzet6).De eerste neemtdaarentegen aantdatdetrouvères
uit de m ondelinge overlevering , niet uit volksgedichten , hebben

geput'). Is dit waarschjnljk? En moet men niet veeleer met
Léon Gautier aannemen, dat de belangrjkste historische gebeurtenissen,die in de latere gediehten hebben voortgeleefd,altjd in
volksliederen zjn bezongen?
Door deze liederen zjn de trourères,die zich aan een grooter

of kleiner eposwaagden,waarschjnljk welbezield geworden:zj
hebben er hunne helden aan ontleend en evenzeer den geest, die

1) Ueber die zfrergnpffcle Gestalt des Gedichts von der Nibelungen N0th,
Berlin,18l6;Zu den Wfôefungen und zur Klage, 1836.
2) Kudrun,die eehten Tlteile des Gedl
khtes,onf/ einerlrffgc/à:?lEinleitung,
Kiel, l845.
3) Zie over de tegenwoordige beschouwingen hierachter hoofdstnk V1I.

A)
s)
*)
1)

Untersuchungen iiser das Nibelungenlied,Stuttgart,1854.

Zur Nibelungen/rage,Leipzig,1854.

ZieLéon Gautier,LesY'
z
ykoy/e,
sJkançaises,tom.1',pag.79.
L.c.,Pag.80.

ze bezieldeq maar ditisietsandersdan bloote naschri
jveri
j:zelfs
wanneer zi
j? hetgeen wel eens gebeurd kan zi
jn: hier en daar
eene schildering uit eene cqlbtileîta woordeli
jk overnamqn. W ant
in de oudste en oorspronkeljke cltalèsoiî.
? de::,
:/:iseenheid van
gedachte, kunsteenheid t niet te miskennen , en dit sluit het denkbeeld van bloote samen:ansing volkomen uit.
Yan wanneer dagteekenen z1u die chazz.
nllts degeste? Léon Gautier
gist, dat ze reeds in de tiende? misschien zelfs in de negende
eeuw bestonden 1). De historisehe getuigenissen klimmen op tot
het begin der twaalfde eeuw. Ordericus Vitalis, geboren in 1075

en waarschjnljk kort na 1141 overleden,zegtin hetzesde boek
zjner Hi
tol-ia fccle,
sïl,
sffcf
,
t? vöör 1135 geschreven,van MTillem
4 s
.
van Oranle: pYulgo canitur a joeulatoribusde illo cantilena''2);
en ik heb elders3) aangetoond dat werk-eljk minstensvlôr 1050
verschillendeehansonsde#6.
9féomtrentW illem van Oranje werden
gezongen.

Alaar wi
j hebben aanwi
jzingen? die hooger reiken.Van eene
chansons de geste,die nietjonger dan de tiende eeuw kan zi
jn,
heeft m en sporen meenen te ontdekken in een handschrift uit die

eeuw , ter Koninkljke Bibliotheek in den Haag berustende?en

door Pertz uitgegeven4). Het is eene Lattjnsche bewerking van
een brok der sage van Avillem van Oranje,die bljkbaar een
kloosterling tot stjloefening diende. Daarin komen buiten Keizer
Karel ook nog H ernaut? Bernard en Bertrand voor, allen bekende

helden,tot het geslacht van W illem van Oranjebehoorende,en
die in de hem betrelrende gedichten hunne rol spelen. Dat de

#'

'
) Les F/nt
/aJe.
SJr
.ançat
.
ses, tom. IS,pag. 67: jlNous sommes trLs-portl,
s
tl,croire qu'il y eut réellementdes chansons de geste dLs le Xe siLcle. Peutêtre au IXe. M ais cette hypothèse est tdmdraire. Au X1e siLcle, le doute
n'est plus permis.e'
2) lli
J'Arerhaalt,dat in 1066 in Engeland zekere l:Abrincatensisclericus,

nomine Geroldus''zi
jn ridderli
jk gehoor ter opwekking degeschiedenisverhaalde s,d.
e sancto athleta Guillelmo,qui post longam militiam abrenunciavlt

seculo'';maar daarbi
j wordtnietuitdrukkeli
jk vermeld,dathi
jeen Franscll
gedichtkoordroeg.Ziemi
jn Guillaumed'Oranqe,tom.11,pag.39.
3) Zie mi
jn Guill
aunled'Orange,tom.11,1).147.
A) Ilonumenta Scrèfore.
s,111,T08.

OUDHEID DER OHANSONS DE GESTE.

monnik werkeljk eene chaltsolb #: geste en geen bloote calttileltlb
tot voorbeeld hadtismeer dan waarschjnljk 1).
Bovendien kan men een gedicht aanwjzen,datmisschien van
het eind der negende,stellig van de eerstejaren van de tiende
eeuw dagteekent, nameljk de Chanso'
n 46Roland:). W j bezitten
die opteekening niet m eer, maar eene om werking, die na 1066
en vöör 1095 is ontstaan.

W j zullen later zien,dat er in detweede helftdertiende en
het begin der elfde eeuw verscheiden zoodanige gedichten bekend
waren : gedurende de twaalfde en dertiende eeuw nam hun aantal
gedurig toe: en door samensm elting van kleinere heldendichten

djden zj nietzelden toteen verbazenden omvang uit.
Zoolang het aantal epische zangen : dat hun bekend was,gering

bleef, konden de jongleurs denkeljk volstaan met ze aan hun
geheugen toe te vertrouwen. M aar hoe geoefend hun herinneringsverm ogen ook w as, van het oogenblik , dat het aantal der ge-

diehten, dat zj voordroegen, belangrjk aangroeide, is hetniet
onnatuurljk te veronderstellen, dat deze en gene zjn geheugen
is te hulp gekom en door enkele of meer dier gedichten te doen
opteekenen.

Doeït opteekenen: want zelf waren de joltglettè-s daartoe gewoonljk wel niet in staat. Is het nu zoo onwaarschjnljk,dat
zj daartoe soms monniken bezigden uit de kloosters,waar zj
gastvrj waren ontvangen? Zeker neen. Maar daaruit volgtnog
niet: dat in Frankrjk, zooals in Duitschland,devol
kspoëzie in
handen der geesteljkheid raakte.
Hetiswaar,herhaaldeljk-beweren dejoîtglellls,dathungedicht
#

z
) Lfon Gautier zegt in zi
jneEpopées.
franf
mises,tom.1:,pag.:6:g,hlon
rhétoricien du Xe siècle a eu sotls les yeux 1es couplets assonancfs de
quelque poëme roman. 11est diëcilè,de se fgurer que ce clerc ait emprunt;
un aussi long récit* un chantpopulaire,h une cantilène militaire etorale.
Non; ce n'est pas probable. Ettoutes1esprobabilitfs,au contraire,sonten
faveur d'une chanson de geste-''

In denootop bl.75geefthi
jdevoornaamsteplaatsen van deze navolging.
Vergeli
jk ook hetderde hoofdstuk van A.Paschker,Zurffrz
'
fo ulldGedclz
'
cife
desy'
kcxztggclc?àRolandsliedes.Berlin,1885.

2) Ldon Gautier,aangeh.werk,tom.1112,pag.493 suiv.

GEDICHTEN IN KLOOSTERS OPGESCHREVEN.

aan eene kloosterbibliotheek ontleendis1);maarbljkbaargeschiedt
dit alleen om m eer geloofwaardigheid aan hun, op mondelinge

overlevering steunend, nog nimmer opgeteekend verhaal bj te
zetten, hetwelk zj immers altjd als onvervalschte geschiedenis
doen voorkomen. Uit andere plaatsen mag m en opmaken : dat

') Berteausgranspils,p.l 2:
En m on cuer m 'assenti

Qu*a saintDenisiroiepour prierDieu merci.
A un m oine courtoisqu'on nom moitSavari
M 'acointai telem ent,Dame-Dieu en graci,

Quelelivre asystoiresmemontra,oh je vi
U ystoire de Bertain et de Pepin aussi;
Comment,n'en quelmanibre le lyon assailli.

Aprentifjugleoretescrivain mari
Quil'ontdelieusen lieusç: et1* conqueilli,
Ont l'ystoire faussée,onques mLs ne visi.

Iluequesdemoraidelorsjusquemardi,
Tantque la vraie ystoire em portalavoec m i.''

Chanson d6s Sczon,
s,p.8:
1,Seignor,cest chançons ne m uet pas de fabliax,
M eis de chevalerie,d'am ors et de cembiax.

Cilbastartjugleorqivontparcez vilax,

Chantentde Guiteclin sicom par asenax ;
M ès ci1qui plus en set,ses dires n'estpas biax,
Car ilne sèvent mie 1es riches vers noviax
N e la chançon rimde que fistJehan Bordiax,
Totsi com lidroiz contes l'en fu diz etespiax,
Dont ancor estl'estoire N Saint-Faron : M iax.''
Lied der Lorreinen,11,vs.34:
1,In die stat van Bordeas,

In Sinte Severi
jnsabbie
H eeft men gescreven oyt ende ye
D ese veede altemale,
Ende dat na dien rechte wale.
In tween boeken leget daer,

Die herdegroetsi
jn endeswaer,
Daer datwalsce ute es genom en.
Daer ditm ede ute es com en.
Daer so leget in tlatine.f'

CHANSONS DE GESTE IN KLOOSTERBIBLIOTHEKEN?

doorgaansklerken en geesteljken nietveelophaddenmetdievolksgedichten en ze als leugenachtig brandmerkten 1):om hun eigen

vertrouwbaarheid te vermeerderen roepen daarom dejottgleul'
sin
de dertiende eeuw somsde getuigenisvazlg'eesteljken in,ofverzekerentdat geen klerk hunne berichten zal tegenspreken 2).

Ik ben overtuigd, dat gewoonljk geen meer vertrouwen moet
worden geschonken aan plaatsen , waarin gezegd wordt, dat de

jongleur in een klooster een verouderd handschrift van eenig
gedicht heeft gevonden, dathj voor geld en goede woorden van
een monnik had weten te verkrjgen,die daarbj dan tevenshet
stuk voor hem zou hebben herzien en verstaanbaar gemaakt3).
W are dit zoo , dan m oest dit leiden tOt de veronderstelling , dat

1) Zoo zegtb-v.OrdericusVitalisvan svillem van Oranje:srvulgo canitur
a joculatoribus de illo cantilena, sed jurepraeferenda estrelatio cuf/lentïcc,
quae a studiosislectoribusreverenterlecta estin communiFratrum audientia''

2) Amisetdzzlf/ed,vs.5:
1,Ce n'est pas fable que dire vos voulons,
Ansoiz esfvoirs autressi com sermon;
Car plusors gens* tesmoing en traionz,
Clers etprovoires,gens de religion.''
La Prise dnorange,bl. ll:

!!Ge ne cuitmie quejh,clersmeen desdie
NJ escripture queen aittrov; en livre-''
Zoo leestmen in een der hss.van den Guillaumed'Orange:
!,T'rnsgentis m oines....

Quantilo'
fdeGuillaume parler,
Toz ilfu viz que toz en fu torblez:
Cilnos en a les vers renouvelez

Quien un rolle ontbien centansestf.
En li a tant et prom is et donnf

Queila1esversenseignidsetmostrls.
''
Ldon Gautier zegtin zi
jnekpoplesyi-tzz?rcfyes I'
,p.l18:::AU Xlllesiècle,
: l'Jpoque des prem iers rem aniements de nos chansons de geste, ilfutde
bon ton dfannoncer,au dlbutdechaque poëm e,qu'on avaittrouvé le matière
de ce poëm e dansquelquevieux m anuscritlatin,dansquelquevieillechronique
d'abbaye, surtout dans les m anuscritset dans1es chroniques de Saint-Denis.
On se donnaitpar 1* un beau vernis de vJracitë historique''.Verg.ookp.201.
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INVLOED DER KRUISTOCHTEN.

de sage een tjd lang geslapen had;en wj kunnen op grond van
hetgeen wj van de geschiedenisder Cltansoltsdegestethans reeds
weten , gerust verzekeren , dat dit niet heeft plaats gehad. Ik zou
niet durven tegenspreken , dat nu en dan eene enkele overlevering
voor een ti
.j
d lang, ik wil niet zeggen geheel in vergetelheid is

geraakttmaaralthansminder bekend wasttotdatzjdoorinljving
in eene sage: die algem een in den smaak viel en opgang maakte,
weer m eer op den voorgrond kwam . M aar m et de voornaamste
volksgedichten is dit stellig niet het geval geweest. Van enkele
kan m en het oogenblik van het ontstaan der overlevering , en de

geschiedenis harer vervorming in de volgende(deelfde en twaalfde'
)
001lW en aanWl
i-zen.

Niemand za1ontkennen,datde tjdsomstandigheden van invloed
zjn geweest op de verbreiding en instandhouding ofo0k op het
uitsterven eener overlevering. W j hebben daarop dan o0k reeds
gewezen. En zoo ligt het wel in den aard der zaak , dat de algemeene gem oedsstem ming in de elfde eeuw , die .zich ei
ndeljklucht

gaf in den tocht ter bevrjding van het grafdesYerlossers,en
dat die kruistocht zelf, waarin dezelfde M ohamm edanen werden

bevochten, met welke mOn zoo menigen bloedigen strjd had gestreden, een nieuw leven , eene verhoogde populariteit gaven aan

de gedichten,die den strjd tegen de Ongeloovigen schilderden.
Het eigenaardig Christeljk gevoel,dat alle klassen dermaaischappj in die dagen doortintelde, heeft dan ook de gedichten,
aan Karel den Grooten of W illem van Oranje gewjd, nietuit
eene langere of kortere vergetelheid opgerakeld , maar hun slechts

sprekender werkeljkheid verleend,diehenwellichtvoordenonderïanï heeft behoed.
H adden die overleveringen inderdaad Ongeveer eene eeqW geslapen , en waren ze eerst na , en,geljk sommigen meenen,door
den eersten Kruistocht uit het grafverrezen,hetiswaarschi
jnli
jk,

dat zj in dit gevaleene grooter vormverandering zouden hebben
ondergaan dan werkeljk bljkthetgevalte zjn.
Die kruistocht bracht eene volslagen om wenteling teweeg ,niet

slechts in de maatschappeljke vormen,maarook in de wereldbeschouwing van den adel;van die nieuwe beschaving is nauweljks
eenig spoor te vinden in de teksten der volksgedichten, zooals die

in de twaalfdeeeuw opgeteekendzjn.Deeenvoudvanlevensvormen,

HANDSCHRIFTEN ZORGVULDIG BEW AARD.

4e gruweljke ruwheid van zeden,hetvolslagen gemisaan hoFeljkheid en ridderljk ideaal, het overwicht aan ruwe krachtgegeven : hetwelk ook die teksten doorgaans kenmerkt,datallesvoert

ons terug toteen vroeger tjdperk: en toont ten duideljkste aan,
dat wj deze gedichten nagenoeg kennen zooals ze in de elfde:
m isschien reeds in de tiende eeuw werden gezongen. Slechts hier

en daar zi
jn sommige verouderde uitdrukkingen door meer verstaanbare vervangen; de ruwe assonancen hebben somti
jds
niet altoos
voor zuiverder rjmen plaats gemaakt, en nu en
i*y1 aan de beschrjvingen watschitterender
dan , maar spaarzaam ,ZJ
kleuren ten koste gelegd.
En wat nu de vraag betreft, wanneer de kleinere,op zichzelven

staande gedichten toteengrootereposzjn saamgesmolten- daarop
is geen algemeen geldend antwoord mogeljk, daar verschillende
omstandigheden op die ineensmelting invloed m oeten hebben uit-

geoefend. Men kan echter, op grond van hetgeen hetbjzonder
onderzoek geleerd heeft, wel zeggen , dat dit over het algemeen
reeds in de tweede helft der tiende en vooral in de elfde eeuw
heeft plaats gehad 1).
Dat ook schrifteljke opteekening al spoedig een aanvang had
genomen, wordt door opmerkingen van verschillenden aard zeer
waarschjnljk gemaakt, al is het tot nog toe niet gelukt eenig
handschrift uit zo0 Vroege eeuw te ontdèkken.

De ouEste handschriften,die men kent,zjn van klein formaat
en zonder praal bewerkt. M en houdt ze voor opteekeningen, die

den jongleur dienden om zjn geheugen te hulp te komen. Hj
droeg zoodanig handschrift in zjne tasch bj zich en zorgde,dat
het niet onder de oogen of in handen van een m ededinger vielq
want het was som s een middel om fortuin te maken , en ging dan
wel van vader op zoon over. Jendeus de Brie, die de Bataille

fzpgzfï//r,uitden cyclusvan W illem van Oranje dichttetbereisde
er Sicilië mede2). Ook uitden Renats deXbAlfczlùcw bljkt,met
.

z
) Verg.mi
jn Guillaumed'orange,tom.11,p.168.
') Debewi
jzendeaanhalingen zi
jn ontleend aan Llon Gautier,1.c.,p.2l5
in de noot:

,!Ceste chanson estfaite grant pièce a:
Jendeus de Brie quilesvers en trova

TOENEAIENDE OAIVANG DER GEDICHTEN.

hoeveel zorg men zjn eigendom voor zich bewaarde en hetvoor
geen schatten afstond1).
Toen zich z0o reedsmin ofmeeromvangrjke gedichten hadden
gevormd t die straks in sehrift waren gebracht, heeft m en daaraau
nog grooter uitbreiding gegeven. M en was niet tevreden met de
schildering van de om standigheden ,waaronder een ofverscheiden ,
min of m eer gelukkig aaneengeregen ,heldenfeiten waren volbracht:
m en bepaalde zich niet tot het inschuiven van episoden , die
vroeger een anderen naam hadden m oeten vereeuwigen ,m en Wilde
nu den geheelen levensloop van den held kennen. En zoo werd

aan de vaak reeds merkeljk omsponnen oorspronkeljke kern nog
het verhaal toegevoegd van de laatste avonturen des gevierden ,

waarbj hj, zooals niet zelden in hetwerkeljke leven gebeurde,
den maliënkoldertegen depj van monnik ofkluizenaarverwisselde.
En aan het hoofd van dat alles werd dan , als ter inleiding t het
getrouwe verhaal gesteld van de eerste daden zjner jeugd. Zoo
vorm den zich de dichterljke levensbeschrjvingen van W i
llem van

Oranje Ogiervan Ardennen,enz.
M aar ook daarmee was m en in vervolg van ti
jd nietmeer voldaan. Toen men er voordeel in begon te zien ,voorname geslachten

te vleien, djde de levensgeschiedenis van den held, diein zoodanige familie werd ingeljfd,om haren roem te vermeerderent
niet zelden uit tot de geschiedenis van zjn geheele geslacht. De
daden zjner voorvaderen en nazaten mochten niet aan de vergetelheid worden prjs gegeven. En zoo ontstonden die reeksen
van gedichten , die folianten vtzllen , in duizendtallen van verzen
herhaling op herhaling stapelen en steeds dezelfde toestanden en
dezelfde heldendaden bevatten.

Porla (sa?)bont; sitrLsbien la garda,
A ins * nulhom e ne l'apristn'enseigna:
M ais grant avoir en ot etrecovra
Entor Secile lN oh ilconversa.

Quantilmorutj,son filsla laissa.''
!!Huon de Villenoeve 1*a molt estroitgardde:
N*en voltprendre cheval ne la mule afeltrée,
Peliçon vair ne gris,m antel,ehape forrée,
Ne de buensparesis une granthenepde.
Or en aitilmaus grez,qufele liest emblfe.''

W j mogen onsthansverbazen overdeonaesthetischeuitbreiding
dier dus totrjmkronieken afdalende dichterljke verhalen,hun al
teweligegroeilaatzich verklarenuitdentoestanddermaatschappj,
welke hun hetaanzjn gaf.Hethoofdkarakter dier maatschappj is
de algemeene afzondering, die op alles en op allen drukte.

Te midden van eene vjandige bevolking geplaatst?hadden de
Frankische opperhoofden,waarschjnljk van het eerste oogenblik
af aan , dat m en zich op Gallischen bodem vestigde, zich verschanst in versterkte huizen , te midden hunner goederen t en

onderling vervan elkander verwjderd,gelegen.Die huizen waren
langzamerhand burchten en kasteelen geworden , waarop de m eer
en m eer in aristocratische richting ontwikkelde adel een eenzelvig
leven leidde. De patriarchale Germaansche zin was weldra , onder
invloed van Gallo-Romeinsche gewoonten, afgelegd. Terwjl de

koningszoon W altharius,aan zjn huweljk denkende,nog zegt,
dat dit hem belasten zalmet de zorg voor huis en akker1):laat
weldra de Frankische adel aan dorpers en eigenhoorigen landbouw

en njverheid over en leeftin trotsche afzondering,zonder eigenljke bedrjvigheid,zich alleen oefenendein deoudekrjgsdeugden,
genoten verstrooiing zoekende in wapenoefening enjachtvermaak.
Alaar wanneer het gurejaargetj ditbelettetwanneergebrek aan
gebaande wegen het gezellig verkeermetmin ofmeerverwjderde
buren afsloot, en de lange, lange winteravond den burchtbewoner

binnen zjne muren hield, dan was de rondreizende jongleItz.
welkom of de letterkundige huispaap, die weken achtereen zjn
heer en meester kon bezighouden metden onuitputteljken foliant,
die niet zelden met het missaal den geheelen boekenschat van het
kasteel vorm de. 1l0e langer het verhaal duurde, destebeterq en
hoe vaker daarin toestanden werden beschreven , die des hoorders

smaak streelden,hoe aangenamerditdezenmoestzjn.Onderzulke
omstandigheden was dus de grenzenlooze uitgebreidheid van een

gedicht, met zjne herhalingen ofverschillende voorstellingen van
hetzelfde feit of dezelfde gedachte:metzjneoverlading van episoden,een noodzakeljk kwaad.
W altharlus,vs. l53:
'
Aedifcare domos, cultum que intendere ruris
Oogar''

H èt is hier de plaats om ook iets over den oudsten vorm dier

gedichten te zeggen. Zj dragen den naam van Chansons de.
g:t
sftl
(Gesohiedzangen), hetgeen hun dubbel karakter aanduidt, met
betrekking tot hun oorsprong en dewjze,waarop men ze voordroeg. Zj werden oorspronkeljk onder begeleiding van een strjkinstrument, de veêl.gezongen 1). Soms,maar zelden,geschiedde
dit door den dichterzelf,die trourère(vinder)heette;gewoonljk
dooriemand,die van zoodanigevoordrachtzjn handwerltmaakte,
en hnglewr genoemd werd. Soms bespeelde deze zelf de veêl,
maar dikwerfwerd hj door een vedelaar vergezeld.
Talrjke voorbeelden,aan de gedichten zelveontleend,bewjzeny
dat zj op dien trantwerden voorgedragen. Men versta ditintusschen niet zoo, dat die stukken: welke gaandeweg verscheidene

duizenden rjmregelslang waren geworden,in hun geheelwerden
gezongen. Datware onmogeljk geweest.Men kooseen fragment?
dat gewoonljk bjval verwierf, of dat bjzonder toepasseljk was
bj gegeven omstandigheden2).
#

1) Léon Gautier zegt, Les Epoples w
/i'
cnrcle,
q,tom.12,p.l50: lrl
s/
lême
quand l'oiseau m arche,on sent qu'ila desailes. M êm e quavd nous lisons la
Chanson de Roland, nous sentons qu'elle fut faite pour être chantfe: œuvre
destinfe * la voix plutôtqu'aux yeux de l'homm e.Lesplusanciensm anuscrits
Que nOuS possfdons de nos Chansons de geste sontde petits m anuscrits de
poche N Pusage de ces chant
eurs ambulants qufon appelaitjoculatores,jongleurs. On ne saurait trop le ldplter: la dfcadence de notre pofsie Jpique
devaitcom mencer le jourok ron devaitla lire,etnon plusla chanter.''

S) Een enkel voorbeeld ten bewi
jze.In den Roman de la Violette leest
men,dat de held,Glrard van Nevers, zich vermomd naarzi
jnegoederen
begeeft,w aarvan men hem beroofd had.
,1Lors vesti un viex gazmem ent,
Etpend : son colune vielle,
Car Gérarsbe1etbien vible...
Tant a m archié etplain et val

Qu'alacité deNeversvint.
Bol
joisl'esgardentplusdevint
Quidisoienttouten riant:
Cistjongleresxientpornoiant,
Quartoutejorporroitchanter
Que nusnelgalastescouter.'

VORM DER CHANSONS DE GESTE.
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En wat nu meer bepaald den vorm der gedichten betreft,zj
bestonden uit zoogenaamde tirades oflaisses zzlpAlprïzzl6,: datzjn
afdeelingen of strophen van een onbepaald getal regels:nu eens.

Hi
jtrektevenwelnaar hetkasteelvan den Hertog van M etz:
!,A la porte tant atendi

Qu'unschevaliersensl'apela
Qt
zipar la cour traiant alla.
En la salle l'emm Lne am ont
Etde vieler le sem ont....
Lors com ence,si com m oi semble,
Com cilquim oultiertsenfs
Ces vers de Guillaume au cort nfs,
œ&. clLre vois etù,dous son:
!,Granz fu la corten la sale h,Loon,
M onltotastables oisiax etvenoison;

Quiquemenjastla char etlepoisson,
Onques Guillaum e nfen passa le m enton,
A inz m anga torte etbut eve N foison.
M oults'en m erveillentci1 chevalier baron.

Quantontmengid etbftla foison
Les napes ostent escuier et garçon.
.

Li cuens Guillaum es mistle roih,reison:

!,Que pensez-vos, dist-il,lifils Charlon,
Secorraz-moiverslajeste Alahon?
Jh ddust estre liolz ttChaalon!'*
Dist Looys:,,Etnos en parleron,
Etle m atin savoir le vos feron

M avolentë sejeiraiou non''
Guillaum es rot,rougist comm e charbon,
D e mautalenten froncistle guernon:
1,Commentdeable,dist-il,si plaicleron!
Est-ce la fable du tor et del'm outon?
M oulta * fLre quiplessier veut felon-''
11s'abessa,si a pris un baston,
Et dist au roi:l?vostre ïIJ vos randon;
N 'en tendrai mLs vaillantun esperon,
Ne vostre am is ne serai ne vostre homs.
Etsi venrez,ou vos voilliez ou non-''
Ensi101-ditvers dusqu': quatre
Pour aus solacier et esbatref' efc.

Hi
j zong hun dusvierstrophen voor.
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slechts van drie, vier of zes, maar soms ook van een paar honderd. In de Chanson des fvp,
rz
?-J,
J3?.
'
S vindt men zelfs een couplet
van vi
l'fhondez-d-zes-en-veertig regels. In den beginne was ieder
couplet of laisse kort en regelmatig. Eerst in den Boèce, uit

de tiende eeuw,komen ongeljke coupletten voor1). Alde regels
van hetzelfde couplet gingen op denzelfden rjmklank uit,maar
men vergenoegde '
zich daarbj methetonvolmaakte,zoogenaamde
assoneerende rjm 2).
V oorts bestond iedere regel uit tien lettergrepen , m et eene rust

achter de vierde. Iedere strophe eindeljk werd besloten door een
korten,rjmloozen regel van zeslettergrepen,waarvan delaatste
toonloos wasD).
Dit was de oude, echte epische versmaat. Daar kwam ietwat

later'de zoogenaamde Alerandrjhtsche versmaat bj, alleen van
het beschreven vers verschillende door het aantal lettergrepen,
waaruit een regel bestond : dat twaalf bedroeg , in steè van tien ,

meteene rustmiddenin4).
') Verg.Lfon Gautier,1.c.tom.11,pag.326.
1) Om een ri
jm te vormen wordt overeenstemming vereischt van den
slotklank dersluitwoorden van tweeofmeerversregels,enwe1zoo,datbi
jhet
zoogenaamdestaand ofmanneli
jk ri
jm Ln slot-klinkeren medeklinkerèn klemtoon dezelfdezi
jn, terwi
jlvoorhetslepend ofvrouweli
jkri
jm daarbi
jnog een
geli
jkluidende toonlooze staart komt. Zoo ri
jmt b. v. bv'
dard op vervdard,
vergeven op belevena. nietverzoend op beloert, noch verlleren op zlven,ofdorlog
op bedr6g.

'Tevens dit volnaaaktofconsoneerend ri
jm staatc1eassonance,dietevreden
is met de m inder volkom en overeenkom st van klank, waarin welklemtoon

en klinkers, maar niet de medeklinkel
's geli
jk zi
jn,als b.v.leven.vel
en;
loop..koor,.tcrfen..verpanden.

3) Ik neem aan, dat dit eenmaalalgemeen gebruik was,ofschoon deze
slotregel alleen in sommige handschriften van den Guillaume d'orcn#:,in

Amis et Amiles, en Jourdain deBlaivesvoorkomt. Maarjuistomdat hi
jin
enkele handschriften verdwi
jnt, meen ik te mogen veronderstellen,dathet
gebruik algemeen geweest is.

à) De naam schi
jntontleend aan hetgedichtvan Alexandrevan Alex.de

Bernay en Lambertle Tort,uit de twaalfde eeuw.Toch is er een nog ouder
Vedicht in die versmaatgeschreven.Gaston Paris zegt;!,Le plus ancien document qu'on en possède paraît être le Voyage de# Charlemagne à .Terusalem''@
En daarmee Arereenigt zich Ldon Gautier, Les Epoples IranLalses,tom.11,
pag.314.'tStaatintusschen nietvast,datditgedichtouderis.Dr.E.Koschwitz,

COUPLETS SIMILAIRES.

T0t de eigenaardigheid der Chansoll
, c@6 geste in haren oudsten
vorm behoort nog dit, dat een treFende toestand som s twee-,

ja,driemalentmetweinig verschilvan uitdrukking,in even zooveel achtereenvolgende tirades werd geschilderd. Deze worden
door de Franschen cott
p lets y'
ïzzlïfcô-:,
: genoemd.
Er bestaat over den oorsprong en de beteekenis van dit ver-

schjnselgrootverschilvan meening.
Som migen veronderstellen ? dat die herhalingen voortsproten
uit verschil van lezingen in verschillende handschriften : die de
jongleurs gedachteloos, of om zich de m oeite eener keuze te besparen , in hun afschrif
t achter elkander opnamen5 doch dat zj
ze niet tegeljker tjd zongen, maar al
leen die kozen,welke zj
m eenden, dat het meest geschikt waren om indruk te m aken op

hetpubliek,datzj juistvoorzich hadden.
Anderen zjn van oordeel,datdie herhali
ngen opzetteljk aangebracht en als een bewust kunstmiddel aangewend werden, om den
ietwat stompen hoorders eene gedachte door herhaling ervan vol-

komen duideljk te maken, en zoodoende den gewenschten indruk
te verkrjgen. Naar deze opvatting waren zj dus een wezenll
jk
kunstm iddel.

Ook Léon G'
autier, die de verschillende m eeningen omtrent dit
punt opteekent1): is de veronderstelling toegedaan: dat de jongleurs verschillende teksten achter elkander afschreven : en uit die
verscheidenheid van lezingen dan eene keuze deden , geschikt
voor hunne toehoorders van dat oogenblik ; m aar bem erkende, dat
herhaling van de schilderingen , daarin vervat, grooten indruk
m aakte ,zouden ze de verschillende lezingen achterelkanderhebben
gezongen , eerst onwillekeurig , later willens en wetens. Reeds in

de jongste uitgever van het bedoelde'gedicht,nu gewoonli
jk kortbeidshalve
Lepèl
erinaq
e (Mcrlevl
c#zlegenoemd,zegtin detweedeuitgave(Heilbronn,
. ed

1883)dathetbedoeldegedichteene bewerking zou zi
jn uithetbeginderXlle

eeuw van een gedicht uit het einde der XIe eeuw. Ook G.Paris vereenigt
zich hiermee (Romania,XIII). Van een andergevoelen is H.Morfin zi
jne

studie overLa chanson dupèlerinage(Romania,XIII,p.l85 etc.
).Hi
jplaatst
het vöör 1080. Zie over ditepos de studie van dr.A.G.van Hamel in De
Gids van 1883,I,b1.84 enz.
#

1
) Zie de verschillende meeningen opgesomd in Les EpoplesfranLaises,

tom .11,pag.659 suiv.
JoxcKsLoE'
r,Ned.Lett.l'
liddeleeuwen,I, 4e druk.

COUPLETS SIAIILM RES.

de elfde eeuw zou dit laatste middel opzetteljk zjn toegepasi,,
zooals de Chattsoïtde Wplt
zzltf leert. De m eeste eoltplefs t
sïznïfcïrf?.
s

zjn daar bljkbaar het werk #an één en denzelfden dichter,en
zeer stellig m et overleg gemaakt, daar een volgend couplet doorgaans het voorafgaande aanvult door de mededeeling van een

nieuw feit of van eene nieuwe gedachte1).
Tegen ditJ'
z
lfdfe-lAlïlïdz
/
x-stelsel gelden de volgende bedenkingen.

Vooreerst:ishetdenkbaar,datdejongleursz0o maarverschillende lezingen van eene plaatsachter elkanderhebben opgeschreven ?

W elk doelkonden zj daarmee hebben?Maar ditbezwaar voorbjgaande,doetzich devraag op:h0ekwamenzjaandieverschillende
lezingen? W anneer zj eene Chanson de#8.
sf6op-ofafschreven,
zal dat we1 naar mondelinge voordracht of naar 4én eenig hand-

sehriftgeweest zjn?vooralin den alleroudsten tjd:wantzjwaren
er niet op uit, a1s onze hedendaagsche geleerde uitgevers, ver-

schillende teksten tevergeljken.
En ook dit voor het oogenblik daargelaten , dan moet m en

Pag.363:Trstll-lesmanuscritsoh nosjongleurscopiaientleurspoëmes,
ils ont pu être amenls : copier,N la suite Pune de Pautre,plusieurs laisses
empruntëes * des versions difvrentes. Nous admettons volontiers cette hypothèse, et nous croyons ëgalement que, devant leurs auditoires des chàteaux
ou des villes, i1s ont pu dfsirer d'avoir t1n libre choix entre certaineslaisses
crassonances difvrentes. Mais nous sommes intimement persuadds qufun tel
étatde choses n'a pu se prolonger longtemps,etquenosipiques ne tardLrent
point * s/apercevoir du prodigieux efl-et que prodnisaient ces couplets de

sources diverses,lorsqtfils s'avisLrent un jourdeleschanterN la suitel'un
de l'autre.1ls ont commenc; sans doute par lesrfpfterr,sansle faire exprès;'*
m ais, avec qette rapiditë d'intuition qui caractérise 1es comëdiens,ilsont
compris .tout ce que 1es couplets similaires pouvaientproduire d'efets artistiques. Et alors i1s ont fait A osssElx ce que,tout d'abord,ils avaientfait
sans y penser et fort involontairem ent.... D epuis quelle fpoque les laisses
ainsirfpftfes sont-elles devenues un procfd; artistique? - Depuisla Cbnnson
de Roland, tout. au moins.- N otre preuve,la voici. Prenez,même dans
le Roland,prenez la plupart des couplets similaires. 1ls sont sibien l'œuvre
d'un seul et même poëte, ils sont si bien une œuvre voulue,qtfen glnéral
le second couplet complète le premier par l'énoncé d'un fait nouveau ou
d'une idle nouvelle.... D onc, cEs '
tLAlssEs x:e Eox'
r Pws DotlBt.l EMPLOI;
donc, ZLLES sE COMI
PLèTEXT; donc, cp ne sont pas lk desvariantes entre
lesquelles on pouvaitfaire un choix ad libitum.
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GEDICHTEN W ORDEN GAANDEWEG GELEZEN.

vragen: zoo zj begrepen uit die verschillende lezingen,diehun
ten dienste stonden , eene keuze te m oeten doen , hoe kwamen

zj er dan toe ermeer dan ééne op te dreunen? Hetgesehiedde
Xsalls le faire ezypr&'',bj toeval, al dommelende! Ditnsans le
faire:z.prâ.
:'',iszeker nietduideljk.Maarik wi1eensaannemen,
dathetbegri
jpeljk is,en dateen toevalaleenseen jongleurhad
geleerd , hoe grooten indruk m en m et die herhalingen kon maken ,
dan zou dit het voorkom en van couplets similaires in één gedicht
verklaren ; maar m et die veronderstelling heldert m en de algem eenheid van het feit niet op. Of heeft hetzelfde toeval zich
overal voorgedaan ? Of m oet m en meer aan algem eene navolging
denken ?
En dan verder:hoe is het stelsel van oorsprong uit verschillende
teksten te rjmen methetfeit, dat de dus aaneengeregen plaatsen

juist altjd op verschillende rjmklanken uitgaan,hoe metdejuiste
opm erking, dat die cott
p lets similaires elkander aanvullen en dus

bljkbaarhetweloverlegde werk zjn van één dichter?
Daar in nagenoeg ALLE Chansons degeste, die wj kennen,de
coupletu ,
sfzzlïfcïz'6,
snietgeheelgeljk zjn,maarelkanderaanvullen,
moeten ze wel van den beginne afaan hetopzetteljke werk van
een dichter, of althans van denjongleur geweestzjn. En hetis
veel waarschjnljker, dat hj ze aan zjne kunstvaardigheid te
danken had , dan aan verschillende handschriften , waarvan ik hem

onmogeljk de kennis kan toeschrjven. Hj heeft ze bljkbaar
onder den drang der om standigheden eerst geimproviseerd : en

voorts gebruikt,toen hj,die van de giften van zjne toehoorders
leefde, zag , dat zoodanig tafereel bjzonderen i
ndruk op hen
da
t
hunne
mi
l
dd
adigheid zou
maakte,en hj duskon verwachten,
worden geprikkeldt wanneer hj door eene ietwatgewjzigde herhaling van het onderwerp hun sm aak streelde en hen dus in eene
goede luim hield.

Die vorm is na verloop van tjd min ofmeergewjzigd. Op
die veranderingen was zeker van grooten indoed de schrifteljke
opteekening dier zangen, welke toen ook gaandeweg begonnen
gelezeît te worden in stel van .ç6zpAl
#6/l.
Dat dit ook m et de Chansons de geste plaats had, was het

gevolg van eene wjziging,die de leiterkuudige smaak omstreeks
dehelftvan de twaalfde eeuw ondergaan had en waarvanwjlater
-*
i

HET RIJX VERYANGT DE ASSONANCE.

de oorzaken zullen ontwikkelen. W j zallen dan zien,dateene
nieuwe soort van gedichten in zwang kwam , waarbj het niet
meer te doen was om sehildering van grootsche tafereelen in

breede trekken,maar veeleer om analyse en teekening van bjzonderheden. Die verhalen m oesten haast meer m et verstand dan

met naïef gevoel worden genoten,en daarom waren zj dan ook
geheelingerieht om te worden gelezen 1).
Toen diteenmaalmodegeworden was:mochtbj den gemeenen
man de gewoonte om de historisehe gedichten zich te laten wppr-

zingen noggeruimentjdstandhouden,maarvoordemeestbeschaafde
klassen der maatschappj werd de nieuwe methode op de oude
volkspoëzie toegepast.
Het eerste gevolg daarvan was, dat de korte slotregel der

versafdeelingen verdween. Hj had hoogst waarschjnljk gediend
om den vedelaar, of misschien het publiek , te waarschuwen , dat

het couplet ten einde was en datiets nieuws zou beginnen :):bi
j derool-lezivtg wasditnietmeer noodig.
Maar bj die lezing konden assonancen o0k nietmeer voldoen.
M en begon nu letterovereenkom st voor het gezicht te verlangen.

Bovendien streelden die onvolmaakte rjmen het gehoor maar
luttel, toen zj niet meer overschaduwd of gesteund werden naar men 't neemt
door den gecadanceerden rhythmus van
den Zang. Yandaar een streven om 'tonvolmaakte door meerzuiver

ri
jm te Yervangen.
De grootste verandering intusschen , die de voorlezing in de
samenstelling dier gedichten teweegbracht:was,datnu deherhaling
van dezelfde schildering in verschillende op elkaarvolgende strophen
niet m eer kon worden gedoogd, zooals lichtte begrjpen valt.
De veranderde wjze van voordracht werkte dus eensdeels de

kunsteenheid van hetgedichtin de hand,terwjldaardoor in het
algemeen een meerbeschaafde vorm noodzakeljk werd.
1
) l?fues romans bretons sont destinés: être lusetnon b êtrechantdset
Chrdtien de Troies nous montre dlj: plus d'une dameou demoiselle (mais
jamaisun homme;occupantses loisirs* lire un roman;toutefois,d'habitude,
les seigneurs et les dames pour lesquels ils Jtaient composésse 1es faisaient
lire et, pour cause, plutôt qu*ils ne les lisaienteux-mêmes-'' G.Paris,Les
ro/ncn.se1t''cr.
s du cycle de la table
rollde.Paris, l887,p. l7.
#

1) Verg.Lfon Gautier,LesA'
yoylc.
çfranLais
'es,tome11,pag.366 suiv.
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Dit is duideljk waar tenemen : als m en de latere omwerkingen
van oude volksgedichten , zooals die in de dertiende eeuw geschreven zjn,vergeljkt m et de oudste stukken van dien aard ,
welke tot ons zjn gekomen. 'W el klimmen de handschriften ,
waarin deze vervat zjn, nietr.hooger op dan tot de tweede helft
der twaalfde eeuw : m aar men m ag toch veilig aannemen , dat

die teksten weinig ofnietafwjken van hetgeen zj eene ofanderhalve eeuw vroeger waren.

111.

DE RIDDER-POZZIE IN FRANKRIJK.
De toestand van afzondering , waarin Europa tot op het eind
van de elfde eeuw verkeerde, had de beschaving niet in de hand

gewerkt; want hetgeen vau ieder individu in 'tbjzonder gold,
wasnietminderwaar van de maatschappj in hetgroot.
Reeds onder de M erovingen was de verbrokkelde feudale staat
voorbereid : de immuniteit, d.i.ontheëng van openbare lasten en
het recht voor zich zelf schatting ,belasting en geldboeten te innen ,

moest op volkomen onafhankeljkheid uitloopen, door het leen-

.

verband slechts getem perd voor zoover het voeten had. De klem ,
waarm ee K arel de Groote de teugels van het bewind voerde,

mocht de volslagen uiteenspatting van het Frankische rjk nog
voor een tjd lang tegenhoudentonder zjnezwakkenazaienvolgde
zj des te spoediger. Honderden kleine staatjes of erfeljke en
daardoor onafhankeljke graafschappen ontstonden,die nagenoeg
door niets m et elkander in verkeer stonden dan door wederkeerigen
haat en onderlinge veete.

De eeûige gemeenschappeljke gedachte,diein W esteljk-Europa
ontkiemde, was de kerkeljk-godsdienstige, welke op het einde
der tiende eeuw iedere andere begon te overheerschen. De vrees

voor het jongste gericht, datmen in hetjaar duizend te gemoet
zag, droeg daartoe niet weinig bj. Het mystieke gevoel had
evenwel niet ten gevolget dat m en minder zondigde; maar m en

was voljverig in het doen van boete voor begane zonden,hetzj
door op het einde van een veelbewogen leven in de monnikspj
bescherming tegen de strafte zoeken,hetzj door hetondernemen
van pelgrim stochten naar heilige plaatsen , a1s St. Jakob van Oom postella , Rom e of zelfs het Heilige Land. Van dien geest getuigt
het ontstaan der zeer strenge orden van de Karthuisers,Oister-

INVLOED YAN bEN EERSTEN KRUISTOCHT.

ciënsers en Praemonstratensen , die tegen het eind der elfde eeuw

op groote schaal mogeljk maakten,watin de vorige nog slechts
enkelen deden.

Geljke uitbreiding hadden de pelgrimstochten al in detiende
eeuw erlangd. En toen de Turken , in wier handen Jeruzalem
gevallen was, de pelgrims en de Oostersche Ohristenen begonnen
te mishandelen en het Heilige Graf te beschim pen: liep op de
stem van Peter den Kluizenaar geheel Europa te hoop ,om het

grafvan den Yerlosseruitdehanden derOngeloovigentebevrjden.
Deinvloed vooraldereerstekruistochten wasongeloofeljk groot.
W j behoeven hier nietstiltestaan bj elke aanmerkeljkeverandering,die daardoorwerd teweeggebrachtqmaarwj mogen die niet
voorbjzien,welke met onsonderwerp inonmiddelljkverbandstaau.
Y ooreerst dan werd door de groote gemeenschappeljke onderneming de afzondering opgeheven , waarin het individu en de

groote en kleine staten en staatjesverkeerden. Yerschillende gewesten,ja, verschillende volken en tongen kwamen met elkander
in aanr
aking ; men leerde vreem de landen kennen , andere zeden ,
@
gebruiken , staatsinstellingen en wereldbeschouwingen ; er ontstond

geesteljke gemeenschap,geesteljk-verkeer.
Dit moest wel in de eerste plaats de ruwheid van zeden tem peren en de onbeschaafdheid verzachten, die nog allerwege den

scepter zwaaidenqen buitendien prikkelde hetop ongekendewjs
het leven van den geest,evenals het op het gem oed werkte.
W ant het was vooral de Christel
jk-ridderljke geest, die zich

in de eerste kruistochten ontwikkelde. Had de Germaansche krjger gekampt uit persoonljken hartstocht:terbestrjding van een
vjandeljken nabuur,tot vermeerdering van machtofgoed;was
zjn hoogste genotdaarbj het:er gevoelvan kracht:datjuichen
doet bj de doodstuipen van den verslagen vjand,daarin kwam
verandering.
Thans w erd het zwaard niet door woesten hartstocht uit de

scheede gejaagd: onder de banier des Kruises streed men voor
een heiliger beginsel. De woeste krjgsmansgeest was veredeld,
de strjdzucht had een hooger doel gekregen) en werd ter eere
Godsaangewend.Moed bleei'nog de eerste deugd,maarhjmocht
alleen naar 'tstaalgrjpen in hetbelang van 'tOhristendom.
Die invloed van den godsdienst? welks leer vooral op het ge-
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nzoedsleven zaoest werken, en der menschen aandacht op eigen
binnenste vestigen , bracht ook een omm ekeer teweeg in de schatting van eigen persoonljkheid: het gevoel van 001* in hedendaagschen zin : ontwaakte.
lpiet m inder groot was de omwenteli
ng op stoFeljk gebied.
Het verkeer m et en onder vreem den , de kennism aking m et de
kostbaarheden van het Oosten , vooral m et den glans van het

Byzantjnsche Hof, hadden behoefte aan meer gemak en weelde,
aan pracht en vertooning opgewekt in de n0g ruw-eenvoudige

W esterschemaatschappj,en hettoenemend gezellig verkeerwerkte
dit in de hand door zjn gunstigen invloed op de verfjning van
den maatschappeljken omgang. Tevenswerd men in staatgesteld
aan die nieuwe behoeften te voldoen.De vrjheid wasbj de hofhoorige dorpers binnengeslopen en had daar reeds terstond eene
Ongekende geestkracht opgewekt; het verkeer in de steden werd
drukker, handel en njverheid namen eene verbazende vlucht.
'
W at de hoogere standen verlangden of behoefden, werd door den
koopman dikwerf uit verre gewesten aangevoerd ,en langzamerhand
door werkm an en kunstenaar naar vreem de voorbeelden nagevolgd.
De prachtige, mei goud doorweven zjden stoFen van het Oosten

werden op Sicilië,in Italië,en weldra o0k in Frankrjk in eigen
fabrieken geweven en tot feestkleedj of huisraad verwerkt. Gedreven goud en zilver,tot allerlei gebruik ,werden doorW estersche
kunstenaars vervaardigd. De bouwm eesters begonnen die trotsche

kerkeljke en wereldljke gebouwen op tetrekken,die altjd,ook
toen m en algem een aan de barbaarschheid der middeleeuwen
geloofde, de bewondering hebben gaande gemaakt.

Die veranderde zin en die gewi
jzigde levensvormen kwamen
niet het minst uit in de feesten , binnen vorstenhof ofridderburcht
gevierd. Daar was het niet m eer bloot de triom f in het Werpen

van zware steenen,die de-jeugd tegen elkander deed wedjveren:
het ridderljk tornooi, met zjn glans en zjne hofeljlkheid,was
daarvoor in de plaats getreden. V eelheid van gerechten of Om -

vang van schotels en wjnstoopen maakte er nietmeeralleen de
aantrekkeljkheid van het feestmaal uit,maar uiterljke pracht,
gepaard aan gezelligen koat, waarbj de galanterie jegens het
schoone geslacht eene hoofdrol begon te vervullen : en hooger
genot, door dichter en zanger geschonken
ziedaar wat thans
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de verlokselen waren voor de in de nieuwe richting voortgestuwde
aristocratie.
M en ontwaart die verallderde richting het best in de letterkundige voortbrengsels, die kort na den eersten kruistochtontstonden ;
geen wonder dus, dat ook in de letterkunde zelf eene groote

omwenteling is waar te nemen. Yestigen wj daarop thansonze
aandacht.

Nauweljks waser eene eeuw verloopen sedertde inneming van
Jeruzalem door de kruisvaarders,Ofde smaak der hoogere klassen

voor de historische volksgedichten, die hoofdzakeljk den cyclus
van Karel den Grooten en den strjd tegen de Ongeloovigen ten
onderwerp hadden , werd vervangen door lust voor andere dichter-

ljke verhalen,in ieder opzicht,doorinhoud,door vorm en strekking ,hemelsbreed van de vorige verschillend.

In eene maatschappj, waar het gezellig verkeer toenam en
gemakkeljk werd gemaakt,waar men veelprjsbegon te stellen
op vorm en uiterljk vertoon,waardenatuurljkevolksontwikkeling
overging in eene conventioneele, waarin althans de toongevende
stand sm aak vond: daar konden de krachtige inhoud ,de ruwe toon
en de breede voorstelling der Karel-gedichten geen genot meer
schenken. H et oude epische volksgezang was niet m eer in overeenstemming m et den grondtoon der eeuw ,waarin m en veeleer heto0r
wilde leenen aan m eer luehtige rertelliîtgel'
t op losser trant,die den

smaak van den dag huldigden door sierljke beschrjvingen en in
het lichtstellen van die deugden of eigenschappen , die m eer en
meer het ideaal der Germ aansche deugd begonnen te vervangen.
Daartoe kon de Karelsage nietworden gebezigdtomt
latzj een
veel te bepaald karakter had. Hare helden waren in een vasten ,

onveranderljken vorm gegoten,en 'tishaastondenkbaar,zicheen
galanten W illem van Oranje ofeen belacheljken Ganelon voorte
stellen. Zulke typen konden alleen met een vreemden naam ,W alewein,Lancelot of Keye)worden gedoopt. Menwasduswe1genoodzaakt naar een anderen inhoud om te zien , maar men voelde zich
nog niet stout genoeg om zichaangeheelvrjescheppingentewagen.
M en had zich tot dusverre niet los gem aakt van de overlevering ,

die altjd een waren grondslag hadqen daaraan hield men zich
voorloopig ook nog , met dit onderscheid echter, dat men de nationale sagen liet varen en zich tot uitheemsche wendde,die,om dat

GEWIJZIGD LETTERKUNDIG IDEAAL.

zj uit het grjs verleden of uit den vreemde kwamen,en reeds
wonderbare elementen bevatten, vrjer spellieten aan de verbeelding. Die sagenkringen waren deels de antieke, maar vooral de

Britsche.Over de aan de Oudhgid ontleende gedichten spreken wj
later, en bepalen ons thans tot de Britsche overleveringen , om dat
de Fransche verhalen, die ze i1z Europa algem een bekend m aakten ,
vooral de nieuwe dichtsoort kenmerken.

Geljk de nationale sagenkring een held,Karel:totmiddelpunt
had, zoo was dit o0k het geval m et den vreem den, welks per-

sonen zich bjna allen bewegen om Koning Artur,naarwien dan
ook deze gedichten m eestal den naam van Artur-rom ans dragen.
Ook deze sage had eene historische kerp. Toen i
n devjfde

eeuw Angelen,Saksen en Friezen Brittanjeaantastten,verdedigde
de Keltische bevolking zich dapper; en onder hare hoofden m untte,

nevensYortigern,zeker koninkje Arturuit.Deverdedigerswerden
overwonnen.Voor een gedeelte wekenzjnaarhunnestamverwanten
op de noordwestkust van Frankrjk,hetlatere Bretagne,gedeelteljk werden zj naar W ales teruggedrongen,waar totop heden
hunne nationaliteit zich heeft staande gehouden. Daarbleven hunne

barden den lof der helden zingen 1). De toon hunner liederen,

waarvan er verscheidene voor ons zjn bewaard gebleven,was
elegisch-lyrisch , hetgeen de bezongen feiten in een nevel hulde,

die nietweinig bjdroeg om de vervorming dersagein dehand
te werken. Dit geschiedde dan o0k , en Artur werd van lieverlede
hoofdfguur der overlevering., om wien zich anderen schaarden : in

de eersteplaatsde toovenaar Merljn,eigenljk de bard Merddhin,
die zjn vtlrstin den strjd tegen de Saksen terzjde stond.
In die verhalen vonden de m onsters, reuzen en dwergen , waarvan de Keltische m ythologie vol was, hunne plaats, en wellicht
ook de geheimzinnige symboliek der Druiden. Dit alles vormde
een phantastisch geheel, wèl geschikt om de stofuit te m aken,
waaruit later de ridder-rom ans zouden worden geknipt.
Die overleveringen , opgeteekend in de W allische taal, leefden

voortals afzonderljke verhalen;ofbjeenverzameld)en methistorische gebeurtenissen in verband gebracht,vormdenzjdiekroniek,
'
) Vergeli
jk over deze barden: San-Marte(Schulz),Zur Gral-und Arthursage,(Zeitschriftfiird.Philologie XV1).S.l56- 165.
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die, naar m en zegt, de A artsdeken W alter van Oxford in Bretagne vond) en waaruit Godfried van M onmoutll? omstreeks het

jaar 1147 - volgens G.Paris reeds in 1136 zjneinhetLatjn
geschreven geschiedenis der Britten putte1). Uit de opdracht van
-

dat boek aan den zoon van H endrik I; Robert van Glocester,

bljkt a1, hoe het Normandische koningsgeslacht zich die sagen
aantrok. Dit wordtnog duideljker,alswj zien:hoe Hendrik I1,
die een groot voorstander der letterkunde was, naar Bretonsche
zangers luisterde, en W ace; den dichter van den Roman de .
Pp'?

(Rollo) en den Brut- in 1150 naar dekroniek van Godfried in
Fransche verzen vertaald - m et eer overlaadde. Dezelfde koning
deed ook eene reeks van W allische verhalen in 't Fransch samen-

vatten5tevenswerden Christeljk-lferkeljkelegenden metBritsche
overleveringen in verband gebracht, en zo0 ontstonden de proza-

romansvan den Graal,5Ie1.ljpteu Lancelot.
De Britsche legenden kwamen met de Engelsche koningen , die

een tjdlang over een groot gedeelte van Frankrjk heerschten,
naar dat land t of verspreidden zich deels uit Klein-Bretagne over

Normandië en geheelNoord-Frankrjk5deelsten ditismeerzeker,
werden zj regelreeht uit W ales naar Vlaanderen overgebracht.
Ten minste eene Vlaamsche dichteres, die op het eind dertwaalfde
eeuw de helden van Artur's hof bezong , beweerde geputte hebben
uit eene verzameling van verhalen van een W allisch klooster
afkom stig. En daarin ligt niets onwaarschjnljks; want in 1108
hadden zich in W ales Vlaam sche uitgewekenen neergezett die
steeds gemeenschap met het moederland onderhielden. En zoo wordt

hetverklaarbaar, datverscheidene dierverhalen juistheteerstin
Vlaanderen naarden smaak destjds werden verwerkt.
De opgang,dien de vreemde stofin de eersteplaatsinFrank-rjk
en Fransch-Ylaanderen m aakte,m ag eenigszins worden toegeschreven aan de ingenom enheid,daarvoor aan den dag gelegd doorden

Engelschen koning Hendrik 11,diedoorzjn huweljkmetEleonora
1) :lLelll
-pofsie possfdait.... sinon une vlritable fpopée nationale,au
m oins les fragm ents et les m atëriaux d'une Jpopée..., N ous trouvons un

reiet, d'ailleurs pple et confus, de cette Jpopfe historique danslnHistoria
britonum, com posée au IX slLcle par un anonyme, et attribufe depuis'.
)%un
certain Nennius.'eG.Paris,Les romans de la table r/nt/e,p.3,4.
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van Guienne een groot gedeelte van Frankrjk onder zjn scepter
kreeg t en dus ook in dit opzicht grooten invloed moet hebben
gehad. M aar die nieuwe gedichten zouden toch moeiljk zoo algemeen en voortdurend in den smaak zjn gevallen,wanneer zj niet
den geest der eeuw hadden geademd.

Het hoofdthema, dat in alle met meer of minder wjzigingen
voorkom t,is de tocht, dien een ridder onderneemt om een ofander

gevaarljk,bjna onuitvoerbaar avontuur ten einde te brengen.Hj
doet daarbj natuurljk altjd wonderen van dapperheid:en munt
bovendien uit door wat men hier te lande hovescheit(courtoisie)
noem de, die zich niet het minst openbaarde dooronbegrensdehulde
aan het schoone geslacht. Soms hangen die tochten sam en met

Christeljke mystiek, soms worden zj alleen uitzuchtnaar avonturen ondernom en. 't Is bekend, dat men aan A rtur's H of nietaan
tafel heette te gaan ,voordat ietsbuitengewoonshad plaatsgegrepen.

Daarbj houde men in hetoog,dat de Normandiërszeergrooten
invloed hebben uitgeoefend op de vorming van den smaak in

Frankrjk1). W elnu,eene ongeloofeljke zucht naar avonturen is
hun lang eigen gebleven. Zj trekken naar Spanje,ltalië,Sicilië,
Engeland, en onderwerpen die landen geheel ofgedeelteljk aan
hun gezag;ja,hunne stoute zeevaarders ontdekkenreedsAmerika.
Die zucht vond weerklank in de Artur-gedichten.

Bedenkt men daarbj, dat in de beschrjving van personen,in
de schildering van toestanden : feesten : woning en huisraad een

rjkdom van kleuren istentoongespreid,geheelinovereenstemming
met den nieuweren weelderigen sm aak , dan is het geheim van den
opgang dier stukken licht ontraadseld ; en men za1 zich niet verwonderen,dat zj in hun Fransch gewaad gretige lezers vonden
in Frankri
jk Engeland en Vlaanderen , en dat vertalingen of

'
) rssvi
j hadden geenszins tot doel het aandeel, dat andere provinciën
van Frankri
jk aan de Middeleeuwsche poëzie hebben gehad, teverkleinen;
alleen dit wildcn wi
j aantoonen, datook Normandiëregtheeftom in dien
l'
oem te deelen;dat de Normandiërs niet alleen de Arthurromansaan Europa

hebben geschonken, maar ook gedeelteli
jk de lfarelromans en dat in de
bewerkingen,diewi
j daarvan thansbezitten,en die in andereprovinciënvan
Noord-Frankri
jk te huis behooren,de sporen dezerNormandischegedichten

nog teherkennen zi
jn.''R.Dozy,LGids 1854,I,826).
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navolgingen ze onder de oogen brachten van D uitschland's adel

en weldra o0k van Nederland'sburgerj1).
De maatschappell
jke omwenteling had niet alleen invloed op
den inhoud der poëzie, m aar ook op haar vorm en de wjze van
behandeling.
Dienden de kunstvoortbrengselen der hoofsche dichters voor-

nameljk tot meerverfjnd tjdverdrjf,het spreektvanzelf,datze
geen ernstige historische zangen meerkonden zjn,wierfguren,
als in graniet (zj het dan ook wat ruw)gehouwen bas-reliefs,
een m achtigen indruk m aken. En ook het oude, gespierde epische
YOI'S,

met zjn steeds terugkeerenden assoneerenden rjmklank,

zou geheel buiten verhouding tot den luchtigen verhaaltrant ge-

weestzjn.
De gediehtep uit de nieuwe school heeten bloot rertellingbn
(contes #'(rz':'
?1flf?-cl,en dat zjn zewaarljk ook geheelen al. Er

wordt in geschilderd,ja, maar de dichterbegintaan zi
jne eigen
opmerkingen en redeneeringen eene ruim e plaats te gunnen : er
w ordt niet weinig in gekeuveld.

Bovendient de geheele wjze van voorstelling verschilthemelsbreed van de opvatting der vroegere volkszangen. Terwjl daar
alles ernst istheeft hier ook de meestobjectieve schildering van
het schrikkeljkst gevecht,van de meest avontuurljke onderneming een bjsmaak, die doet vermoeden, dat de dichter zelf
nauweljks gelooft aan de bovennatuurljke kracht zjner helden.
Men voelt,dathj zjne toehoorders alleen aangenaam heeftwillen
bezig houden;
Geheel in overeenstemm ing met die voorstelling is de vorm ,
die in kunstvaardigheid en zuiverheid gewonnen heeft, wat m is-

schien de inhoud aan wezenljk dichterljke waarde verloor.
Vooreerst is er op nieuw meer eenheid en afronding gekomenin
') In deze eeuw werden de voornaamste derArtur-romansopnieuw voor
hetgroote publiek genietbaargemaaktbehalve doorminderofmeerletterli
jke
vertalingen, door Tennyson's ldylls o./-tbe King,waarvan Ginevra, metrisch

vertaald werd doorLeComte(Rotterdam,1885),terwi
jlvan een viertaleene
prozabevrerking verscheen,getiteld:FïerIdyllenrcn Koning drthur,(Amsterdam ,1883).Meernog werd de aandachtop deArturlegenden gevestigd door
Wagnerfs opera's. Verg.o.a.Viotta,Parsifal,LGids,1882,111).
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de kunstvoortbrengselen. De onaesthetische uitbreiding , die de
historische K arel-gedichten gaandeweg hadden verkregen , m aakt
plaats voor meer beknoptheid , hoewel de zucht tot episoden , uitweidingen en redeneeringen het verhaal veelal langer rekt dan

ons thans oorbaar schjnt. Maar in allen gevalleismen teruggekeerd tot de eenheid van het onderwerp.

Ook de stoFeljke inkleeding is beschaafd, en deels in overeensternm ing gebracht m et den toon , die wordtaangeslagen , deels
aangenam er gem aakt voor O0g en OOr, nu de gedichten steeds
voorr lezen of gelezell werden.
Z0o hebben de tienlettergrepige zware regels metdenzelfden , niet

zelden t0t in het oneindige herhaalden onvolmaakten rjmklank,
plaats gem aakt voor lichttrippelende verzen van achtlettergrçpen,

dietweeaan tweedoorzuiverconsoneerenderjmenaanelkanderverbonden,en bovendiennogdooreenerustinhetmiddenzjnafgedeeld.
Een enkel voorbeeld moge dit onderscheid in vorm van de

oude en nieuwe school aanschouweljk maken; een onderscheid,
zoo kenmerkend, dat daaruit reeds is te ontwaren , welke breede
klove er ligt tusschen de volkspoëzie en de zoogenaam de hoofsche
kunstproducten of de ridderpoëzie, die door de kruistochten in
het leven was geroepen. Tk geef daartoe aan den voet dezer blad-

zjde van elke soorteene korte proeve1).
1) Ik kies eene plaats uit de inleiding van het gedicht, getiteld:
Coroneme3îsLooys,datbehoorttotheteposvan W illem van Oranje:
1,QuantDex eslut nonnante etdix roiaumes,
Totle m eillor torna en doce France.
Limaine rois oth,non Charlemaine;
Ci1aleva volentiers douce France:
Dex ne flst terre qui enverslin'apende:
11ala prendre Baivière etA lemaigne,

EtNormandie etAnjotzetBretaigne,
Et Lombardie et Navarre etTosquane.
Rois quide France porte corone cl'or
Preudons doitestre et vaillans de son cors;
Et seil esthoms quiliface nu1 tort,
Ne doitgarir nl * plain né k bors
Desi qu'ill'aitou recréant ou mort;
S'ainsi ne'lfet,dont pertFrance son los:
Ce ditl'estoire,coronez est h,tort-''

HET RIDDERW EZEN.

Zoo ontstond die twjg der Letterkande, die men gewoonljk
m et den naam van ridderpoëzie bestem pelt. En nu ligt het voor

de hand,te vragen,wat dan eigenljk datridderljjke,dathaar
kenmerkt,wathetridderwezen was,waarnaar zj genoemd werd?
Het ridderwezen had zjne kiem in hetoude Germaansche gebruik om den man geworden jongeling in hetopenbaarenplechtig
de wapenen in handen te geven. Sedert de verovering van Gallië
was er intusschen veel onder de Germ anen veranderd. De adel

w>s, ten gevolge van verschillende omstandigheden,hoofdzakeljk
door de voortdurende oorlogen,tezrondegegaan.Ook de stand der

vrjen verdween nagenoeg, Voor een deel vervielhjtonderden
druk der tjden,uitarmoe en gebrek,tothetljfeigenschap5een
ander deel werd opgenomen in een nieuwen stand , die allengs.

opkwara en spoedig de geheele raaatschappj overheerschte.
Daartegen houde men den aanhefvan den Roît
lan d6 l
a Charrette.
11Puis que m a dam e de Chanpaigne
Vialt que romansN feire anpraigne
Je lfanprendrai moult volentiers,
Come cilquiest suens antiers
D e quanqufilpuet el monde feire,
Sanz rien de losange avant treire.
M Lz tex sfan poïstantrem etre

Qufilivolsistlosengemetre,
Sidëistetjel'tesmoignasse
Queceestla damequipasse
Totes celes quisontvivant
Sicon lifunspasse le vant

Quivanteen M aiou en Avril.
Parfoi,jenesuimie ci1
Quivuellelosangiersa dame.
Diraije:tantcom unejame
Vaut de paileset de sardines
V aut la contesse de rd nes?

Naie voir,jen'en dirairien,
S'est-ilvoir maleoitgrJ mien;
M ès tant dirai-ge que m ialz oevre
Ses comandemenz an ceste oevre

Quesansnepainne que g'imete.
Del'chevalier de la eharrete
Comance Crestiens son livre.
''

LEEN- EN RIDDERW EZEN.

De dienaren des konings, het hofgezin en de ambtenaren genoten al vroeg onderscheiding en groote voorrechten: de Salische
wet reeds kent hun driedubbel weergeld 1) toe. Door de koningen
begunstigd m et hooge en winstgevende betrekkingen'in H of en

Staat; met beneFoia,doorgaans bestaande in schenking van land,
namen zj toe in aanzien en macht.De hoogeambten gaven,voor
een klein deelop rechtmatige,grootendeelsop onrechtmatigewjs,
rjkdom en invloed. Aan de benelkia werd alspoedig dezoogenaamdeimmttniteitverbonden,d.i.nietslechtsvrjdom vanschatting
of belasting , maar o0k het recht om die voor zichzelf te innen ,
zoowel als de veelvuldige boeten : die gewoonljk in strafzaken
werden opgelegd. Dit laatste bracht als vanzelf m ee, dat o0k de

politieke enrechterljkemachtopden gebene:ciëerdeoverging,die
zoodoende geheelonafhankeljk ,
zouzjngeweestvandenlandsvorst,
zoo hj zich niet door de commendatie weer nader aan hem had
verbonden.Ditwaseene aanbeveling in de bjzonderebescherming
(mundium)deskonings,ten gevolge waarvan,onder anderen,alle
rechtsvragen,den gecommendeerde betrefende:bj 'skonings hofgericht werden overgebracht. Zo0 werden de gunstelingen aan het
gem eene recht onttrokken;en dit,gevoegd bjdeanderemaatschap-

peljke voorrechten,die zjgenotentmaakte,datzjwerkeljkgezegd
konden worden eenafzonderljkenstandindeluaatschallptjtevormen.
Tegenoverhetmundittm ,debjzonderebescherming deskonings,
stond het homagium , de erkenning , dat m en 'skonings man was,
verplicht den V orst ten dienst te staan ? in de eerste plaats in den
krjg.En zoo werd diestandde krjgsmansstandbjuitnemendheid.
De leden van dien stand nam en het oud-Germ aansch gebruik

over,ofwendden hetietwatgewjzigd Op zichzelfaan,endeplechtige uitreiking der wapenen werd voor hunne zonen de symbolische

inwi
jding in eene nauwere vereeniging, die allengs onder den
invloed der Kerk m eer en m eer een bepaald karakter aannam.

Op die wjze ontstond van den eenen kant uit benepcium en
commendatio het leenwezen: terwjl te geljkertjd daarmee het
ridderwezen zich begint te vormen.

Hoe hooger wj opklimment hoe minder geesteljk,h0e meer
1) D.i.vcngeld: van weer (Lat.vir), nog over in weerwolf.Misdaden
werden metgeld geboet,d.i.gebeterd,vergoed.
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wereldljk het ridderwezen is. Aaugording van wapenen,symbolische overdracht van het recht om het zwaard te voeren en er
roem mee te verwerven , door aanraking m et het zwaard , ging
wel gepaard met mis en oferande, maar dat was ook alles.

Yan lidverlede krjgt de Kerk meer invloed op dieinstelling,
en de ridderwjding wordt eene kerkeljke plechtigheid, waarbj
de priester den nieuwen christeljken krjgsman zjne plichten
Noorhoudt, die deze op het Evangelie bezweert.

De nieuw aangenomene wjdde zjn zwaard aan al watheilig
en goed was: het handelen naar beginselen kenm erkte daarom
den waren ridder nog m eer dan de gulden sporen. M oed en volharding waren hem onmisbaar, m aar die eigenschappen werden

eerstridderljk,wanneer ze toteen heilig doelwerden aangewend.
Yoor Kerk en Yorst had hj hetzwaard tetrekken,terbescherming van weduwen en weezen behoorde het uit de schee te
vliegen. Dat was in eene maatschappj,die weinig rechtszekerheid
opleverde, de schoone en practische kant van de instelling. M aar
daarnevens ontwikkelde zich al spoedig na den eersten kruistocht

een ideaal streven,waarbj hetgevoelvan eer toteene ziekeljke
gevoeligheid w erd geprikkeld , afgodische hulde aan het schoone

geslacht het shibboleth was van hoofsche beschaving, waarbj
men zich niet liet leiden door de natuur, maar door zeer weinig

natuurljke conventioneele voorstellingen. Zoo werd allengs het
ideaalvan den ridder gezochtin debeoefening van schjndeugden,
die in steê van te wortelen in de menscheljke natuur,door ziekeljke geestesrichting en ongelooQjke overdrjving het meeste
gewicht legden op wat eigenljk met die menscheljke natuurin
strjd was. Het gevolg daarvan moest dan ook zjn,datdie beschaving , welke waarheid en werkeljkheid niet tot grondslag
had, o0k geene diepte en geene toekomst kon hebben; datzj
aldra in de samenleving in bloote uiterljkheden en zi
nledige
vorm en ontaardde, en in het geestesleven het gebied van het

onmogeljke bj voorkeurbetrad.
Ditalleskomtnatuurljk vooraluitin deletterkunde,waarin de
geestdestjdszich afspiegelt. Terwjlaan de historische Karelgedichten doorgaans eene grootsche gedachte ten grondslag ligt, kan

men nietzeggen,datditmetde Artur-romansaltjd hetgevalis.
aoxcKByuox'
r,Ned.Lett.M iddel
eeuwen,I,4e drtlk.
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Het hoofdonderwerp dier verhalen is immers, gelijk reeds werd
opgemerkt, een tocht op avontuur door een ridder ondernomen.
Wat hem eigenlijk in den zadel jaagt, doet minder ter zake,
daar het niet zoozeer te doen is om de bereiking van het doel,
dan weI om de schildering der vele en velerlei lotgevallen, welke
den dolenden ridder daarbij verbeiden, terwijl hij in aanraking
komt met roofridders , reuzen en monsters, die hy moet bevechten
en doorgaans overwint. Deze onmogelijkhe.den worden meestal
ondernomen ter eere van deze of gene schoone dame.
Nu is het waar, dat in onze oogen zoodanige inhoud niet veel
meer is dan ijdele voorsteIlingen zonder beteekenis; maar men
vergete toch niet, dat dit in de twaalfde eeu wanders was. V 001'eerst vielen de zwerftochten geheel in den geest van den NoordFranschen adel, zooals de historische gebeurtenissen van eene
eeuw vroeger doen zien. Zoo men dergelijke tochten al niet meer
in de werkelijkheid ondernam - de Kruistochten waren toch iets
anders geworden - men vermeide er zich gaarne in, als zij
door de kunst geYdealiseerd werden, en dus de gelegenheid gegeven werd OID de hoofddeugden van het ridderwezen plastisch
voor oogen te stellen. Maar juist dat, wat men er in idealiseerde,
maakt er de zwakke zijde van uit.
Ook de Odyssee en de Ilias schilderen ons toestanden en zeden,
waaraan wij vreemd zijn geworden; en toch blijft het werk van
Homerus onsterfelijk. 't Is, omdat daaruit een echt menschelijke
geest tot ons spreekt. In welk kleed zij ook zijn gehuld, en welke
maatschappelijke vormen zij ook huldigen, wij voelen toch, dat
zijne heIden met ons van eenen bloede zijn. Wat hun den boezem
doet zwellen, laat ook ons niet koud ; want hun gevoel, hun hartstocht, hunne gebreken en deugden, aIles is even mensehelijk en
daardoor sprekend tot alle tijden.
Dat is nu met de Artur-gediehten, niet het geval. Wat daar als
het hoogste goed wordt beschouwd, heeft voor ons in den regel
weinig waarde, omdat het geen menschen zijn, die voor ons
optreden , maar ridders met conventioneele deugden, welke ODS
vaak tot een schouderophalen dwingen.
En juist daar, waar een hartstocht, aan geen tijd of plaats
gebonden, geschilderd wordt, die nog in onze maatschappij een
sterke hefboom is, laat bet gebrek aan innigheid en natuurlijkheid

GEXUXSTELDHEIP.

ons koud , zooals men dat van blootuitwendige,vormeli
jke galanterie verwachten kan.
't ls over het algem een , of die ridders en edelvrouwen zich

schamen menschell te zjn; en 't is duideljk, dat de wereld,
waarvoor deze dichters schreven , even gekunsteld en gemaniëreerd
was als die , waarvoor Bouchez of W atteau hunne door onwaarheid

uitmuntendetafereeltjesschilderden.
Alerkwaardig is het intusschen op te m erken , hoe de geest: die
toen de Fransche aristocratie beheerschte:zich in Frankrjk ge-

handhaafd heeft. W e1 zjn de maatschappeljke vormen gewjzigd,
m aar het gebrek aan innigheid en waar gevoel) dat de letterkunde
der twaalfde en dertiende eeuw kenm erkt, ontsiert zoowel de

eeuw van Lodewjk XIV a1sdie van Louis-philippe. Datin onzen
ultra-realistisehen tjd daarin geen verbetering gekomen is, zal
niem and verwonderen. Alen kan gerust zeggen , dat het ecn noodwendig gevolg is der Gallische wuftheid.
't Spreekt vanzplf, dat ook hier gunstige uitzonderingen voorko-

men;intusschen mogen wj 'tnietverhelen,datdemeestedichters
uit dit tjdvak noch in vinding noch in karakterschildering zich
boven het middelmatige verhelen. Ja: na hetgeen wj van het
vormeljkederhoofdeigenschappen dierromanheldenhebbengezegd,
zalmen hetvrj natuurljk vinden,datervan eigenljkekarakterteekening geene sprake kan zjnt dater geen wezellljke individualiteiten geschilderd worden , alleen typen van algemeenen aard.

Over het algemeen zjn overigensdie dichterstevreden,a1szi
j
huu gehoor door een bont verhaal, vol verrassende zwarigheden

en beschrjvingen van uiterljke praal:hebben beziggehouden. En
a1s zj daarbj door spitsvondige redeneeringen overwatzj voor
liefde hielden toonden ook in ditopzichtden smaak destjdsvoor
dialectiek te kennen en tekunnenbevredigen:danmeendenzjalles
gedaan te hebben,watvan hen gevorderd kon worden. Eindeljk
ishethun bljkbaar streven om doorkunstigerjmenenprachtvan
klanken hun gehoor in verrukking te brengen en tevenshun meesterschap over den vorm .te doen uitkom en. En toch , ook hier,

zoowel als in den aanleg der meestewerken,bljkthet,dattact
en gekuischte sm aak hun m aar al te dikwerf ontbraken.

8*
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INYLOED VAN VREEAIDE LETTERKUNDE OP DE ONZE.

W anneer wj bj den gang der epische dichtkunstin Frankrjk
zoo lang hebben stilgestaan , 't is omdat die poëzie zieh weldra
over geheel Europa verbreidde. Heeft men zich som s verwonderd
en beklaagd over den invloed, dien Fransche letterkunde en
Fransche geest in onze dagen hebben : die invloed was in de m iddeleeuwen althans niet geringer. Fransche zeden werden overal
nagevolgd , en toen reeds behoorde de kennis der Fransche taal
overal tot eene goede opvoeding. H istorische zoowel als rom antische getuigenissen bewjzen di
tl).
In Duitsehland werden dan ook som mige gedichten uit den
sagenkring van Karel den Grooten vertaald, en de voornaam ste
Artur-rom ans nagevolgd door de beroem dste dichters,als Gottfried
Zoo verhaalt o.a.Stoke,dat de voogdesvan Graaf Floris V :
!!Dede tkint welaehterw aren

Totehetquam totzulken jaren,
D at hihem zelven began verstaen.

Doe dedesine (d.i.z4 le?
n)terscolen gaen,
W alsch ende Dietsch leren wel-''
Eh in den Roman de Berte aus gransp2
'
& van den Brabander Adenez leest
men,p. 10:

11Toutdroità,celuitempsqueje civousdevis
Avoit une coustume ens el Tyois païs,

Quetoutligrantseignor,liconte etlimarchis,
Avoient entour ausgentfrançoise tous-dis
Pour aprendre franrois leursflles et leurs;ls.''
z Vlle et V llle siLcles on demandait aux chefs du clergd belge de
::A l
savoir 1es deux langues.''J.Stecher, Histoiredc la LittlratureNlerlandaiseen
B elgique.Bruxelles,1887.
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von Strassburg, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach.
En wat de Nederlanden betreft, niemand zal het vreemd vindon ,
dat daar de heIden uit beide kringen vermaard en geliefd waren.
Immers Karel was bij uitnemendheid een Nederlandsch vorst:
hier stond de bakermat van zijn geslacht, hier werd hij geboren,
hier of in de nabijheid hield hij zich het Iiefst op; en menige
sage, die tot zijn cyclus behoort, is zeer zeker hier ontstaan. Ik
wijs slechts op Ogier van Ardennen , de Heemskinderen en enkele
andere. Blijkbaar zijn de liederen , die deze overleveringen inhiolden, de grenzen overgegaan, hebben daar den vorm van een
epos aangenomen, dat natuurlijk in een Romaansch gewaad gestoken was, van welk kleed wij ze later weder hebben verlost.
De namen van heIden en plaatsen wijzen soms nog duidelijk de
Dietsche afkomst aan.
En dat ook de Artur-sage hier tieren moest, is natuurlijk. Aan
het Hof van den Vlaamschen Graaf Filips van den Elzas immers
zagen die gedichten uit den sagenkring van Artur, welke spoedig
den toon zouden geven aan Europa, het licht. Hier bloeide Chrestien
de Troies, de vader van het genre. Een zijner gedichten is aan
genoemden vorst opgedragen. Ook aan het Henegouwsche hof, dat
weldra met het Vlaamsche zou samensmelten, leende men aan
Fransche trouveres een gewillig 001". Daar leefde sedert 1185,
als gemalin van Graaf Boudewijn van Constantinopel', Maria,
dochter van Hendrik den Edelmoedigen, Graaf van Champagne,
den vereerder van Wouter Map, welke vorstin de zucht voor
letteren en poezie van haren vader geerfd had. Boudewijn zelf is
als Provencaalsch dichter bekend, terwijl zijne oudste dochter
Johanna Fransche dichters beschermde, hetgeen blijkt uit het feit,
dat ook aan haar een gedicht uit den cyclus van Artur werd
opgedragen 1).
Die gedichten in eene vreemde, onpopulaire taal mochten toen
al in Brugge, en nog omstreeks eene eeuw later zoowel daar
als te Brussel, hof en adel bekoren, voor de Vlaamsch sprekende gemeente hadden zij en om hun inhoud en om hun vorm
geene waarde.
Die gemeente began in de groote middelpunten van verkeer
I) De door Manessier voltooide roman van Perceval van Chrestien de Troies,
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welvarend te worden.Gedeelteljk door die stofeljke welvaart,
m aar vooral ten gevolge van de krachtsinspanning op hei gebied

van handel en njverheid,had er, zooals vanzelf spreekt,eene
ongehoorde en verbazend snelle ontwikkeling plaatsvaR zedeljke
en verstandeljke krachten. W as het niet natuurljk dat bj die
meer en meer tot rjpheid komende burgerj,die zich doordat
samenstel van stoFeljke en onstofeljke eigenschappen in het
staatkundige aldra nevens,ja?boven den adelgeplaatstzag,ook
smaak voorhoogere dan stofeljke genietingen begonteontwaken?
En was het niet even natuurljk,dattgeljk men hëtiooisel?de
weelde, de maatschappeljke vormen van den nog bevoorrechten
stand nabootste,men ook wilde deelen in degeesteljkegenoegens,
die de poëzie hen deed sm aken ?
De zucht tot navolging , t0t overnem en der eigenaardigheden

van een stand,totwelkspeileene oorspronkeljk lager gerekende
klasse zich verheven voelt, is een zoo gewoon verschjnsel,dat
men het we1 eene maatschappeljke wet kan noemen. Bljftdie
klasse op dien sport van de ladder van den vooruitgang staan ,

dan is diteen bewjs, datwe eigenljk metschjn-ontwikkeling te
doen hebben. W aar zich wezenljk ontplooiing eener eigen levenskiem openbaart, is die navolging slechts een eerste rondtasten ,
dat leidt tot het vinden van een eigen vorm , die de gepaste
uitdrukking is van het eigen wezen.

Zoo ging het der Ylaamsche,der Nederlandsche burgerj. Zj
begon met navolging , dat is hier vertaling. Alaar eenmaal tot

volkomen zelfbcwustzjn gekomen,lietzj de adelljkeletterkunde
los, waarin zj noch als standt noch als nuchtere proza-Nederlanders smaak kon hebbenqen deburgerljkeletterkunde,waarvan
YaderAlaerlantde apostelzou zjn,werd geboren.
Voor het oogenblik evenwel werden de gedichten ,waarin deadel
zich vermeide, uit het Fransch in de landstaal vertolkt. H et eerst

bljkbaar de Karel-gedichten. '
W at later werden ook die uitden
sagenkring van Artur in een Vlaam sch kleed gestoken, en deze
verwierven zelfs eene populariteit, waarover men zich ten hoogste
zou moeten verbazen ) als men niet wist, welke redenen daartoe al
hadden medegewerkt.Zooveelis zeker,dat ze zulk een ongehoorden

opgang maakten,datalle schrjversuitdebllrgerljkeschoolerden
mond vol van hebben , en c
lat Alaerlant zelfs de klacht slaakt:

DE VERTAAL-ZIEKTE.

Cunle es hi van raibekint,
Die nt1 leeft ende waerheit mint;
M aer Tristram ende Lanceloot,
Perchevael ende Galehoot,

Ghevensde')namen ende ongeboren,
H ier of willen die liede horen;
Trufe van m innen ende van stride
Leest men dor die w erelt wide!''

Alvorens die vertalingen in oogenschouw te nem en , m ogen een
Paar opm erkingen van algem eenen aard voorafgaan.

In de eerste plaats moet heteen pjpljken indrak maken,dat
onze geheele Middelnederlaudsche letterkunde zoo weinig bljk
geefi van onzen dichterljken aanleg:nergensbjna eigen vinding,
altjd loopen aan den leiband van anderen.Immersternauwernood
wordt hier eeu enkel oorspronkeljk werk gevonden:bjna zonder
uitzondering bestaat die letterkunde uit vertalingen: hetzj uit
het Latjn, voor zoover het didactische aangaat,hetzj uit het
Fransch, voor zoover het romantische gedeelte betreft. Uit het
Hoogduitsch werd maar zelden iets overgenom en.
Busken Huet heeft daarom de geheele geschiedenis van dit

tjdvak over boord willen werpen. rEene geschiedenis de
ddene r mi
nederlandsche letterkunde, naar de eischen die onze tjtl aan
historische studiën stelt, kan bjjkta niet gesehreven worden. De
oorspronkeljke werken zjn te zeldzaam''2). Dit bk
jna bewjst,
dunktmj,reeds,dathj aan zjne eigen stelling nietgelooft.
Zou hetbewjsvan gebrek aan oorspronkeljkheid:aan volslagen
gemis van zelfstandige dichterljke bezieling op zichzelfnieteene
belangrjke bjdrage zjn tot de kennis van den Nederlandschen
geest en van de œsthetische vatbaarheid,die ons al ofniet m ag
worden toegekend? En zou het historisch verloop van ons ver-

taalwerk, het hemelsbreed onderscheid in de voorbeelden,die wj
ons ter navolging kozen, het vervangen vazl de wufte Fransche
rom antische letterkunde door didactische en m oraliseerende leerdichten, ontleend aan bronnen, die men voor deftig , echt en
onbetwistbaar waar hield, niet m oeten worden geboekt als een

merkwaardig verschjnsel in de geschiedenis onzer ontwikkeling?
'
) D@1
-*verds
-chte.

') Het.
fzcn4 pcn Rnmbrand?I D.,bl.567.

VERTALINGEN BEHOOREN BESPROKEN TE AVORDEN.

Om nu nog niet eens te gewagen van het oordeel, dat de leiders

van de burgerljke beweging over hunne eigen werken en die
hunner voorgangers en tegenvoeters vellen ! De smaak , de letterkundige behoeften , de richting des geestes van een volk komen
dikwerf nog m eer aan den dag door eene ontleding van hetgeen
het aan den vreemde ontleende dan uit eigen werk. Het zou eene

dwaasheid zjn reenemodernenederlandschelitteratuur-geschiedenis
alleen te doen bestaan uit eene beschouwing van de buitenlandsche
geschriften, die sedert 1825 of 1830 in het nederlandsch vertaald

werden''1). Maar zou het nietonvergeeQjk zjn,alsmen nietop
het feit wees? En wanneer het bleek ,dat men zonder onderscheid ,

ri
jp en groen vertaalde,gaandeweg bj voorkeurwathetmeestin
stri
jd is met onze zeden en begrippen,zou men hen dan eerljke
geschiedschrjvers mogen noemen, die dit gebrek aan zelfstandigheid, aan degeljkheid niet in hetlichten aan de kaak stelden?
W j zjn van oudsherte veelop denstroom dervan buitenkomende
voorstellingen en m eeningen afgedreven : zonder dat daaraan ge-

noegzaam degeljke en oorspronkeljk gedachte nationale geestproducten kunnen worden tegenovergesteld, om er niet aandachtig
op te m aken , dat die zucht tot navolging , die eigen armoede

verraadt, ons in het bloed zit. Dit komt mj voor het eenige
m iddel te zi
J'n om er tegen te waarschuwen en den geest tot iets
waardigers te prikkelen.
Wi
j zullen daarom zonder gemoedsbezwaar de vertaalde m iddeleeuwsche letterkunde tot een voorwerp onzer beschouwing maken t
in de overtuiging , dat er voor ons doel wel iets uit te leeren valt.
H ebben die rertalingen , waaruit dan onze oude letterkunde

schier bj uitsluiting bestaat,nog daarenboven misschien om hun
geest en inhoud toch recht op den naam van nationaleletterkunde?

Beantwoorden zj aan de behoeften van hetNederlandsche,ofwi1
men,van het Vlaamsche volk dier dagen ?

Men zal mj wel toestemmen,datvreemde afkomstvan letterkundige voortbrengsels die nog niet tot antinationale stempelt.
'
W are dathetgeval,de voornaamste m iddelhoogduitsche gedichten,

en bj name die, waarop Duitschland trotsch is,de werken van
W olfram von Eschenbach of Gottfried von Strassburg:hadden op

1) Busken Huet,t.a.pl.,b1.568.
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den naam van nationale Duitsche gedichten geen aanspraak. Corneille en Lesage hebben veel aan de Spaansche M uze ontleend ;

Racine ging bj de Oudheid termarkt,en toch heeftnooitiemand
er aan getwjfeld)ofzj nationale dichters waren.
De nationale stempel wordt der poëzie opgedrukt door den
geest, die er in leeft. De genoemde dichters gaven door hunne

bewerking aan hetgeen zj ontleenden aan vreemde volken,den
eigenaardigen stempelvan hun tjd en hun land,en zoobezielden
zj de uitheemsche stofmetden geestvan hun volk. Zj leverden
dan ook geene eigenljke vertalingen,maar navolgingen,diezelfstandig waren behandeld.
Deden onze middeleeuwsche dichters dat ook ? Ach , neen !
Doorgaans streven zj er alleen naar, getrouwe vertalingen te

geven,voor zoover gebrek aan talent of kennis daarbj niet te
kortschoot:zj klemmen zich angstvallig aan hun voorbeeld vasi.
W aren zi
j daardoor vanzelf reeds OP den antinationalen weg?
M en zou de wedervraag kunnen doen , of de inhoud althans van

de eigenljke riddergedichten,zoowela1sdegeest,dienzjademen,
nietietswereldburgerljkshad: waardoor voorhen,die aanspraak
m aakten op wat m en toen beschaving noemde, eene omwerking
overbodig werd ? W ant, zoo de Artur-rom ans zich al ten doel

stelden om , zj het ook vormeljke Fransche ridderdetzgden en
hoofsche zeden te vieren en te verbreiden , die zeden , gewoonten
en deugden m aakten ook in een groot deel van N ederland het

levensideaal uit, wel niet van de burgerj,maar toch van den
adel;en natuurljk niethet minstin Vlaanderen.
Bjaldien hetslechtsuitgemaaktwas,datdievertaaldegedichten
werkeljk door den Nederlandschen of Vlaamschen adel gelezen
werden, zou daaraan, althans voor zekeren tjd,de naam van
nationale gedichten niet geheel kunnen ontzegd worden. M aar dit

is meerdan twjfelachtig;en dan valthetniette ontkennen,dat
zj dien naam in 'tminstnietverdienentalsmen heto0g vestigt
op het publiek , waarvoor die vertalingen inderdaad werden geschreven. Imm ers voor zoover de Vlaamsche edelen smaak hadden

in de ridderpoëzie, lieten zj zich denkeljk die gedichten we1in
het oorspronkeljk Fransch voorlezenqen die smaak zelfgetuigde
veeleervan eenzjdige,nietbjzondernationaleontwikkeling.Neemt
m en dit aan , - en alles pleit daarvoor - dan was het hoofd-
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zakeljk voor de Ylaamsche poorters, die geen Fransch kenden ,

.

of er niets m eê te m aken wilden hebben , dat de riddergedichten
in een Vlaamsch gewaad werden gestoken.
En al vroeger waren voor hen de Fransche episch-historische
gedichten vertaald , welke zeker voor'die nog nietvolkomen ontbol-

sterde mannen der toekomstgrooteraantrekkeljkheidhadden.Deze
gedichten toch waren niet zelden op Nederlandsche ovedeveringen
gebouwd , en de helden , die er in optraden ,waren voor de toehoorders verstaanbaar: de beweegredenen hunner handelingen

vonden weerklank in hetfere)strjdlustigegemoed dierVlaamsche
mannen ; en de ruwheid der zeden zelf, die den allengs in geheel
anderen geest beschaafden adel den neus m oest doen optrekken j

kon juist op eene goede ontvangst rekenen bj de eerstonlangs
totzelfstandigheid gekomen poorters:dieaan deadelljkever:jning
nog niet gewend waren. M aar wat m eer verbazing moet wekken ,
is, dat ook de m ode-litteratuur van den adel voor hen werd vertolkt; want in geen enkel opzicht beantwoordde de inhoud dier
letterkunde aan hun geest. Vooreerst worden er alleen deugden

en eigenschappen in gevierd,waarin de nauweljksaan de eigenhoorigheid ontwassen burger geen smaak kon hebben; ja,die
denkeljk zjn begrip teboven gingen.Hetwaren blootoverdreven)
eonventioneele typen van ridders en edelvroawen , die hier werden
geschilderd, geen menschen ,uitm untend door dat echt en algem een

menscheli
jke in denkwjze)karakter en hartstocht,wat dergeljke
fguren voor een ieder aantrekkeljk'maakt. En waarde onadelljke, de dorper, in 'tvoorbjgaan de aandacht wordt waardig
gekeurd, daar is hetin smadeljke woorden,zoodatook van den
ridder-roman geldt,watMaerlantz00 ergerljk vond in hetleven,
dat de adel palt gecri'' had , en dat m en t0t den dorper zei: rfl!
ganc wech ! God onere di!''
Maar wat die letterkunde vooral m et den algem eenen Neder-

landschen geest in strjd brengt, het is het phantastische, dat
daarin de vleugels uitslaat. Al m ogen 0ok desterke stukken twelke

er in worden ferhaald, de altjd overwonnen moeiljkheden en onmogeljkheden voor een oogenblik de verbazing van hetnuchter
burgerljk publiek opgewekten denieuwsgierigheid geprikkeldhebben , lang kon dit niet duren , en weldra m oest zieh de eenvoudige

Proza-natuur overdie overdri
jving ergeren.
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De burgerj z0u dan o0k weldra van een anderen geestbljk
geven. M aar omstreeks hetjaar 1200 werden bj de Vlaamsche
poorters nog weinig sporen van zelfstandige letterkundige ontwikkeling of behoeften gevonden.
Voor een klein deelm ogen de vreem de gedichten ook voor den

adel vertaald zjn,althansvoordieedelen,welkezichdoordegroote
nationalet auti-Fransche beweging voelden aangetrokken , m aar

voor het meerendeel geschiedde het ten behoeve der burgerj.
Toen deze daarin smaak vond, was zj nog niet tot volkomen
helder zelfbewustzjn gekomen.Uitjdelheid en modezucht,vooral
o0k omdat m en niets eigens, niets beters had , verm eiden zich

de gegoede burgers in de dichtwerken,waarin tot dien tjd de
adel alleen zich verlustigd had.

Maar meer en meerbegonnen de onadelljken te gevoelen,dat
zj even goed,datzj beterwaren dan deontaarde,vaakzedelooze,
altjd wufte ridderschap. Toen ontlook ook de behoefte aan ander
voedsel voor den geest: van de voortbrengsels eener verhitte ver-

beelding kreeg men een walg;de dorstnaar degeljke'kennis,die
hunne wassende m acht zou bevestigen , moest w orden bevredigd.

Vandaar het eersivolgende tjdvak van zuivere didactiek op wetenschappeljk en zedeljk gebied.
Ook hierintusschen beproefde men geen oorspronkeljkeleering:
m en bepaalde er zich t0e: om in de m oedertaal te populariseeren,
wat de uitstekendste geleerden of zedenleeraren in de taal der
wetenschap en der K erk hadden tezamengebracht. Ook hier leverde

men slechts vertalingen; maar de oorspronkeljke werken, die
werden verdietscht,strookten metden nieuwentjdgeest:zjbevredigden de onbegrensde zucht naar waarheid en kennis, die zich

algemeen deedgevoelen;zj bouwdendieonomstootbarehoeksteenen
op van recht en deugd en m enschenwaarde,waarop de m aatschap-

peljke toekomstmoestrasten.
En hier wordt niet bloot nagepraat: de vertalers worstelen met

hun onderwerp,zj vullen deleemten van hunne voorbeeldenaan,
zj toetspn de waarheid hunnermededeelingen,zj oefenen eritiek
in de ruimste matet naai
- de begrippen van hun tjd En zx
toonen ze werkeljk, dat ze bezield worden doorden geesthuns
volks, en daarom dragen deze werlten in veel hoogere mate den
stem pel der nationaliteit.
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Maar deze hebben het gebrek, dat zij ter nauwernood, ja, eigenlijk
in het geheel niet tot het gebied der Fraaie Letteren, der Kunst
behooren, Op dat gebied zette de burgerij den eersten bewusten
stap, toen de zin voor waarneming, gepaard aan het schalksch
volksvernuft, het drama deed ontluiken, Maar toen was eigenlijk
de geest der middeleeuwen al vervlogen.
Toen de didactiek aan de orde kwam, werden de riddergedichten
spoedig achter de bank gesmeten; doch als Vader l\faerlant zoo
hevig uitvaart tegen de "vaIsche Walsche poeten", toont dit weI,
dat er een oogenblik geweest is, dat de menigte er zich aan vergaapte. De toon intusschen, dien hij aanslaat, de overwinning,
die hij aldra behaaIde, bewijzen, dat die vreemde pIanten geen
wortel had den geschoten in den Nederlandschen bodem. De Karelgedichten stonden vaster gepIant: dat blijkt uit hun Iangdurig
voortbestaan, ook in gewijzigden vorm. Maar wat de Britsche
romans aangaat, mij dunkt, zelfs voor dat gedeelte van den adel,
dat nog niet geheel verfranscht was, kan de uiting eener meer
weelderige verbeelding dan onzen landaard eigen is, nooit bijzonder
aantrekkelijk zijn geweest. De ridderlijke idealen zweefden voor de
zonen van 't koeler Noord te veel in de lucht; en zeker vielen
de eerste Artur-romans aIleen in den smaak, omdat daarin een
mystiek-Christelijk bestanddeel zich aan het zuiver ridderlijke paart 1).
Maar ook deze werden ten slotte door Maerlant veroordeeld, die
in dit opzicht zeker zoowel de tolk als de leider zijner tijdgenooten
is geweest. De riddergeest, die altijd en overal den galanten held
deed overwinnen, hoe talrijk en krachtig ook zijne belagers waren,
dwong zoowel den Nederlandschen edelman als den eerzamen
poorter een ongeloovigen glimlach af. Zelfs de vertalers komen
tegen hunne eigen schilderingen op; en niet mindel' zij, die zelve
een romannetje samenlapten uit hetgeen zij zich van elders herin-

1) "Mais deux choses importantes sont a remarquer ici d'abord : la tendance
mystique du cycle breton ne fut jamais populaire en Belgique, ou la piete
etait simple et interieure plutot que romanesque et fantastique. D'un autre
cote, la chevalerie flamande exaltee par les merveilles de I'Orient , ou elle
avait aequis nne si brillante renommee , crut trouver dans ces romans arthuriens
les veritables lois de la courtoisie et de la civilisation nouvelle," Stecher,
Histoire de la Litterature Neerlondaise en Belgique, Bruxelles , 1887, p. 35.
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norden. Dat blijkt niet onduidelijk uit den Moriaen, een der weinige
niet vertaalde, maar daarom nog niet oorspronkelijke ridderge..
dichten, die ,vij bezitten 1). En hoe zeer men de macht van den
geest boven de dommekracht van den forschen krijger stelde, blijkt
uit de groote en duurzame populariteit van den Reinaert , die geheel en al van den echt-Nederlandschen geest doortrokken is.
De riddorpoezie is dus niet nationaal te noemen: op dien naam
toch heeft geen voorbijgaande waan van den dag aanspraak. En
hadden wij niet te wijzen op de burgerlijke didactiek en vooral
op de geestelijke poezie , die soms waarlijk dichterlijk is opgevat,
en welke beide voor de kern van ons yolk hare aantrekkelijkheid
hadden, wij zouden niet veel hebben te vermelden, dat als uitvloeisel van onze eigenaardige Nederlandsche natunr is aan te
merken. Op onze latere letterkundige ontwikkeling, als men de
oudste dramatische proeven uitzondert, heeft de ridderposzie dan
ook maar luttel invloed gehad, terwijl daarentegen onze geheele
volgende letterkunde door het didactisch en godsdienstig element
beheerscht wordt.
De Nederlandsche natie, tot rijpheid en zelfstandigheid gekomen,
bleek eene nuchtere, burgerlijke natie te zijn: wij zullen ons dus
niet verwonderen , dat hare vroegere letterkunde slechts spaarzaam
de tint draagt van wat zich eigenlijk nog bewust moest worden
OlD ons yolk met Nederlandsche zelfstandigheid in de geschiedenis
te doen optreden,
1) Zie evenwel hierachter, hoofdstuk X.

EIGENLIJK BEGIN DER M IDDELNEDERLANDSCHE
LETTERKUNDE.

Van wanneer dagteekent de invloed der Fransche letterkunde
op die van het overige Europa ? D eze begint al zeer vroeg : in

Duitschland even na den tweeden kruistocht (1147- 1149),door
keizer Koenraad III met den Franschen koning Lodewjk VII
ondernom en. Althans uit het laatste vierendeel der twaalfde eeuw ,

ja zelfs al van het eind der eersie helft,bezitmen verscheiden
gedichten uit het Fransch vertaald ofnagevolgd )totelken bekenden

sagenkring behoorende, maar die alle het eigenaardig ridderljk
karakter dragen.
De kruistochten hadden op de Duitsche letterkundedezen invloed ,

dat, althans aan de hoven,tegeljk metde vaderlandsche onderwerpen en , weldra m eer dan deze, ook vreemde stofen werden
behandeld.

Zj maakten in de eersteplaatseen eind aan dieoverheersching
van hetLatjn,waarvan wj getuigen zjn geweest. Belangstelling
en nieuwsgierigheid waren de eerste prikkels. H onderdduizenden
waren uitgetrokken om het godgevallige feit te helpen volvoeren ;
maar oneindig grooter was het aantal van hen ) die: hoewel ze
waren achtergebleven,toch in dezelfdegeestdriftdeelden ,en daarom
m et de uiterste belangstelling het oog op het Land sczl Overzee
en de lotgevallen der gewapende pelgrim s gevestigd hielden.
Van den anderen kant voelde m enig kruigvaarder zich geprikkeld te verhalen of te zingen van het vreem de , grootsche en

trelende, dat hj doorleefd of aanschouwd had. Die verhalen
konden natuurljk nietanders dan in de volkstaalontstaan.
De Fransche geschiedenis leert dit. Imm ers reeds omstreeks
1130 schilderde de Normandische ridder Guillaum e Bechada in
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Fransche verzen de heldendaden uit den eersten kruistocht, en
eveneens bezong de Graaf van Poitiers zijne eigen avonturen in
het Oosten. Zoo ontstond eindeIijk de Chanson d'Antioche , dat is,
het dichterlijk verhaal van de inneming van Antiochie door Bohemund van Tarente (1098) waarvan althans eene zeer oude omwerking·
tot ons gekomen is.
Waar zoodanige gedichten naar het buitenland overwoeien ,
moesten zij natuurIijk ook in de volkstaal, en niet in het Latijn ,
worden vertolkt. Nu bIijkt weI niet, dat een der vermelde stukken
de grenzen van Frankrijk heeft overschreden, maar van andere
gedichten, die tot dezen kring behooren, weten wij, dat ze vertaald zijn. Men kan wijzen op het Hoogduitsche gedicht van Graaf
Rudolf, waarvan slechts brokstukken behouden werden, waaruit
is op te maken, dat het, waarschijnIijk tusschen de jaren 1158
en 1173 uit het Fransch werd vertaald 1). Dit gedicht schildert
blijkbaar, hoewel met dichterlijke vrijheid, geschiedknndige gebeurtenissen, even na 1130 in het Heilige Land voorgevallen.
Niet onbelangrijk is het voor ons, dat een graaf van Vlaanderen,
met wien zeker Filips van den Elzas, of zijn vader, die viermaal
het kruis aannam, bedoeld was, er de hoofdrol in speelt; en het

oorspronkelijk nu verloren gedicht schijnt weI uit Vlaanderen
afkomstig te zijn.
Het ligt voor de hand, aan do algemeene belangstelling, die.
soortgelijke verhalen moesten wekken, toe te schrijven, dat deaandacht der' Duitschers meer op Fransche gedichten werd gevestigd; maar niets is mindel" bewezen, en het is zeer weI mogeIijk,.
dat andere omstandigheden, bv, de samenwerking van Duitschers
en Franschen in den tweeden kruistocht, als aanleidende oorzaak
moeten worden beschouwd. Hoe innig het verkeer met Frankrijk
was, en hoe Duitsche vorsten Fransche ontwikkeling op prijs
stelden, blijkt onder anderen uit het feit, dat de 'I'huringscho
graven Lodewijk III en Herman I aan het hof van den Franschen
koning Lodewijk VII waren opgevoed 2). Maar hoe het ook zij 1weldra zien wij op Duitschen bodem vertalingen in 't licht ver1) Verge 'V. Wackernagel, Geschichte der Deutschen Litteratur , 12, S.
Scherer plaatst het "urn 1170". A. a. O. S. 97.
2)

'V.

Wackernagel, Geschichte der Deutschen Litteratur, 12, S. 127a.
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schjnen van onderscheiden Fransche gedichten ,zeer verschillend
van inhoud.
In de eerste plaats wel gedichten , die historische onderwerpen

behandelden: bj voorkeur de zoodanigen,waarin ook de strjd
tegen de Ongeloovigen werd geschilderd. Zoo zien wj al zeer
vroeg de Chanson de Wplcstf vertaald,het zoogenoemde Ruolandsîï:f,dat door zekeren priester K oenraad,zooalsmen vroegermeende

tusschen 1173- 1177,volgens lateren 1),reedsomstreeks 1130 ol'
1138,eerst in het Latjn,en daaruitwederin hetDuitsch werd
overgebracht. Als een historisch werk beschouwde m en ook het
gedicht van A lezander van den pastoor Lambrecht, dat tegen het
m idden der twaalfde eeuW , naar men m eent om streeks 1140 , uit

hetFransch van Albéric deBesançon werd vertaald2).

Maarde eigenljke ridderpoëzie behandeldeBritschesagenstoFen,
die weldra ook in Duitschland de m odegedichten werden. Het

oudste gedichtop ditgebied was waarschjnljk de slechtsin fragm enten tot ons gekomen Tristan van Eilhard von Oberg , die op

de grens van de twaalfde en dertiende eeuw leefde3). Daarop
volgde iets later W irent von Grafenberg's W igaloh , tegen 1209.
Daaraan was intussehen al eene andere vertaling voorafgegaan ,
die, ofschoon eene stof uit de Oude W ereld behandelend, toch
als het m odel van alle volgende ridder-gedichten wordtaangemerkt.
Dit was de Enezt van H endrik van Veldeket waarmede hj,
ofschoon ze nog niet geheel voltooid was, om streeks 1180 aan het
K leefsche H of optrad,om haar negen jaarlaterinThuri
ngenvoor
den Landgraaf te voltooien.

1) Zie E. Martin in MT.W ackernagel's Geschlchte der Deutschen Litteratur,
12 S.225, en vooraldr.B.Symonsin de TaalkundigeBl
jdragenvan Cosi
jn
c.s.,I D., bl.300-309.E.SchröderbeweertLzeitschr..
/ld.Alterthuntund
d.Litteratur XXVII) en Schererishetmethem eens- datg,chuonrat''
zi
jnevertaling van den Chanson deRoland in ll31inRegensburgvervaardigde
voor Hendrik den Stouten.

S) De jongsteuitgeverdr.K.KinzelLLamprechtsAlexanderausgegeben und

erklart,Hal
lea.S.1885)plaatsthetomstreeksll30;dezeti
jdsbepaling heeft

echter ook in Duitschland bestri
jders gevonden. VolgensP.MeyerLHistoire
de la llgende d'Alexandre dans lespaysromans,Paris,1886,I,93).wasde
oorspronkeli
jkedichtervan Briançon ofPisançon.

3) Eilhard schreef dit omstreeks llt5. G.Paris (Zed romans dela table
ronde,p.19).Vgl.Lichtenstein'suitgave van den Tristan.(Strassburg,1872).
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Deze Veldeke, op wien wj terug zullen komen)daar hj in
nauw verband staat tot ons land : was de stichter eener nieuwe

school. Niet slechts was hj de eerste,die naargekuischtervorm
s/eefde dan men zich nog veroorloofde,door in zuivere rjmen
en regelmatig rhythmus1) te dichten, maar zjn gedichtwas het
eerste in Duitschland,datvolkomen den ridderljken geestademde
en liefde en galanterie tot hoofdonderwerp had.

Uit zjne schoolkwamen de groote dichters derdertiende eeuw
voort, die evenwel diepzinniger waren dan hun eenvoudig ver-

tellende voorganger: Hartmann von Aue (geb. omstreeks 1170,
gestorven tusschen 1210 en 1220),vooralberoemd door zjn Erec
(omstreeks 1192), en I'
l
rein (vö/r 1204)tbeide naar Chrestien de
Troies bewerktq W olfram von Eschenbach , die zich onverwelkbare

lauwers vergaard heeftdoorzjn Parzival(1205- 1210)en Willehalm '
pps Oranze (1217- 1220); Gottfried von Strassburg ?wiens
vöör1203aangevangenTrhtandoorzjndood(1210)onvoltooidbleef.
In Duitschland begint de ridderpoëzie, of met andere woorden ,
de invloed van den Franschen geest, zich sedert1175 te openbaren.

Hoe is het daarmede bj ons te lande gesteld? Yan wanneer
dagteekent bj ons de Fransche invloed,of,zooals devraag ook
gesteld kan worden: wanneer begint in Nederland eene eigenljk
gezegde letterkunde in de volkstaal?
Die vraag is in verschillenden zin beantwoord, omdat het geven

van juistbescheid nietgemakkeljk was. En ziehier waarom :
De tot ons gekomen overbljfselen uitdien ouden tjdvermelden
niet altjd den naam van den schrjver,en nog zeldzamer de dagteekening der vervaardiging. Aanwjzingen, toespelingen waaruit
die tjd, zj het ook bj benadering, zou kunnen worden opgemaakt,zjn even schaarschq en de tjdsbepaling,aan taalofstjl
ontleend,za1 meestal weinig te vertrouwen zjn. Zo0 de eerstgenoemde opgaven ergens voorkom en , dan is het gewoonljk in den
aanhef ofOP het eiid; en juist begin en einde van vele onzer
oude dichtstukken bleven ons onbekend.

1) Rudolfvon Emsgetuigtvan hem in zi
jn Alexander:
,!V on V eldich der w lse man,
Der rehter rîme alrêrst began.''
JoxcKsroE'
r,z
ve#.Lett.Jfudeleet
ucdn.I,4e druk.
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Toen,zooalswj laterzullen doen zien,de ridderljkeromantiek
moest plaats maken voor het burgerljke leerdicht,kwamen de
ridderrom ans in m inachting , en de handschriften , die ze bevatten ,

werden gemakkeljk prjsgegeven.Yele geraakten onderdeschaar
des boekbinders: het perkament werd in repen gesneden om bj
het innaaien van boekbanden of registers te dienen, of om tot

ljm verkookt te worden. Die zjn zoo goed als geheelverloren.
Somswerden enkele bladen bj hetinbindenopschutbordengeplakt,
of tot omslagen voor rekeningen en dergeljkepapieren gebruikt,
en van deze is, waarhetgeheelverloren ging,gelukkig vrj wat
voor ons bewaard gebleven.

Z0o komt het, dat wj van zeer vele onzer oudstegedichten

slechts brokstukken, soms in grooter,som s in kleiner getal over

hebben,waarbj doorgaansde kop en de staartvan hetwerk,en
duseene mogeljke aanwjzing van den tjddervervaardiging,ontbreken. En maar zelden is in de oudste werken , die geheel voor

onsbehouden bleven,eene bepaalde aanwjzing ofeene duideljke
toespeling te vinden.

Wj zjn in dit opzicht in de laatstejaren welwatverdergekom en , en uit M aerlant's eerste geschriften is ons al menig licht

opgegaan; maar omtrent de belangrjkste werken verkeeren wj
nog altjd in onzekerheid.Geen wonder,datop ditpuntvooreen
twintigtal jaren nog volkomen duisternis heerschte, en datmen
dus genoodzaakt w erd de toevlucht te nemen tot gissingen of

onderstellingen,waarbj men vaak totuitersten verviel.
Toen men nog zeer weinig wist van de m iddeleeuwsche letteren

in hetalgemeen)ofvan onze oudste letterkunde in hetbjzonder,
stelde men het Ontlaiken dezer laatste zeer zeker te laat. H et was
bekend, dat Jacob van M aerlant in 1270 een R'
jmbjjbelhad in
het licht gegeven: een zjner scholieren uit de veertiende eeuw
'n'' genoemd ; en men
had hem den vader der Dietsche dichtere

vatte in een tjd, dat men alleen een paarrjmkronieken kende,
die uitspraak al te letterljk op, en nam aan,dat met Vader
M aerlant, om streeks 1270, de m iddelnederlandsche letterkunde
eerst een aanvang had genom en.
Dit kon onmogeljk waar zjn: vooreerst omdat nergens eene
letterkunde m ef het leerdicht begint; maar ten anderen ook om dat

men weldra niet kon voorbjzien, datMaerlantzelfeene geheele

xslxv oxzs Lsivsxxcxos vov vöös 1150 os?

reeks van riddergediehten noemt,tegen wierrichting hj tevelde
trekt, terwjl hj de voorliefde daarvoorten sterkste afkeurt. De
gewaande vaderhad dusbljkbaarvoorvaderen.
Toen m en m et de middeleeuwsche letteren wat m eer vertrouwd
raakte, kreeg men er sympathie voor, en die deed tot een ander
uiterste overslaan. M en wilde onze letterkunde nu zoo Vroeg moge-

ljk doen beginnen,en beweerde,datmen minstenseene geheele
eeuw hooger m oest opklimmen. M en wees een gedicht aan , dat

omstreeks 1170 in hetlichtzou zjn verschenen. Datgedichtwas
de Reinaert de Jrpd.En daar dit kunstgewroeht in elk opzicht den

stempelvan voortreFeljkheid droeg,iu vloeiende verzen en uitnemend ontwikkelde taalvormen wasgeschreven,kon hetonmogeljk
een eersteling zjn.Hetbegin onzerletterkundemoestdusnogwel
hooger:
-m instens tot de eerste helftder twaalfde eeuw ,opklim men.
Dit was het stelsel, dat J. F. W illems in 1836 uiteenzette, en dat
vele aanhangers won.

Intusschen bleek weer bj dieper studie, dat de Reinaerttoch
kwaljk van hetjaar 1170 kon zjn;dathj hoogstensuitheteerste
kwart,en waarschjnljk zelfs eerst uitde helftvan de dertiende
eeuw kon dagteekenen. De redeneering , op de oudheid van dat

gedicht gebouwd,vervieldus1).Men was nu weer totonzekerheid
vervallen, toen in 1858 de Hoogleeraar J. H .Bormans te Luik

een nieuw bewjs voor de hooge oudheid dermiddelnederlandsche
letterkunde m eende gevonden te hebben in de Legende wcp.Sint
Serraes, door zekeren Heynrjck V an Yeldeken berjmd. Die
H endrik kon geen ander zjn dan de vader der mi
ddelhoogduitsehe
ridderljke of hoofsche dichtkunst; en daarmede wasdan nietslechts
de oudheid onzer eigen letterkunde vastgesteld , m aar tevens bewezen : dat ook in de middeleeuwen , evenals in de zeventiende
eeuw :N ederland den stoot aan Duitschland gegeven had.

AIen begrjpt, dat dit vraagstuk, van overwegend belang voor
de geschiedenis onzer letteren ) ernstige overweging verdient.

In de vroegere uitgaven van dit boek 2) werd ten stelligste
1) Over de pogingen van Mr.C.A.Serrure om den Relnaertweertotde
twaalfde eeuw te brengen,spreken wi
j later.

S) Eersteuitgave, 1868,I D.,bl.l02 vlgg.;tweede uitgave,1873,ID.,
b1.66 vlgg.
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ontkendtdat de dichter der E'
kteïde en de berjmerder Set'
%t
ae.
%legende dezelfde persoon zou kunnen geweest zjn. De daarvoor
bjgebrachtegronden kwamen hierop neer:
de dichter der Eneïdewaseen wereldljk?dievandenSt.,
9o-pc6,
s
een geesteljk persoon;
de eerste schreef in het Middelhoogduitsch , met inm enging van
enkele N ederduitsche woorden;hj gebruil
kte alleen zuivere rjmen
en veroorloofde zich niet, zooals zjne voorgangers, de vrjheid
e of a en p telaten rjmen,terwjlhj metde medeklinkersnog

minderwillekeurig te werk ging.De tweede schrjftin een Nederlandschen tongval, m et een groot aantal Hoogduitsche woorden

doorspekt,en gaat met rjm en rhythmuszeervrj,ja slordig te
werk:zjn gedicht wemeltvan de meestwillekeurige assonancen;
de stjlvan de Eneïdewordta1sgekuischtgeroemdqdievanden
St. Serraes is zoo langdradig en waterachtig , dat Bormans som s

moest erkennen: pvan de zesverzen zou men ergemakkeljk een
deel kunnen m issen ? en op hoeveel andere plaatsen''q

de berjmervan den St.Sel.vaes was een man van hoogejaren;
hi
j die vroeger z0o om zi
jne heerschappi
j over taal en vorm
gevierd WaS? ZOu dus als dichter in later jaren bitter achterait
gegaan moeten zjn;
eindeljk was ik van meening, dat terwjl de Hoogduitsche
dichter in het tweede kwart der twaalfde eeuw geboren schjnt,
de Limburger waarschjnljk eene geheele eeuw jonger was. Uit
de aanteekeningen van den abt W illem van St. Truyen bljktt
dat van 1230 tot 1256 een ridder Hendrik van Veldeke leefde,
die als advocaat tot de K erk van St. Truyen in betrekking stond.

W ellicht was deze later in den geesteljken stand getreden en
werd hj de schrjver der legende. Misschien was het ook een
inboorling van V eldeke, die den voornaam m et den Heer derplaats

gemeen had;wanthj noemtzich alleen:
D ie van V eldeken was geboren.''

En detekst,dien wjbezitten:reiktzelfsternaawernoodzoohoog.
Zoo redeneerde ik vpôr vjftien jaren,en vermoedde toen niet,
datde geheelereeksdezer stellingen hetgevolgwasvaneenonjuist
uitgangspunt.Thansweetmen,datwj toen nog,zoowelomtrent
den tekst der Elèeît a1s van den S/. Sel.vaes, op een dwaalspoor

UITSLAR VAN LATER ONDERZOEK.

waren. Latere onderzoekingen, vooral die van W . Braune1),
hebben geheel andere gezichtspunten geopend.
W at de taal betreft, waarin de EneLt geschreven is,valt het
niet te ontkennen ,dat de overgebleven handschriften in het H oogduitsch zi
jn geschreven;maar de rjmwoorden,die zulk een onmiskenbaar kenmerk voor het dialect eens dichters aan dehand geven )
zjn mettalvan niet-lloogduitsche vormen doorspekt2). Hoe kom t

dit? Heeft Veldeke in hetHoogduitsch willen schrjventen heeft
hem daarbj zjn aangeboren tongval parten gespeeld? Ofiseen
Nederlandsch oorspronkeljk werk door afschrjvers, zoo goed en
z00 kwaad als dit ging , in het Middelhoogduitsch overgebracht?

Het laatste isbljkbaarhetgeval. Alsmen voorhetoogenblik
de onderstelling aanneemt,datde schri
jverder Eneîtin hetLimburgsche plaaisje Veldeke geboren wasen wellichttothetadelljke
geslacht van dien naam behoorde, dan rjst toch we1de vraag:
wat kon hem nopen in het Hoogduitsch te schrjven? De zucht
om in een voornam er, meer gevierd dialect te schitteren ? M aar
noch de middelhoogduitsche taal, noch de daarin vervatte letterkunde stond bi
j zjn optreden hoog genoeg aangeschreven om die
begeerte te wettigen : H artm ann , W olfram of Gottfried hadden
haar nog niet beroemd gem aakt.
Bovendien verzetten zich nog andere redenen tegen die meening.

Heteerste gedeelte van hetgedichtis,bljkensdesdichterseigen
getuigenis, aan deze zjde van den Rjn vervaardigd,ten behoeve
van de gravinne van Kleef, aan wier hofhj kortna 1175 voorkomt. Deze kon natuurljk geen Hoogduitsch gedichtverlangen:
te minder, omdat in Kleef de ridderljke ontwikkeling hooger
stond dan op lloogduitsch taalgebied.
De Kleefsche gravin liet het nog onafgewerkte boek verloren

gaan: het werd haar bj gelegenheid van haarhuweljk metden
landgraaf Ludwig van Thuringen (waarschjnljk in 1174) door
'
) In het Zeitschrift./:
i2rDeutscbeP/??
-Jo?o.
(
??
evon Höpfnerund Zacher,IV
(1873),S.240 301. Vgl.ook 0.Behaghel,Heinrich 5e.Veldeke*sEndde.
rHeilbronn, l882).
S) ,,In ANrtlndez-lieh-buzltscheckigel- weise mit formen ausgeschm iickt, die,
ganz allgemein ausgedrtickt,auf dasniederrheinische sprachgebiethinweisen.''
T.a.pl., S.252.

DE ExEïoE XIET Ix HET HooGot7lTscH GsscHaEvEx.

zekeren graaf H einrich ontstolen. Toen V eldeke tusschen 1184 en
1190 aan het hof van den landgraaf van Thuringen optrad,kreeg

hj daar het eerste gedeelte van zjn gedichtterug,en hj voegde
er nu het slot aan toe. Er is geene enkele reden om aan te nem en ,

dathj hettweede gedeeltein een anderen tongvaldan heteerste
z0u geschreven hebben. In Thuringen echter, waar eene anderetaal
inheemsch was, werden beide deelen, voor zoover dat gelukken

kon,in hetMiddelhoogduitsch overgeschreven.Hetoorspronkeljke
opstel ging: naar het schjnt, verloren 1):en lietdaardooreene
belangrjke gaping in de geschiedenisonzer Letteren achter.
Alle bekende handschriften stamm en van die verhoogduitschte

bewerking (Umschreibung) af, die zich z0o dicht mogeljk aan
het oorspronkeljke aansloot en in '
tgeheelgeen vrjenavolging
was. M aar men za1 begrjpen,datde eene afschrjverin het verhoogduitschen van zjn tekst verder ging dan de andere,ja,dat
enkelen er op uit waren om door verandering van geheele regels

zooveel mogeljk de sporen van onzuivere Nederduitsche rjmen
uit te wisschen.

Bj vroegere beschouwingen werd de meestgewjzigdeteksttot
grondslag genomen.

Hetjongste onderzoek nu heeftop onomstooteljke gronden uitgemaaltt, dat de Eneêt oorspronkeljk xlx'
rin hetHoogduitsch is
gesehreven, maar in een dialect, dat tusschen Nederrjnsch en
Middelnederlandsch inligt; met andere woorden , in den Limburgschen tongval in ruim er zin ,alis het niet,zooals Braune meende,

in den Maastrichtschen. Ditbljkt duideljk uithetgeheele stelsel
van rjmklanken').
1) Zie echter beneden aan hetslotvan dithoofdstuk.

C/h Ich glaube bewiesen zu haben, dass Veldeke auch in der Eneide seine
heimische sprache in voller einheitzur anwendung gebracht hat;da unmöglich die besondern gesetze der mastrichter mundart so strict und allseitig
m it den reim en dieses gedichts in einklang stehen könnten,wenn er auch
nur ein wenig hochdeutsche,ja sogar K öln.-ndrh. brocken in seine rede
eingemisclzt histte, wie dies ja so evident zu tage trat, wenn ein hochd.
schreiber einige verse :nderte oder hinzutat. - 1ch kann daher nur die
ansicht fiir glaubhaft und richtig halten,welche die Eneide im m astrichter
dialect verfasst und i11 Thiiringcn umgescbrieben werden lhsst-'' Braune,
t.a.pl.,S.301.

DE SINT SERVAES-LEGENDE.

De legende van Sint AA''
pc6,
s is in soortgeljken tongval opgesteld : waar die soms wat m eer middelnederlandsch gekleurd is,
moet dit op rekening van den lateren afschrjver of omwerker,
gesteld worden. De oorspronkeljke tekst der legende isevenmin
als de Eneêt in het Afaastrichtsche dialect geschreven , maar in een
taaleigen t dat ptusschen het zuivere Duitsch en ons Limburgsch in

ligt'',geljk Cosjn hetnaderheeftbepaald1).
Dat het gedicht, zooals wj het kennen, nietden oorspronkeljken vorm twaarin het geschreven werd,heeftbewaard,isook
duideljk in het licht gesteld. W jzigingen en inlasschingen zjn
reeds aangewezen5t en eene grondige critischebehandeling van
den zeer gebrekkigen tekst zou meer dan waarschjnljk doen zien,
dat de lan6dradige verhaaltrant, die zoo tegen dien van de
Enezt afsteekt, alleen op rekening van den om werker m oet worden

gebracht3).
Overweegt men dit alles,en m&g m 0n ZOO grOOt0n invloed Van
den omwerker aannem en , dan vervallen de bezwaren , die de
eenheid van den dichter van de legende m et dien van het rid-

dergedicht deden in twjfel trekken. Beiden dragen denzelfden
naam. En wat den tjd aanbelangt, waarin de Sf.Serraes werd
geschreven, dien kan m en opmaken uit het slot, waarin de ver-

talerzegt,dathi
j ook daarom schreef:
Deshem ouch bat die Gravinne
V an Loen,die edelA gnes,
Te bat lustede hoem des,

Dathi
jtteDutschen keerde-f'
1) De Oudnederlandsche Psalmen,2e st.,bl.4l.
S) Braune, t.a.p1.,S.283. Vgl.ook het door W .Meyer gevonden frag-

ment,dathi
jLzeltschrift.
/.d.Alterthum undd.LitteraturXXVII)doorloopend
vergeleek metden tekstvan Borm ans.

3) De eerste l40 verzen van den aanhefzi
jn bli
jkbaarvan den omwerker,
die ook in het slot van het tweede boek de hand heeftgehad, zooals uit

vs.2944bli
jkt@ iedoen derCosteryenplacht.Hi
jheettemisschienookHendrik.
De gronden, waarop ik vroeger,met Bormans,den dichter voor een oud

man hield,vervallen bi
jdezeonderstelling.Ikzeg:onderstelling;wantzoolang
van den St.Servaes geen ander handschrift gevonden wordt,ofde bekende

tekst niet nauwkeurig is onderzocht en met hetoorspronkeli
jkevergeleken,
bli
jfternog zeerveelonzekersin hetgeheelevraagstuk over.

136

OUDERDOM VAN DEN SINT SERVAES.

Drie Gravinnen van dien naam zjn in de geschiedenisbekend,
en het gaat niet aan m aar te zeggen,dat ergeen enkelbewjs
ist dat laier eene Gravin van Loon niet mede den naam van

Agnes gedragen heeft1).
De eerste historische Agnes, eene Beiersche vorstin , was met

graaf Arnulf van Loon gehuwd, die in 1150 stierf. Zj wordt
gezegd haar echtgenoot een tientaljaren te hebben overleefd,en
even na 1160 te zjn gestorven. lk betwjfel echter,ofdeze de
bedoelde beschermvrouw geweestis. Datzj eene geboreneHoogduitsche was, zou haar wel niet belet hebben een Nederduitschen

dichter te beschermen. Ook de leeftjd van den diehterzou ons
niet in den weg staan: immers in de Ett
eîtspreekthj van den
tocht van Keizer Frederik naar Rom e in 1155 als van iets, dat
hj zich persoonljk herinnerde; en hj was toen wel geen kind

meer, daar hj in een zjner minneliederen erkent reeds grjze
haren te hebben,terwjlhj reedsgestorven was in 1205.Hj kon
dus vöör 1160 den & . Sel-vaes hebben gedicht. M aar niemand za1
dat werk z/p vroeg willen stellen, terwjl het ook vreem d zou

zjn,datde dichter gedurendetwintig jaren gezwegen hade).
De tweede Agnes was de gade van Graaf Lodewjk I van Loon:
zj overleed als weduwe niet lang na 1171. De derde was de
dochter van gem elden Graaf en gehuwd m et Otto v0n W ittelsbach ,
die in 1180 H ertog van Beieren werd. Deze laatste kon dus den
titel van Gravin van Loon niet voeren.

Er bljftdusalleen detweede over,de Gravin Agnes:die even
na 1171 stierf. Zj zal dan waarschjnljk debeschermvrouw van
den dichter geweest zjn: die voorhaarzjn eersteling vertaalde,
en na haar dood zjn vaderland verlietom aan hetKleefsche Hof
een nieuwen patroon te zoeken in de plaats van haar, die hem
ontvallen was.

Die dichter was een leek, waarschjnljk van edelen bloede,
1) Zoo deed ik in de eerste uitgave,ID.,bl.107.In hetgeslachtsregister
in de Historiae Lossensk's p. 302 s.s.komt trouwens geene latere gravin van
XOOn met den naam Agnes 5*001*.
') Zoo hi
j werkeli
jk ook nog een Salomon gedicht lzeeft en een Herzog
Ernst, zooals men wel vermoedt (Verg. AV. Avackernagel, Geschichte #ez'
Deutschen Litteratur.11,S.199c,234),dan zi
jn diewerken eerna dan vöör
de Eneide te stellen.
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maar denkeljk geen ridder,daar hem de titelvan Heel.nergens
gegeven wordt1). Maar een priester was hj zekerook niet,daar
hj zich dan wel niet zoodanig aan erotische onderwerpen zou
hebben gewaagd, hetzj in zjne Eneêt,hetzj in zjneliederen,
dat men van hem m et ophef kon getuigen :
11
W ie wo1 sang er von minnen''2).

Maar het ljdt geen twjfeltofhj waseen van die wereldsche
klerkent op wie later Maerlantsmaalde3). Hj waseen man van
bjzondere ontwikkeling,die nietslechts Latjn,maarook Fransch
verstond. Zjn buitengewonen aanleg voor poëzie,vooralvoorhet
technische derverzen,heefthj waarschjnljk inFrankrjk'shoofdstad aangekweekt waar hj denkeljk de universiteithad bezocht.
Ondankszjne afkomst,ondanksde taal,diehjbezigde,hebben
de om standigheden hem tot een Hoogduitsch dichter gemaakt. Of

hj de Eneïde niet reedsin zjn geboorteland had begonnen,kan
nietworden verzekerd5maar hetkomtmj vrj waarschjnljk voor.
In Duitschland maakte hj grooten opgang, denkeljk nog meer
door den inhoud en den geest van zjn gedicht dan door den
vorm . M en was daar, ondanks de Fransche modezua t, wat de

ridderljke letterkunde betreft,bjhetzuid-westen verretenachtert
en dit gedicht bevredigde den nieuweren smaakA). De indruk
was zoo groot: dat de drie voornaam ste hoofsche dichters op

Yeldeke als op hun voorganger wjzen. Maar zjn roem schjnt
er vrj spoedig te zjn getaand. Toen de ridderljke poëzie in
1) Dat hi
j in het bekende handschrift te Pari
js,waarin gedichten van
Duitsche minnezangers zi
jn opgeteekend,wordtafgebeeld alseen riddermet

helm en schild (d'or et de gueules) za1 welblootop eenegissing van den
schilder berusten.

2) Aangehaald bi
j Mr.W ackernagel, Geschichte tfer Deutschen Litteratur,
12 S.295c.

3) 11Wenn Heinrich sich selbst (Eneît, bei Ettmiiller, 353, l5) meister
nennt,so kann sich diesdoch nuraufgeistliche Bildtlngbeziehenf'(Zeitschr.
f.d.Alterth.XIX.AnzeigerS.223).E.Martin'saanteekeningop5V.Avackernagel's Geschichte der Deutschen Litteratur,I', S. 125.

A) jr
DieRitter vom Niederrhein und ausdenbelgischenLandschaftengalten
fiir die feinsten in Deutschland, so sehr, dasz bis nach Oesterreich hin die
Leute, die sich einen vornehm en Anstrich geben wollten ,vlimische Phrasen
in ihre Rede mischten-''Scherer, Gescll.d.d.Litteratur, S. 146.
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D uitschland inheem sch was geworden , geraakte het werk van den

Limburgertwaaraan toch altjd iets,vreemdsoortigskleefde,gaandeweg in het vergeetboek. Z0o '
W olfram hem herhaaldeljk zjn
meesternoemt,Gottfried vermeldthem slechtsop vluchtigewjze,
en diens navolger Rudolf von Emsnoemthem wel,maarschjnt
toch zjn werk slechts van hooren zeggen te kennen. In Moriz
'
l'pzl Craon,van een zjner navolgers,wordthj nog genoemd1),
maardan verdwjntzjn naam uitden reider zangers,diemetlof
worden vermeld. Hj had den stootgegeven,de nieuwerichting
aangewezen , Duitschland zou zich nu zelfstandig in die richting

voortbewegen. Eerst na lange jaren vinden wj zjn naam weer
verm eld, maar nu a1s legendedichter. In 1462 schreefde Beiersche
edelman Jakob Pûtterich von Reichertshausen eene soort van
poëtischen catalogus van de riddergedichten en andere stukken ,

die hj bezat, en gaf daaraan den naam van Ehrenbrief. In dat
geschrift staat vermeld ? dat de legende van den M aastrichtschen

Bisschop St. Servaes door Hendrik van Veldekevervaardigd was2).
Eindeljk gafProf.Bormans in 1858 den tekstderlegende in het
licht naar een handschrift der vi
jftiende eeuw,datin eene bi
jzondere boekerj in Limburg bewaard was. Daarmede was voor de
studie van Veldeke eene nieuwe bron geopend, di
e belangrjke
wjzigingen heeftgebrachtin vroegere meeningen.
Is nu het bewjs geleverd, dat onze Aliddelnederlandsche Letterkunde toch inderdaad tot omstreeks het jaar 1170 opklimt?
Ofschoon er nog geene volkomen zekerheid bestaat,kunnen wj
toch, ook bj den tegenwoordigen stand van hetvraagstuk,met
groote waarschjnljkheid antwoorden:ja, in zekerett zïzl. Maar

op de laatste woorden moet bepaaldeljk nadruk worden gelegd;
want eene voortgezette,sam enhangende N ederlandsche letterkunde

klimt niet totzoo hoogeoudheid op. Dé dichterljke beweging in
1) T.a.p1.,S.l28c.lgtDiesesGedicht)di
irftezu Mainzalserste Frucht
von Veldekes EinEusz entstanden sein.''Seherer,A.a.0.S. 151.

2) In de ll4e strophe heethet:
1,Sanndt Servatius legenndt,
Ein Bischofzu M asstricht,
Het wolunnd schon bekhent
H ainrich von V eldeke brachtzu heiliehem ticht-'f

VROEGE ONTW IKKELING 3rAN LIMBURG.

Limburg,die bovendien bj uitsluiting een kerkeljk-karakterheeft
gedragen, schjnt zonder invloet
l op de overige Nederlandsche
gewesten gebleven te zjn.Eersttoen Vlaanderen in hetstrjdperk
tradtontlook de eigenljke Nederlandsche letterkunde;maar toen
nam Limburg geen deel m eer aan de beweging.
fntusschen is het hoogst merkwaardig , dat een N ederlandsch
gewest, hetwelk spoedig weer geheel in het letterkundig duister
terugzinkt, den voorlooper der M iddelnederlandsche en Aliddelhoogduitsche ronlantische dichtkunst heeft voortgebracht. H oe kom t

het,dat in Limburg in zeer vroege tjden, meer dan in eenig
ander gewest de Nederlandsche taal zich totschrjftaalkon ontwikkelen,zj hetdan o0k,datzj sterk gewesteljk-wasgekleurd?
D eels: om dat de ligging voor ontwikkeling' en beschaving zeer
gunstig was,omdatgeljk wj zagen (
bl.13),degrootehandelsweg,
die de verschil
lende deelen van westeljk Europaaan elkanderverbond , door dit gewest liep. En dit had al plaats in den aanvang
van de Frankische monarchie. Reeds lang vöpr de zevende eeuw

bestond er te Maastrichteen munthuisqimmersbj de uitbreiding
van het handelsverkeer ontstond er behoefte om in het N oorden ,
te Duurstede , een Frankiseh munthuis te vestigen , en dit werd
eerst om streeks 625 ingericht door den M aastrichtschen m untm eester
Remoaldus, en later, om streek-s 690, nog eens door den munt-

meester Madelinus 11 uit dezelfde stad1).
Hetvaltniettebetwjfelen,ofdiehandelsbeweging moetgunstig
op welvaart en oniwikkeling hebben gewerkt. Nu is het waar,
dat de invallen der Noormannen allerwege.
ûan zoodanigen gunstigen

toestand een einde maaktenqen wj weten,datook Limburg niet
van hunne verwoestingen verschoond bleef. Z0o verbranden zj in
881 Maastricht;tien jaarlaterdoen zj een nieuwen inval,en in
892 loopen zj op nieuw het oosteljk gedeelte van Limburg af,

maar dit was voor het laatst'). Dit gewest had das bljkbaar
minder te ljden dan de streken aan de zeekustofden mond der
groote rivieren gelegen. En het kan dan ook geen verwondering
baren , dat hier geschiedde, wat elders valt waar te nemen ) dat

i) Zie de tabelachter Hooft van Iddekinge's,Friesland en deFriezen in
de Jffddeleeuzccn.
1) Histoire du Zfl?
lsou3'
g par AI.S.P.Ernst,tom.I,p.354,362,364.
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weldra een beter tjd aanbrak: waarin handel en welvaart het
hoofd opbeurden1). Uitvoerige berichten daaromtrent ontbreken
ons,maar er is toch reden om aan tenemen)datdenjverheid
er in het begin van de twaalfde eeuw welig tierde').
Afet die ontwikkeling gaat de beschaving der volkstaal hand aan
hand : en de behoefte aan letterkundig genot ontwaakt. Nu is het

merkwaardig,datwj hier eigenljk alleen geesteljkelettervruchten
aantreFen. H ier ontstonden de O'
ttdnederlandsehe #,
:c/lzzl6rlt die het

merkwaardigste overbljfsel van onzen grjzen voortjd uitmaken;
hier werd :lang voordat het eerste Ylaam sche gedichthetlichtzag ,

naar allen schjn, de &.Sel.vaesvertaald,en wellichtde Eneïde
begonnen;hierbleefdegeesteljkeletterkundedepenneninbeweging
brengen ,zooals het Leven van A dzf,
s,in proza,leert,en de preeken ,

die Zacher heeftuitgegeven3).En ditalleswetende,begrjpenwj,
dat in 1202 de Pauseljke LegaatGuido:in eene acte totorganisatie van het bisdom Luik , rdat niet enkel het W aalsche, m aar
ook een deel van het Dietsche België bevatte'', van eene reeks
Duitsche of Dietsche boeken , de Heilige Schrift betreFendet kon

spreken4). Yan wereldljke letterkunde vinden wj geen spoor,en
hetiszeer opmerkeljk:datVeldeke,toen hj zichmetromantische
poëzie ging bezighouden , aan een buitenlandsch hof naar een
bescherm er moest omzien.

1) VoorFriesland getuigtHooftvan lddekingeinhetzooevenaangehaalde
werk,b1.l68:T:r
foen de invallen derNoormannen afnamen en eindeli
jk zoo
goed alsophielden,begon een gelukkigerti
jd.Handelen welvaartherstelden
zich langzam erhand meer en m eer, totdat in het m idden der elfde eeuw

Friesland op nieuw zeerbloeiend moetgeworden zi
jn'f
1) Ernst,1.c.tom.I,p.l30: s:lln traitdelachronique delfabbaye de
St.Trond, dcrite dans la première moiti; du douzième siLcle,nous dfcotlvre
en ll33 une multitude de tisserands quitravaillaientdestissus de lin et de
laine: Aix-la-chapelle,* M aestricht,* Tongres,h,Borchloon,N Saint-Trond,
et dans le Brabant. Ces gens-l: passaient pour être insolens et hautains,

preuve que lesmanufacturesJtaientdéjh trLs-iorissantes.11estvraisemblable
qtfilseen ftaitdfj: ëtablipourlorsdansle Limbourg-''
3) In heteerste deelvan Haupt'sZeltscbri
/tJlirDeutscbesAltertltum.
à) lsomnes libri Romane vel Teutbont
ke scripti de divinis scripturis in
manus tradantur Episcopi, et ipse quos reddendos viderit, reddat-'' lleegedeeld door A.
:r.L.Ph.C.van den Bergh in de IV.Reeks #er llor/ce'?v-'qn de
laatsch.'
JcâlNed.Letterk.te Z:l#c??,VII D.,I st.,bl.l20.
xl
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Het schjnt,dat Ylaanderen eerst later totdien buitengewonen
trap van ontwikkeling en bloei is gekomen, waardoor het zich

'

sedertde twaalfde eeuw deed kennen.Handelen njverheidnemen
eerstin dattjdperk eene hooge vlucht.Gedurende de negende en
iiende eeuw had ditgewest bjzonder veelen lang van deinvallen
der Noormannen geleden, waarvan het zich nataurljk niet zoo
'

epoedig kon herstellen.
Dat intusschen reeds in de tiende en elfde eeuw te Atrecht,

Gent en Brugge handel en njverheid werden gekweekt,isbekend1):leer en wollen stofen stonden daarbj op den voorgrond;
en reeds in 958 werden op verschillende plaatsen groote m arkten

gehouden.Doch uitdefeiten,door'
W arnkœnigmedegedeeld,bljkt,
dat handel op grooter schaal, zoowel de binnenlandsche alsbuitenlandsche: eerst in de twaalfde eeuw zich begint te ontwikkelen.
M aar dan wordthj bjna terstond wereldhandel2). Reedsin 1104
vindt men de Ylaamsche kooplieden te Coblenz, en weldra te
Keulen. De handelm et deze laatste stad liep op heteind dertwaalfde

eeuw nog over Maastricht3)t ook nog eene halve eeuw later,en
loen (1248) werd door Limburg tol geheven te Herzogenrade en
Talkenbergh.Maar hetschjnt,datdeLimburgsche stapelplaatsen
v

niet m eer bestonden , en dat m en er alleen van den doorvoerhandel
voordeelen trok. Yan dien tjd gaatLimburg'achteruiten Vlaan'deren bl
oeit meer en meer en komt aan het hoofd der beschaving.
M en zal het dau ook niet vreemd vinden , dat de Limburgsche
lettergewrochten geen weerklank gevonden hebben buiten de grenzen
van dat gewest.

1) Jvarnkœnig-Gheldolf,Histoire de la Fïc?l#3-e,tom.11,p. l81- 182.
1) Zie het geheele XXXe hoofdstuk,getiteld Da coplzzldrceetde l'industrie

qamande auz X lle et X llle sièoles, t.a.pl., p. 179 suiv.P. 191 heethet:
4,La Flandre Jtait, dès le Xlle siècle,le centre du commerce avec le nordouest de l'Europe: elle trafiqtlait par eau et par terre avec toutl'ouest de
l'Allemagne centrale;les nfgocians des villes maritimes du nord s'y rendaient
longtemps avant la formation dffinitive de la hanse teutonique;ses relations

commerciales s'Jtendaient jusqu'aux marchands dfEspagne etdeltalie,enfin

.

elle se livrait fortactivement au comm erce avec l'Angleterre etaveclaFrance
centrale, comm erce qui s'exerçait pz-incipalem ent par une hanse iam ande
particulière,appelfe la hanse de Londres.''
3) T.a.pl.,p.193,432,442.
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Hoe dit ook zij, proeven van Nederlandsche dichtkunst sehijnen
toen nog een op zichzelf staand verschijnsel in dien uithoek van
het Dietsche land geweest te zijn: op Brabant en Vlaanderen
hadden die eerste pogingen volstrekt geen invloed uitgeoefend. Daar
kunnen de oudste Nederlandsche gedichten met eenige zekerheid
eerst tot omstreeks het jaar 1200 gebracht worden; en van de
meeste, die tot de allereerste behooren, kan eigenlijk aIleen gezegd
worden, dat zij tusschen 1200 en 1250 ontstonden.
Men zal zich wellicht over dat feit verwonderen: want als het
Vlaamsche Dietsch zich al in den loop der elfde eeuw tot eene
zelfstandige middelnederlandsche taal ontwikkeld had (zie bI. 15),
is het dan niet onwaarschijnlijk , dat de oudste letterkundige geschriften, in die taal vervat, eerst omstreeks het jaar 1200 het
licht zagen?
Niet zoo onwaarschijnlijk als het by den eersten opslag schijnt.
lIet evenveel grond zou men kunnen zeggen, dat om dezelfde
reden de oorkonden in de Vlaamsche taal evenzeer tot de eerste
helft der twaalfde eeuw moesten opklimmen, daar juist van dien
tijd de verheffing van de Vlaamsche gemeenten dagteekent. En
toch, hoe zou men zich bedriegen! Ret oudste charter in de
Vlaamsche taal , dat we kennen, is immers eerst van 1249 1), in
Zeeland is het oudste staatsstuk in de landstaal van 1254, en in
Brabant eerst van 1275 2). Ja, tot 1280 komen de oorkonden in de
volkstaal, in vergelijking met de Latijnsche, nog slechts bij uitzondering voor. Van 1280 tot 1300 groeit hun getal merkelijk aan,
en eerst met het begin der veertiende eeuw verdwijnen de
Latijnsche stukken bijna geheeI.
Trouwens de mogelijkheid van Vlaamsch-Dietsche gedichten van
zoo vroege dagteekening wordt niet ontkend: aIleen het stellig
bewijs van hun bestaan. En dat moet men toch op geschiedkundig
gebied eischen.
Maar zelfs de waarschjjnljjkheid eener onderstelling omtrent de
hoogere oudheid is niet groote Op het eind der twaalfde eeuw is
het meest ontwikkelde deel van Vlaanderen's bevolking, de Adel
1) Mr. C. A. Serrure, Letterkundige Geschiedenis van Vlaanderen, I D., u. 19.
2) Mr. C. A. Serrure , Bulletin mensuel de Numismatique et d:'Archeoloqie ,
1882, no. 13, p. 153.
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en het Hof, weinig Vlaamsch-gezind, en in de omgeving zijner
Graven spreekt men Franseh en leent men het oor aan Fransche
jongleurs; de edelen, die zelf de poezie beoefenen, doen dit in
't Fransch. En juist de gedichten, die daar het hoogst stonden
aangeschreven, de romans van Chrestien de Troies b.v., van
Raoul de Houdenc , Guillaume le Clerc of Pierre de Sairit-Cloud,
die kort v66r of zelfs na 1200 werden opgesteld, werden zeker
niet terstond in hun geboortejaar voor de naar boven strevende
poorters vertaald.
Er zijn een paar stukken aan te wijzen, die klaarblijkelijk ouder
zijn dan al het overige. De Bere Wieseto«, de Brandaan behooren
stellig tot het alleroudste; maar wie zal het wagen de tijdsbepaling
vast te stellen? 1) Wanneer de Heer Serrure verklaart 2), dat de
Wisselau "tot de Xlle eeuw behoort, en mogelijk omtrent 1180
werd geschreven", dan is dit niets anders dan apodictische willekeur zonder een zweem van grond. Tot de oudste Vlaamsche
gedichten behoort zeker ook het Roelants-lied; Maar ofschoon het
Fransche voorbeeld, dat hier werd nagevolgd, ook in den vorm,
waarin wij het kennen, waarschijnlijk tot de elfde eeuw opklimt 3),
voIgt daaruit nog niet dat de vertaling "misschien omtrent 1150"
zal zijn gemaakt, zooals Serrure wil 4), blijkbaar aIleen omdat de
naam Olivier van Machelen reeds van 1167 tot 1187 wordt aangetroffen en in 1191 een Olivier" van Sottegem. Maar wat bewijst,
dat die naam, die toch verre van algemeen schijnt geweest te zijn,
aan dit gedicht en dan nog aan de Dietsche vertaling ontleend
was? En welk ander bewijs van zoo hoogen ouderdom kan men
aanvoeren? In het Middelhoogduitseh zag eene bewerking het
licht, die tot omstreeks het jaar 1138 wordt gebracht. (Verg.
boven, bl. 128): dit toont aan , dat men dit merkwaardige gedicht
al vroeg ook elders wilde inheemsch maken. Nemen wij aan, dat
dit ook hier te lande plaats had, dan zal men daarmee toch onmogelijk hooger dan het laatste kwart der twaalfde eeuw kunnen

1) Bij dit oordeel sluit zich dr. G. !{aIff, de jongste uitgever van "Bere
WisseIan" aan. (j1iddeln. epische Fragmenten, u. 13. Groningen, 1886).
2) Letterkundige Geschiedenis van Vlaanderen, I D., bI. 129.
3) Verge Leon Gautier, Les Epopees Francaises, tom. 1 2, p. 148.
4) Letterkundiqe Geschiedenis van Vlaanderen, I D., bI. 123.
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opklimm en. lk geef t0e, dat een handschrift der vertaling in de

dertiende eeuw t'huisbehoort;datde vertalerbljkbaardenoudsten
Franschen tekstop den voetvolgt,schoon op onhandigewjs;dat
hj dikwerf het oorspronkeljke slecht verstaat; datzjn toon d0r,
zi
jne taal ruw is en zjne verzen hortend,en datditalleser op
wi
jst dat wj met een letterkundigen eersteling te doen hebben;
m aar geeft dat ons het recht dit werk lang vppr 1200 teplaatsen ?

Misschien kwam heteven voor ofkortna ditjaart0tstand;meer
kunnen wi
j nietverantwoorden.
Den Wéllem ran oranje reken ik mede totdezeperiode,en wj
zullen later zien , dat er reden is om aan te nemen ,datditgedicht
tusschen 1191 en 1222 op N ederlandsch lettergebied overging.

Maar dit alles brengt ons toch eigenljk nietverder dan omstreeks het jaa'
r 1200, ook als er voorden SintSerraesen misschien voor het Roelantn-lied eene uitzondering te m aken is. En
ik herhaal het: dit kan geene groote verwondering baren. Voor
wie toch zouden de Vlaamsche dichtersvroegergeschreven hebben ?

Ik weetwel, datuithetachterbljven van Ylaamsche charterstot
in de helftvan de dertiende eeuw nietnoodzakeljk volgt,dathet
Vlaamsch vroeger niet a1s schrjftaal is gebezigd,maar ik meen
er toch uit te m ogen aoeiden , dat de Vlaamsche poorters zich niet
veel vroeger gewend hadden om Vlaamsch te lezen.
Zooals gezegd is, lazen H of en A del de gedichten , die in de

mode waren,in het Fransch. De opkomendeburgerj had waarschjnljk bj haar ontluiken niet veelbehoefte aan kennismaking
met de letterkunde van een volk,waarvoor zj slechts tegenzin
gevoelde. m cf W alnclt ï.
s,ralseh ï,
g,wasdenkeljk aleene oude
spreuk. Eerst gaandeweg kwam het haar in den zin zich in de

adelljke poëzie te vermeien,en toen begonnen Ylaamsche vertalingen het licht te zien. W anneer dit geschiedde, is niet met
zekerheid te bepalen; m aar van sommige vertalingen kan men toch

bj benadering de dagteekening aangeven:daarmen althansden
tjd kent: waarin zj het licht reeds hadden gezien. Zj gaan
nameljk voorafaan Maerlant's Alezander,die,zooalslaterbljken
zal:tusschen dejaren 1257 en 1260 vertaald werd.
In dit werk worden verscheiden helden en heldinnen genoem d,
die voorkom en in de gedichten, welke ten titel hebben Tristan ,
Laneelot: Perchevael, W alewein , Amadis, Parthenopeus en Florh.

GsozcuTEx vöös 1257 TE STELLEX.

Daarmee zjn stellig gedichten in de Vlaamsche taalbedoeld;want
aangezien M aerlant voor Dietsch-sprekende poorters schreeft kall

l1j hen niet naar Fransche werken verwezen hebben,die,geljk
wj reedsopmerkten:doordeYlaamscheburgershoogstwaarschjnljk
niet gelezen werden. Buitendien worden sommige dier gedichten
in andere werken van Maerlant herdacht,m eest m et het doel om

die Vlaamsche burgerj tegen de voortbrengselen der Fransche
romantiek te waarschuwen:zj moesten duswelvoorhaartoegankeljk,d.i. in de volkstaalovergebrachtzjn. De Dietsche vorm
van sommige namen, a1s BlattceFoer:Keyeof Walewein steltdit
lluiten kjf. Bovendien vermeldt Jan van Heelu sommige dier
werken, en hj getuigt van zich zelf: mlc ben desFransoysniet
w el m eester-''

Ook kent men ongeveer den tjd, waarin de oorspronkeljke
werken zjn vervaardigd,naar welke enkele der genoemde vertalingen zjn bewerkt. Tusschen deze en de dagteekening van deu
A leœander vallen dus de vertalingen.
De Fransche Lancelot is uit de laatste helft der twaalfde POIIW q

Trista'
n, Percheralzi
jn nietveelouder dan hetjaar 1200;Tz
rrcl:Sreivt's voorbeeld, de Roman de Gaurain , is iets, m aar niet veel

jonger, daar ergens gezegd wordt, dat hj'niet behoort totde
reeks van Artur-gedichten: die wj aan de pen van Chrestien de
Troies te danken hebben 1).DeParthénopéedeAlpf
:.
sistusschen 1214
en 1245 door Denys Piramus geschreven. De ouderdom van het

gedicht F loire et Alcsc:/îpr is niet met juistheid aan te gevenq
maar de redactie, die door den Vlaamschen dichterwerd nagevolgd,

schjnt niet hooger op te klimmen dan de eerste jaren van de
dertiende eeuw.W atde vertaling aangaat,zj isvan Diederikvan
Assenede, die als klerk of secretaris van het am bacht van diell
naam door de Ylaamsche gravin Afargaretha was aangesteld, en

in 1293 schjnt overleden. Zjn naam wordt sedert 1262 in de

1) Do Câd?
l
c/lr è l'esple, vs. 18 st
liv. Zie mi
jn Roman rcn Walewdn,
11 D., bl.35. Uitvergeli
jking dertaalvan den Gauvain en de werken van
RaouldeHoudencbesluitZingerle(Romania X ,319)datRaoul,deschri
jver
van den Roman de Jcurcfn, niet dezelfde is als Raoul de Houdenc. Ook

G.deParisen 0.Börnerzi
jn van ditgevoelen.
aoxclksru
ozT,Ned.Lett.Middeleeuwen 1,4e druk.

MAERLANT GEWAAGT VAN EEN MNL. ENEïDE.

t. vermeld tzal
charters gevonden. Zjn gedicht, in den Aleœande,
welomstreekshetjaar 1250 m oeten worden gesteld.
M aerlant heeft o. a. de H istorie rtz/, Troyen vertaald , en wel

tusschen 1260 en 1270.De dichter van zjn voorbeeld,den Romalt
de T'
rpf:, was Bénolt de Sainte More: een Norm andisch dichter,

die omstreekshetjaar 1184 schreef1).In de vertaling wordtverwezen naar een Nederlandsch gedicht over Eneas. Van Dido spre-

kende zegt Maerlant,dat hj zich omtrenthaar zalbekorten,en
over den bouw harer stad ,
!,Ende hoese die m ynne brachtte dwase
V anden sconen Enease.
Oec istghedichtint duytsche woert,

Datlaetic staen''enz.1)
J

W elk gedicht heeft M aerlant hier op het oog? Zou het de ver-

loren Nederlandsche tekstderEneïdevan Veldekezjntofhebben
wj aan eene andere bearbeiding te denken?Dievragen zjnvoorshands niet op te lossen ; m aar in allen gevalle behoorteene Eneîde

mede tot de oudste Middelnederlandschelettervruchten3).
1) Zie A.Joly in deinleiding op zi
jneuitgavevan ditgedicht,pag.57.

2) Dr.J.Verdam in zi
jneinleiding op deEpisodes tffM aerlant's fflforfe
rcn Trol
jen,b1.27- 28.

3) Ook van eenejrvitevan St.Servaes''gewaagtMaerlantin zi
jn Spleghel
Historiael,111:, 22, vs. 72; maar ofschoon hi
j hier uitvoerigerisdan het
Lati
jn van Vincentius,bli
jkt toch uit niets,dathi
jeen Dietschen tekstop
hetOOg heeft.

YORAIDER MIDDELNEDERLANDSCHE POtZIE.
Thans nog een woord over den vorm onzer m iddeleeuwsche
lettervruchten.
Poëzie en proza hebben, ook watden vorm aangaat,verschillende
eischen.D e eerste, uit verbeelding en gevoel geboren , uit zich als
vanzelf in den welluidenden val van den rhythmus.H etproza daar-

entegen, hoofdzakeljk een voortbrengsel van het verstandt kan
dien muzikalen vorm nietaannemen,diemetzjn wezeninstrjdis.
Deze twee soorten scheiden zich echter eerst van lieverlede,

naarmate het verschil tusschen wetenschap en kunst duideljker
gevoeld wordt. Dan bljft de rhythmisehe toonvalhet gebied der
kunst beheerschen , en het m eer ongedwongen proza wordt schier

bj uitsluiting aan wetenschappeljk betoog eigen. Eerst waar de
kunst m eer door analyse dan door verbeelding gevoedsterd wordt:
in het geschiedverhaal en vooral in den modernen rom an , gaat
het Proza ook op het kunstgebied over.

Bestaat er dus bj de volken, naarmate het denkend verstand
zich m eer ontwikkelt en meer richtsnoer voor het leven wordt,
eene neiging om groot overwicht aan het proza te geven ) in de
kindsheid der natiën heeft het om gekeerde plaats. De frischheid
van het natuurleven openbaart zich in levendigheid van verbeelding en volheid van gevoel: de rhythmische vorm is daarvan

de natuurljke tolk. Die vorm bljft lang de eenige. W e1wordt
hj gewoonljk gewi
jzigd, als natuur- en volksdicht voor kunstpoëzie moet wjken (verg. bl. 109); maar hj houdt stand, ook
dan, wanneer het verstandeljk element eene ro1 in de letterkunde begint te spelen. Het leerdicht onttrekke zich,wat zjn
inhoud betreft, - zj het ook nog maar zeer onvolkomen
aan den scepter der verbeelding,het poëtische hulselbljfthaar
l0*
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nog geruimen tjd eigen, ook omdat de rhythmushetgeheugen
te hulp kom t.
Onze geheele middeleeuwsche letterkunde , niet slechts de

romantische,maar evenzeer deburgerljk-didactische,en de geesteljke,isdan ook rhythmisch.Alles isin verzen geschreven:het
proza komt slechts als uitzondering voor.
ln de hoofdzaak stem t de techniek dier verzen m et die van

ouzen tjd overeen,omdatde rhythmus doorde natuurljke klemtonen bepaald wordt; maar in bjzonderheden is toch zooveel
verschil, dat men vroeger aan den regelmatigen bouw der mid-

delnederlandsche verzen kon twjfelen1).
Alle verhalende gedichten zjn in dezelfde maatgeschreven,
slechts in delyrische kunstvoortbrengselen heerschtmeer vrjheid.
De eerste zjn samengesteld uit twee aan twee rjmendeverzen,
elk bestaande uit vier voeten of lettergrepen , die den klemtoon

hebbent met eene rust? die gemeenljk midden in den regel,en
slechts ter afwisseling achter den eersten voet valt. Tusschen de
geaccentuëerde lettergrepen (
aî.
ses, toonverheëngen) lcan eene

minder betoonde (thesis) staan: en doorgaans staat zj er ook;
maar ze m ag , onder zekere omstandigheden , ontbreken. De thesis
is eenlettergrepigq sam entrekking t afkapping : sam ensmelting, door
het uiet hoorbaar uitspreken der sluitende n bevorderd , m aken

het gemakkeljk aan dezen regelte voldoen zonder in gedwongen
stjfheid te vervallen.De eerstevoetkan dooreen voorslag worden
voorafgegaan t die van een tot drie lettergrepen m ag bevatten :

bj twe
ettergrepen moethj een zwakken klemtoon op devoorste
* el
hebben,bj drie op de middelste. Die voorslag rekentnietmede
bj de meting van hetversqeenregel,daardoornietvoorafgegaan,
mag verbonden worden aan een ,die er wel m ee aanvangt.
H et groote verschil tusschen vroegere en latere Nederlandsche

1) Huizinga Bakker,diein deW erkenderMaatschappi
jvanLetterkundeV ,
eene verhandeling over onzen versbouw plaatste,was nog van meening,dat
volkom en bandeloosheid in het M iddelnederlandsche versheerschte.De eerste
poging om eenig licht over onzen m iddeleeuwschen A-ersbouw te verspreiden

werd door mi
j beproefd in mi
jne verhandeling over M idden-nederl
andschen
Ferssouw , Amsterdam , 1849. Men vergeli
jke daarbi
j de uitvoerige beoordeelingen van P. Leendertz Mrz. in De JC
'
#.
s,1850,1,269 vgg.,409 vgg.,en

J.G.deHoop ScheFerin hetti
jdschrit'
tGruno,1849,I,330vgg.
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verzen is dus daarin gelegen,dat bj de laatste delettergrepen
worden geteld en steeds een overeenkom stig getal moeten uitm aken ;

terwjl bj de eerste alleen de toonslagen in aanmerking komen.
Dit geeft aan de m iddelnederlandsche verzen voor den hedendaag-

scheu lezer bj de eerste kennismaking een schjn van onregelm atigheid 1 omdat soms regels van vier lettergrepen m et andere

zelfsvan elflettergrepen kunnen gepaard zjn.lsmen er eenmaal
aan gewend , dan ziet men , dat het oude vers het daardoor in

losheid van het nieuwe wint. lk moetechteropmerken,datvrj
regelmatig de thesis tusschen de a'
rses wordt aangetroFen , en dat

verzen van slechts vier lettergrepen eene zeldzaamheid zjn. Ten
slotte zj nog gezegd, dat verzen,op slepend rjm uitgaande,met
drie toonverheëngen kunnen volstaan. Dikwerf, vooral in de

jongere gedichtenthebben zj ervier1).
1) Prof.E.M artin drukte achterzi
jn Relnaert,S.421- 437eeneverhandeling over de Grundzûge der ml.verskunsten in 1884 gafprof.W .van Helten

zi
jneuitvoerigestudie Overxviddelnederlandschen F'
eryùouktl(Groningen).Beiden
nem en het stelselvan meerlettergrepige dalingen aan.Ofschoon ervele verzen
in onze m iddelnederlandsche handschriften voorkomen, die m et zoodanige

rhythmiek in overeenstemming zi
jn,ishetbi
j mi
j toch de vraag,ofzeregelmatig gebouwd zi
jn.- Prof.Martin aarzeltlrverzen teerkennen metslepend
ri
jm en drie heëngen,''en kentaan demiddelnederlandsches:svol'
tbetonung''
eene vri
jheid toe,die aan bandeloosheid grenst en neemt zondergrond of
bewi
js midden in 'frers eene accentuatie aan, a1s andwdord,aydat,slrpent,

pdllaes A. a. 0. S. 422 und 424. Vgl.bl.2 Aran prof.van Heltenfs studie.
D eze stelt als hoofdregels:
11A. Ieder Dietsch vers heeft, op zeer geringe uitzonderingen na,vier of
drie heëngen.Elke dezer heëngen kan gevolgd w orden door een ofdoortwee

dalingen,terwi
jlaan de eerste heëng eenoftweedalingen kunnelèvoorafgaan.
Niet zelden evenwel volgen twee, somwi
jlen drie heëngen onmiddelli
jk op
elkaar,ofbeginthetvers dadeli
jk meteen heëng.
De op elkaarri
jmendeverzen hebben een geli
jk getalheëngen.

B. Mrathetstaan in heëng (arsis)ofdaling (thesis)betreft,zi
jndedeelen

der rede in twee categorieën te scheiden:

in de woorden,wiermetklemtoon of(bi
jaanwezigheid van meer dan &n
accent) wier met hoofdtoon tlitgesproken syllabe alti
jd a1sheëngvoorkomt;
(we zullen zevasteztl
opr#ennoemen)en
in de woorden,wier met klemtoon uitgesprok-en syllabe alscrt
sfs voorkomt,

wanneerzealsri
jmlettelgreep dienstdoet,
als arsis noor àcp? lcomen, wanneer ze in hetzelfde ofArolgend w oord èen

daling onmiddelli
jk achterzich kri
jgt,
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In het algemeen golden dus ook in Nederland dezelfde regels,
die den middelhoogduitschen versbouw beheerschten ; maar onze

rhyihmiek heeftIletin dittjdperk nimmertotdezelfde volkomenheid gebracht alsbj onze oosteljke naburen geschied is. Terwjl
daar, zoowel in het epische vers als in de lyrische strophe de

dichtersaan allerleifjne bepalingen gebonden waren,zooalsb.v.,
dat de thesis slechts op enkele plaatsen van den versregel mocht

onibrekent tervjl afkapping niet in elken voetwerd toegelaten,
heerschtdaaromtrentbj onseene groote matevan vrjheid,welke
toont, dat wj nietdatfjne o0r voorwelluidendheid hadden,dat
den Duitschers eigen was. Misschien is zj ook het gevolg van
het feit, dat hier te lande de dichtkunst in handen was van eene

andere maatschappeljke klasse,die minder :jn beschaafd en ook
minder dichterljk begaafd was. Bj ons toch is heteene groote
zeldzaamheid een dichter uit den adelaan te trefen,terwjldat
in Frankrjk en Duitschland zeerdikwerfvoorkomt. W ellichtwas
het ook de invloed van het Fransch ? waaruit m en vertaalde,die

onsoor minder gevoelig maakte voordefjnheden van welluidende
versm aten.

doch een thesispàtl
efzè
jlt,wanneerdeonmiddelli
jk volgende lettergreepeen
heëng is,(wenoemen ze wisselendezco/rtfenl.
In al deze gevallen maakt het geen verschil, of de onmiddelli
jk voorafgaande syllabe een heë ng of een daling is.

In het voorlaatste isslechtsvan l
cunnelèsprake;want,dewi
jldethesisuit
twee lettergrepen kan bestaan, treedt zoodanige lettergreep ook vöör een
volgende thesis meermalen a1s daling op.

Desyllabe,welke(in woorden met;Jn accent)den klemtoon en (in woorden met twee of meer accenteng den hoofdtoon missen,staan in de thesis,
behoudens nader te bespreken gevallen.

C. Tot de vaste woorden behooren:deverba,desubstantiva,de adjectiva, (en derangtelwoorden)en deadverbia,(metuitzondering van eenige).
Tot de wisselende behooren: eenige adverbia alsmede de van praeposities

gevormde bi
jwoorden,de pronomina Look deet
lci
ytisclte)en lletbepal.en onbepal. artikel, de possessiva, de bepaleude telwoorden, de conjuncties,de
praepositiesen deinteljecties.'-
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Voordat wj den drempel betreden der historische en der ridderljke of romantische diehtkunst, welke onsuitFrankrjk werd
aangebracht,moeten wj bj een paar werken verwjlen,die,wat
hunnen inhoud betreft: op het gebied der Duitsche volkspoëzie
t'huis behooren , en daardoor nog herinneren aan den band, die
ons eenm aal zoo innig aan Duitschland hechtte.

In de eersteplaatshebben wj hetN;l,t'l'll':le''Lietop heto0g,
waarvan een Nederlandsche tekstbestaan heeft,die natuurljk uit
hetHoogduitsch werd vertaald.Yan die vertaling zjn slechtstwee
kleine gedeelten t0t 0ns gekomen 1), die evenwel groot genoeg
zjn, om onsin staatte stellentde waarde en den ouderdom dier
bewerking te bepalen.
Het gedicht is zoo wereldberoemd , dat eene beknopte inhoudsopgave daarvan te dezer plaatse wel gewettigd is. Ziehier,wat
er in verhaald wordt:

Te W orms aan den Rjn bloeide ten Hove van haarbroeder,
den Bourgondischen koning Gunther: de schoone koningsdochier

Chrimhilde. Te geljker tjd leefde op de burcht te Santen in
1) Uitgegeven door den Hoogleeraar C.P.Serrure in zi
jn Vaderlandsclt
Jfu.
sdu?
n, Ie D., bl.30 vlg.Laterzi
jn dezehierachterbesproken fragmenten
uitgegeven doordr.G.Kalf,wkliddeln.epischeykcgzrt
enfen,bl.lvlg.
Van de talri
jke Duitschevertalingen van hetNevelingen-lied zi
jn,behalve
de oudere van Simrock en Bartsch vooral aan te bevelen:0.Henke.Der

Nibelungen Not, Nacb K.Zcc/tmcnn': Ausgabe û*@bersetzt (Barmen, l884) en
H. Kamp, Der Nibelungen Not, ïn metrisclt
er Vôerdefzun:, nebst Erzöhlung

derölteren AïselunpendcJe,(Berlin,1885).
In hetNederdultsch T%
jdschrift(Brussel,1866en 1867)gafAtaxRooseseene
beri
jmdevertaling derviereerste zangen.Sedertverscheen er nietsmeervan.
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Nederland de koningszoon Siegfried. Verlokt door den roep , die

van Chrimhilde's zeldzame schoonheid was uitgegaan,besloot hj
haarten huweljk te vragen.
Hj reist naar het Hof te W ormst waar hj door den ouden
Hagenteen dervoornaamste krjgersvan Gunther,herkend wordt.
Deze m aalt den koning Siegfried's Yroegere heldendaden. Siegfried

had de Nevelingen verslagen,en daarbj een onmeteljken schat
dien de dwerg Alberik in een berghol voor hem
bewaakt. Bi
j die gelegenheid had hj tevens het uitmuntende
zwaard Balming verkregen , en de tarnkappe, een m antel, die
onzichtbaar m aakt en des dragers kracht vertwaalfvoudigt. BovellN'erW orven ,

dien had hj een draak verslagen en zich in diensbloed gebaad?
waardoor zjne huid zoo hard geworden was als hoorn: geen
wapen hem kon daardoor deren.
De m are dier heldendaden verzekert Siegfried eene goede ont-

vangst ten hove: waar hj verbljft en aldra in liefde ontbrandt
tot Ohrimhilde, die hem wederkeerig hare genegenheid schenkt.
Verre over zee, in Ilsland , leefde de even schoone als m an-

neljk gespierde koningin Brunehilde,die hare hand alleen wilde
schenken aan den man, die haar in drie verschillende spelen zou

overwinnen: nameljk in het steen- en speerwerpen en in het
springen. Gunther trekt naar haarland om zjne kanstebeproeven;maar als hj zich niettegen haar opgewassen voelt,bezorgt
Siegfried, die onder den nevelmantel verborgen hem ter zjde
staat en in zjne plaats stri
jdt,hem de overwinning. Siegfried
had ditgedaan ondervoorwaarde,datde koning hem zjne zuster
ten huweljk zou geven.
Toen zj in W ormswaren teruggekeerd,hadhetdubbelehuweljk
plaats.Maar toen Gunther zich met zjne vrouw te bed begaf,

stietzj hem van zich,bond hem handen en voetenmeteengordel
samen en hipg hem aan een spjker aan den wand. Eersttoen
hj beloofd had haar te zullen eerbiedigen,maakte zj hem weder
10s. Gunther riep wederom de hulp van zjn zwager in. Deze
kwam den volgenden avond,doorzjn mantelonzichtbaar,in het
slaapvertrek,geliet zich,toen het lichtwas uitgedaan,alsofhj
Guntherwas,en legde zich bj Brunehilde.Toen hernieuwdezieh
de strjd,maar na eene lange worsteling behield hj de overhand,
waarop zj Gunther's vrouw werd. Siegfried had haarintusschen
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ongemerkt een ring van den vinger getrokken en tevens delz

gouden gordel ontnomen, welken hj later aan zjne echtgenoot
ten geschenke gaf. Dit werd de bron van veel kwaad.

Na de bruiloftsfeesten trok Siegfried metzjnejonge gade naar
huis, en vestigde zich in het door hem gewonnen N evelingenland.

Na verloop van tjd gaven zj aan eene uitnoodiging gehoor om
eenige dagen aan het Hof van W orm s door te brengen. Prachtig
waren de feesten , die er gevierd werden q m aar op den elfden
dag pakten donkere onweerswolken zich boven hunne hoofden
Sam en.

Omstreeks vespertjd zaten de twee koninginnen bjeen en
spraken van hare echtgenooten. Chrim hilde loofde Siegfried boven

alle mannen, en stelde hem minstens met Gunther geljk. Dit
kon de trotsche Brtznehilde niet dulden. Zj werpt hare sehoonzuster naar het hoofd , dat Siegfried Gunther's dienstm an is. hetgeen Ohrim hilde ontkent. Beide vrouwen worden h0e langs zoo
heftiger; en als straks Ohrimhilde, ten aanzien van een aantal
ridders, vöör hare schoonzuster de kerk wil binnengaan , poogt

deze dittebeletten:alsstrjdig metharewaardigheid.Chrimhilde,
in woede ontstoken , voert haar nu te gemoet: zllet ware u beter

tezwjgen:hoedurfteenebjzitzichvrouw deskoningsnoemen?''DWie noemt gj eene bjzit8'' PU ,wantSiegfried en nietmi
jn
broeder,heeft u ontjuferd.''- Brunehilde barstte in tranen uit,
en Chrimhilde trad de kerk binnen. De vertoornde vrouw bleef

buiten staan,en terwjlde diensthaar lang viel,zwoer zj,dat,
z0o Siegfried zich werkeljk daarop beroemd had, dit hem het
leven zou kosten. Bj hetuitgaan van de kerk hernieuwtzich de
twist. Brunehilde vraagt bewjzen: Ohrimhilde houdt haar den
ring voor: dien Siegfried haar Ontnam . De koningin beweert, dat

hj haar ontstolen is;doch nu toont Ohrimhilde haarden gordel,
dien zj verloor,toen Siegfried bj haar lag. Brunehilde zwom in
tranen en men liet Gunther halen. Deze deed Siegfried voor zich
roepen en vroeg , Of deze zich beroem d had vöör hem Brune-

hilde's echtgenootgeweestzjn:zooalsChrimhildebeweerde.Siegfried biedt aan te zweren dat hj dit nimmer gezegd heeft,en
daarop gelooft hem de koning.
Hagen belooft der treurende koningin haar te zullen wreken.

Hi
j weet Gunther te overreden,dat hj bj Siegfried'sdood een
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groot deel van diens landen voor zich zOu kunnen verkrjgen5
en deze staat hem toe de straf voor Brunehilde's tranen aan
Siegfried te voltrekken.
Intusschen zou deze een nieuwen krjgstocht voor zjn zwager
ondernem en. Ohrimhilde vreest, dat haar echtgenoot zieh door

zjn roekeloozen moed in groote gevaren zal storten: en hj is
nietgeheelonkwetsbaar. Toen hj zich in hetdrakenbloed gebaad
had,was een lindeblad tusschen zjne schoudersgevallen,en op
die plaats kon hj gewond worden. Dit geheim verraadt zj in
haren angst aan den vriendschap huichelenden H agen.Deze zweert

Siegfried te beschutten;maar om te weten van welke plek hj de
slagen der vjanden moetafweren,beweegthj haar diedoor een
merkbaar teeken op Siegfried'skleed aan te duiden.Zj beloofter
een kruis OP te naaien.
De oorlog heeft evenwel niet plaats, en Gunther noodigt nu

zjn zwager uit met hem ter jacht te rjden. Chrimhilde,door
benauwde droomen beangstigd,en berouwende, datzj haar geheim aan Hagen verraden had t trachtte Siegfried te bewegen niet

ter jacht te gaan. Maar hj wasniette weerhouden,drukteeen
kus op haar m ond en ging.
Door eene verm oeiende J'acht verhit, voelt de held behoefte

aan een verkoelenden dronk. Hagen wjsthem eene frissche bron.
Siegfried had zich van hetzwarejachtgewaad ontdaan:hj legde
zwaard en pjlkoker naastzich neer en plaatste den zwaren jachtspriet tegen een lindeboom. Toen hj zich ter aarde bukte om
uit de bron te drinken , droeg H agen Siegfried's zwaard en boog
van daar, sprong op den spriet toe, vestigde het oog op de geteekende plaats tusschen de schouders: en stiet hem daar het

wapen in hetljf,dathethartebloed uitde wonde sprong en des
m oordenaars kleeren bespatte.

Na eene korte worsteling stierfde held,dien men opzjn schild
wegvoerde. Hagen deed het 1jk voor de deur van Chrimhilde's
slaapvertrek leggen,opdatzj hetvinden mocht,alszj 'smorgens
naar buiten trad om ter vroegmis te gaan.
De troostelooze weduwe zweert den m oordenaar wraak , maar

begrjptdaartoe een geschiktoogenblik temoeten afwachten,want
hare vjanden zjn overmachtig. Zj laat den verslagene in eene
prachtige doodltist ter kerk dragen. Als o0k H agen huichelend de
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ljkbaar nadert,opentzich de wond en hetbloed begintop nieuw
tevloeien,teu bewjzetdathj de moordenaaris.
Chrimhilde bleef aan heth0fhaarsbroeders en brachtden tjd
door m et weenen en bidden voor de ziel haars echtgenoots. Den
schat der N evelingen , dien men haar inmiddels had toegevoerd,

laat Hagen te Lorch in den Rjn werpen,in de hoop zich daarvan meester te m aken en Chrimhilde te beletten zich daarmee

aanhangers te verwerven. Ohrimhilde had zich eindeljk met
haar broeder laten verzoenen ; maar H agen was van dien zoen
uitgesloten.
Daarm ede is het eerste gedeelte van het gedicht
ten einde.

Ettel, de koning van H unenland , zendt den m arkgraaf Rudigeer
van Bechlaren naar W orms, om de hand der weduwe van Siegfried te vragen. Alle Bourgondische grooten raden Gunther aan :

zjne toestemming te gevenq slechts Hagen niet,uit vrees, dat
Ettel de wraak voor zjne echtgenoot zal opnemen. Maar juist
de hoop op vergelding , die Rudigeer haar voorspiegelt: doet

Chrimhilde elke aarzeling overwinnen. Zj laatden markgraafen
ztl zjne mannen een plechtigen eed zweren, dat zj haarzullen
bjstaan,wanneer iemand haar misdoet: dan geeft zj hare toestemming en volgt hem naar Ettel's land.

Daar leeft zj zeven jaar: steeds in 'tgeheim weenende om
Siegfried. Zj legt er zich op t0e om allerharten doorhare lieftalligheid te winnen; en toen zj meende,dat zj op allen kon
rekenen, peinsde zj op middelen om Hagen, den verstoorder
van haar vroeger geluk , tot zich te lokken , ten einde zich te
wreken.

Zj laathaarbroederGuntheruitnoodigenom temidzomer(24Juni)
een feestaan Ettel'sh0ftekomen bjwonen.H agen verzetzich tegen
tlie reist daar hj de mogeljkheid voorziet,dathj ljfen eerin
het Hunenland za1 verliezen; want hj weet, dat Chrimhilde's
wrok een langen adem heeft. Desniettegenstaande trekt m en op ;
maar in groot aantal en goell gewapend.
Aan den Donau vond men geen schepen , en het water was te
breed om het te doorwaden. H agen ging een veerman zoeken.

Hj hoorde in llet water plassen en luisterde:het war#en witte
wi
jven: die zieh daar baadden. Toen hi
j haar bemerkte, sloop
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hj nader en nam hare kleederen weg,opdatzj hem nietzouden
ontkomen. Daarop beloofde het eene meerwjf hem te zeggen,
hoe hun tocht zou aooopen, als hj haar de kleeren teruggaf.
Zj voorspelde hem tdat groote eer hem wachtte. De verheugde
krjger gaf haartoen heur goed terugqmaar het tweede meerwjf
zei hem nu, dat het eerste hem bedrogen had: dathj totzjne
schade naar H unenland zou trekken om daar te sterven. Al

zjne makkers zouden hetzelfde 10tondergaan,behalve 'skonings
kapelaan. H agen liet zich door die voorspelling niet afschrikken ,
en verzocht haar, hem over de rivier te helpen. Op hare aan-

wjzing vindthj een veerman,die hem echternietwilovervaren,
daardeze Hagen vooreen vjand zjnsmeestershoudt.Hjvaltden
held m et een roeispaan aan ) doch Hagen houwt hem het hoofd

af, en voert dezjnen overde rivier. Toen hj ook den kapelaan
z0u overbrengen,herinnerde hj zich de voorspelling van hetmeerwjf,en stietden geesteljke in den vloed. Godshand hielp dezen
echter naar de overzj, en toen zag Hagen, welk 1othem zou
beschoren zjn. Hj verhaalt daarop, wat hem wedervaren is,en
die tjding vliegtvan mond totmond.
Op de grens van Ettel's land trekt Diederilt van Bern den
Bourgondiërs te gemoet en heet hen welkom , m aar waarschuwt
tevens, dat Chrimhilde nog steeds haar verslagen echtgenoot beweent. Tlagen zegt: ,
1Die dood is, kom t niet terug !'' M aar de

Berner raadt hun op hunne hoede te zjn, wantdageljkshoort
m en Ettel's gade weeklagen om Siegfried's dood. - rlletgeen

ons beschoren ist kunnen wj niet ontwjken:''zegtYolker,de
Speelman; en zj trekken ten hove. Menigeen gaaptedaar Hagen
aan, omdat men wist: dat hj Siegfried verslagen had:daarom
trok hi
j aller aandacht. Maar :er op ztjne kracht,stoorde hj
zich daaraan niet. Intusschen , a1s Chrimhilde hem m et geveinsde

welwillendheid ontvangt,maaktdithem achterdochtig enhjbindt
zjn helm vaster.
Hj gaat met Volker, die een stoutridderwas,op eene bank
in den voorhofzitten:alswilde dieren werden zj doorde Hunen
aangegaapt. Ook Ohrimhilde zag ze, en dit verlevezldigde zoo hare

smart,datzj begon ie weenen.Op hare aanmaning maken zestig
kloeke m annen zich op om Hagen en den Yedelaar te verslaan.

Hagen vraagt: of hij op Volker's bjstand kan rekenen, en bj
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diens toestemming gerust, bljft hj zitten en legt zjn ontbloot
zwaard op zjneknieën,hetzwaard,dat Chrimhilde voordatvan
Siegfried herkent!Ook Volkerbereidtzich ten strjde.Ohrimhilde
treedt op hen toe en begint llagen den moorë van Siegfried te

verwjten. Hj loochent de daad niet:hetwas wraak voor debeleedigdeBranehilde. ,,Gj hoorthet,mannen!''roeptzj haren
geleiders toe: maar deze durven den strjd tegen die twee niet
beginnen , want des V edelaars oogen schieten stralen , en Hagen's

heldenmoed en krachtzjn hun bekend uitdentjd,dathjzich met
W altheraan Ettel'sHofbevond.(Verg.boven,bl.66).Zj keeren
terug tot groot verdriet der vorstin.
De beide vrienden begeven zieh daarop naar Gunther om hem
te waarschuwen.
Intusschen heeft het feestmaal plaats, en daarna begeven zich
allen ter ruste.H agen besluit zelf de wacht te houden , en Volker

voegt zich bj hem. Eerst speelt hj met de zoete melodie zjner
vedel zjne vrienden in slaap, en daarna grjpt hj weer zjn
schild en plaatst zich met zju makker voor de deur. En ter
goeder ure staan zj daar;wantweldra zien zj helmen schitteren.
'tZjn gezondenen van Ohrimhilde, die echteraftrekken,alszj
de deur bewaakt vinden.

Alle pogingen van de koningin om de krjgersvan Etteltegen
deBourgondiërsofNevelingen - wantbeidenamen dragen zj op te hitsen, hebben gefaald5 eindeljk haalt zj Blodeljn over,
zich metharewraak tebelasten.Zj beloofthem daarvoorNoeding's
land en schoone weduwe.
Dankw aart, H agen's broeder: zat, a1s maarschalk , voor aan
den disch der volgelingen van de Bourgondische vorsten :daarheen
begeeft zich Blodeljn metdui
zend gewapenden. Toen Dankwaart
hem welkom heette,voerde hj hem te gemoet:dathj ditkon

achterwegelaten,wantzjne komstzou desmaarschalksdood zjn,
om H agen's wil, die Siegfried vermoord had. M aar Dankwaart

sprong op, trok zjn zwaard en lei Blodeljn hethoofd voorde
voeten. pDat zj,''sprak hj, sde morgengave voor Noeding's
weduweq men huwe haar nu aan een ander uit, en begeert o0k
deze een bruidsgeschenk ,hetzelfde staat hem te w achten.''
H et gevecht wordt nu algem een : de Bourgondiërs, die geen

zwaarden hebben, weren zich met voetschamels en zetels. Zj

158

HET NEVELINGEN-LIED.

drjven de aanvallers terug. W eldra krjgen deze versterking en
houwen alle knechten neder benevens twaalf ridders, die tot het
gevolg van Dankwaart behooren. Deze zelf stormt naar btziten ,

terwjl de zwaarden op zjn helm kletteren,en bereiktmetongeloofeljke inspanning de feesthal. Geheelmetbloed bespaten me:
hetbloote zwaard in de hand verschjnthj aan de deuren raeldt
het gebeurde. H agen beveelt hem te zorgen , dat nienzand de zaal

verlate, en hj begint het werk der vergelding met Ettel's en
Chrimhilde'szoontje hethoofd afte slaan,datdermoederin den
schootspringt.Voortskloofthj den opvoeder des kindshethoofd
en houwt den speelm an W ervel de linkerhand af. Yolker voegt

zich bj hem en vedeltmetzjn zwaard in hetrond. De mannen
van Ettel weren zich dapper. Van buiten willen nieuwe strjders
de zaal binnendringen ; maar Dankwaart en Volker houden hen
terug : de handen der twee helden gelden voor duizend grendelen.
H agen woedt sterker dan ooit, en Ohrimhilde smeekt Diederik

haar te helpen. Op zjne voorspraak raakt zj met hem , Ettel
en Rudigeer uit de zaal. Inm iddels Ontruim en de N evelingen de

hal van ljken: zevenduizend dooden en gekwetsien werpen zj
naar buiten.

Nieuwe krjgers van Ettel hervatten den strjd,waarin vooral
de grimm ige Hagen zich onderscheidde. Overal stroomdehetbloed ,

en de Bourgondiërs brachten alhunneaanvallersom.Zj schepten
adem t bonden de helmen af en zetten zich nederop de ljken,
die in het bloed lagen. Zoo nam de dag een einde.
De trotsche, m et bloed bevlekte helden vragen om vredetm aar
die wordt hun door Ettel en Chrimhilde geweigerd om den dood
huns kinds. Een der vorsten bidt, dat m en ze dan m aar terstond
afmake. Chrim hilde eischtt dat men haar H agpn uitlevere, dan
m ochten de overigen bl
jven leven; maar de Nevelingen-vorsten
slaan dit aanbod met verontwaardiging van de hand.Op 'skonings

bevel worden zj weer binnen de zaal gedreven, en Chrimhilde
geeft last die in brand te steken. De wind blaast weldra het vuur

aan. Schrikkeljk ljden de benauwdekrjgers,en alseen hunner
over den dorst klaagt, dien de hitte hem veroorzaakt,roeptH agen

hem toe: rDrink bloed, dat isbeter dan wjn!'' Door den nood
geperst,knieltdeljder bj een verslagenenederen stiltzjndorst.
Afenigeen volgde dat voorbeeld.
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Het vuur begon intusschen op hen neer te stditen en zj weerden het methunne schilden af;maarrook en hitte pjnigden hen
terdood toe,totdathethun eindeljkgeluktedebrandendestukken
in het bloed uit te dooven.
Ons bestek laat niet toe, den woedenden strjd verder in al
zjne bjzonderheden te schetsen. Toen o0k de Markgraaf Rudigeer
zich op Ettel's en Chrimhilde's bede in het gevecht gemengd had
en gesneuveld was, ontbrandde Diederik van Bern in woede en

keerdezich tegen degrimmige vreemden.Van weerszi
jde zi
jn alle
volgelingen gevallen. A an den eenen kant leven nog H agen en

Gunther,tegen hen over staatDiederik metzjn grjzen leenman
Hildebrand. Diederik valt H agen aan en wondt hem qde Berner
wi1 hem niet dooden , omvat hem m et beide arm en en brengthem

ten onder.Hj bindthem en sleepthem totvoorde koningin,in
wier handen hj hem overgeeft met de bede om hem in genade
aan te nemen.Nu zetDiederik den strjd metGunthervoort.Het
paleis dreunt van hunne slagen: m aar den afgestreden Runther

valt hetzelfde lot als Hagen ten deel:ook hj wordtgevangen
naar Chrimhilde gebracht,en Diederik hernieuwtzjne bede om
genade. Zj belooft dit, en met tranen in de oogen gaatDiederik
van daar.

Chrimhilde zegttotHagen:rW iltgj mj den schatteruggeven,
dien gj mj ontnomen hebt,zoo moogtgj levend naarBourgondië
wederkeeren.'' - pl'k heb gezworpn de plaats, waar de schat ver-

borgen ligt,te verzwjgen zoolang een van mjne Heeren leelt''
is het antwoord.
Toen liet zj haareenig overgebleven broederhethoofdafslaan,

vatte het bj de haren en hield het Hagen voor. - sNu weet
niemand,waar de schatligt,''sprak hj,rdan God en ik;hj zal
u, duivelin, altjd verholen bljven.'' - pDan behoudeik ten
minste mjn Siegfried's zwaard'' riep zi
j uitjen rukte het uit de
scheede. Zj hief hetin de hoogte en hieuw zelve hem hethoofd
af.Etielweeklaagde luid;en de oude H ildebrand sprak: nH et zal

haar geen geluk aanbrengen,datzj hem durfde verslaan;water
van kom e,ik zalzi
jn dood wreken.''
Hj sprong op Chrimhilde toe en hieuw haar in stukken.
Diederik en Ettel weenden: 's Konings hoogtjë eindigde in
tranen.
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Ofschoon wj slechts de hoofdtrekken in het dichtstuk hebben
aangestipt, gelooven wj toch, dat de oppervlakkige schetsvoldoekde is om eenig denkbeeld te geven van den grootschen indruk ,

dien het onvermjdeljk moet maken,ook ondanks de gebreken,
die het aankleven.
Reeds terstond zal m en opmerken , dat hier verschillende sagen

zjn aaneengeschakeld;enditzou nog duideljkeruitkomen?hadden
wj niet alles achterwege gelaten,watniettotde breede trekken
van het verloop der handeling in onafscheideljk verband stond.
En meer was voor ons doel niet noodig.
Yroeger m eende m en , m et Karl Lachm ann , dat het gedicht

hetwelk wj kennen,onmiddelljk uitaan elkandergehechte volksliederen was ontstaan. Dat stelsel was opgebouwd op gegevens uit
een zeer onvolkomen , bekort handschrift geput: sedert is het il1

sommiger oog onhoudbaar gebleken 1).
*I1I,b1.294:
'
) Prof.H.E.Moltzerzegtechterin De Gids,1883,

W ie aan G n schepper gelooft van het Nevelingen-epos,aan een en denzelfden dichter van al de Nevelingen-liederen,die za1allereersthetwonder
hebben te verklaren van een w ezen van dem eesttegenstrjdigeeigenschappen,
nu kunstenaar van de eerste grootte, dan dichter van middelmatige bedre-

venheid,en vervolgens.. doch hi
j beproeve maareerstdieverklaring,en
alhet andere zal hem worden toegeworpen. Ik voormi
jaanvaard lieverde
hypothese van Lachmann, a1s waardoor ta1 van ongeri
jmdheden eenvoudig
plaatsmaken vooralleszinsaannemeli
jkegebeurli
jkheden.'e
Men leze verder Mi
illenhof, Zur Geschiehte der z'
WùeftfnJe Not, (Braunschweig, 1855) waarin de meening van Holtzmann en Zarncke wederlegd
wordt,en Henning,Nibelungen z
sfudfentstraszburg,1883).Ook M ax.Rödiger

plaatste zich in zi
jne KrltiseheBemerkull
genzu denNibelungen (Berlin,1884*
)
in hoofdzaken op het standpunt van Lachmann zoowelwat de samenstelling
uit 20 liederen,als de latere invoegingen betret-t.
Scherer zegt:rrDie ArbeitdesReinigens und ScheidenshatKarlLachmann

am Nibelungenliede versuchtund die Aut
kabe gewisz nichtfehlerlos,aberin

der H auptsache richtig gelöst.Er hat spitere Einschaltungen erkannt,welche
das urspriingliche Gefige verdecken, er hat die nach Entfernung solcher
Zusitze zurûckbleibende Erz:hlung in zwanzig Lieder gesondert,welche zum
Theil einander fortsetzen, zum Theil verschiedene Puncte der Sage behandeln; einige davon, aber sicherlich nur wenige, können von demselben
Verfasser herriihren.
e' LGesch.d.d.Litteraturt.Lachm ann's A nsichten sind
allerdings bestz-itten, manche halten an dem Glauben fest, das MTerk,wie
qvir es haben,seiaus der H and Eines Dichtershervorgegangen;aberniem and
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Latere onderzoekingen, vooral die van Adolf Holtzmann 1) en
Karl Bartsch 2), hebben aan het licht gebracht, dat in de sage
der Nibelungen al vroeg mythische en historische bestanddeelen
zjn saamgesmolten. Totde eerste behoortde Siegfried-sage, eene

oudgermaansehe goden-mythe,die eehter reedstusschen dejaren
437 en 453 m et de historische legende omtrent de Bourgondiërs

en den ondergang van hun rjk door den 11unnenkoning Attila
sam ensm olt. Ja, het schjnt: dat de samengestelde sage reeds
om streeks 538 in de hoofdpunten overeenkwam m ethettegenwoordige N ibelungenlied. K ort na 538 , stellig vöör 600, werd die sage

overgeplant naar Scandinavië,waarzj zich op eigenaardige wjze
ontwikkelde3). In de tiende eeuw werden de in omloop zjnde
hat versucht die sonderbare,auswidersprechenden Eigenschaften,aushöchster
ltunstund nichtswûrdiger Stiimperei gem ischte Persönlichkeitdieses Dichters
zu erklâren. A uch wer an Einen D ichter glaubt, wird annehmen m iissen,
dasz er aus Liedel'n schöpfte- denn nur in m iindlich fortgepEanzten Liedern
lebte die H elden-sage bisgegen Ende des zwölften Jahrhunderts - und dasz
aus solchen bentztzten und durch dasW erk desV erfassershindtlrchscheinenden
Liedern sich die Ungleichm hszigkeiten der Behandlung erkliren. Eben die
sorgsam e Erwhgung der Ungleichm iszigkeiten und W iderspriiche aber fiihrt
zu der Erkenntnisz, dasz eine iiber denselben stehende,mit ihnen ringende,
sie nichtvöllig bem eisternde Dichterkraftnichtexistirt.DerNibelungendichtel'
ist unfndbar. Vielleicht hat nicht einmal eine schlieszliche Redaction der
Lieder stattgefunden, und anstatt von einem Dichter, kann m an nur von

demjenigen sprechen,der sie erst in Ein Buch schreiben liesz.
''LGesch.der
d.Litteratur.S. ll1 u.s.'
w.
).
**
Men vergeli
jke voorts uit den laatsten ti
jd hierover:Heinzel (Uber die
Nibelungensage, Wien, 1885),H.Busch,Lbie urwynriinplfciezlLiedervom Ende

derNibelungen,Halle,1882)en Kettnersopstellen Zur KritikdesNibel.Liedes
Lzeitscbroty.deutscheJE
7/kflolopz
'
e,XV,XVI und XYI1)die aan 'teind zi
jner
beschouwingen zegt: l,Die existenz von selbsthndigen, verschiedenen ver-

fassern angehörigen liedern stelle ich nicht in abrede,nur behaupte ich,dass
diese schon in friiherer zeitals Lachm ann annimt,zu einem liede zusam mengefiigt wurden,der sogenanten mitleren dichtung.''

1) Untersuchungen iiberdasNibelungenlied.Stuttgart,1854.
2) Untersuchungen ikberdasNibelungenlied.Avien,1865.
3) Over de gronden, waarop het hieraangevoerde rust,zie men het werk
van Dr.Hermann Fischer: Di6 Forschungen iiser das Nibelungenlied seitKarl

Lachmann,Leipzig, l874, dat een duideli
jk en volledig overzichtgeeftvan
de verschillende m eeningen, over het ontstaan van het Nibelungenlied te
berde gebracht.
goxcltsLoz'
r, Ned.Lett..
l.
fftue/eeukren,1,4e druk.
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sam enhangende overleveringen , wellicht o0k reeds opgeteekende

oud-duitscheliederen,doorKonrad,schrjvervanbisschop Piligrin
van Passau (971- 991) in het Latjn tot een geheel gevormd,
hetzj dan wantdaarover ismen hetnieteens - in gebonden
of ongebonden stjl1). De krjg tegen deHongaren,door Keizer
H endrik I1I gevoerd , verlevendigde de belangstelling voor deze
overleveringen , en om streeks het m idden van de twaalfde eeuw

(1140-1150) bearbeidde een Oostenrjksch dichter - hoogstwaarschjnljk een uit het adelljk geslacht van Kiirenberg - ze met
behulp van Konrad'swerk in een uitvoerig gedicht2). Hetisniet
uitgemaakt, of dit gedicht omstreeks 1170 eene eerste beschavende

omwerking heeft ondergaan;maar stellig is het oorspronkeljke
of die eerste bewerking , om streeks 1190- 1200 in twee van
elkander onafhankeljke redactiën op nieuw in het licht gezonden ,
diehoofdzalteljk zuivering van den Yorm , a1sb-v.derri
jmklanken,

beoogden.Deze teksten komen natuurljkgrootendeelsmetelkander
overeen,maar in bjzaken en wjze van voorstelling verschillen
zi
j toch. Beide zjn ze voor adelljke kringen bewerkt;maar die:
welke onder den naam van den ngem eenen tekst'' of de V'
algata
bekend is, omdat er de m eeste afsehriften van bestaan , en die

het dichtst bj hetoorspronkeljke schjntgebleven,heefteen wat
minder hoofsch karakter dan die in het zoogenoem de handschrift
C tot ons is gekom en.

De dichter heeft er werkeljk naar gestreefd om eene echte
kunstschepping tot stand te brengen :toch is het hem nietvolkomen

1) Zie evenwelbl.31.
2) Reedsomstreeks ll60 zeiMetellusvan Tegernsee:
11Quosorientishabetregio,
Flumine nobilis Erlafa
Carmina Teutonïùu.
s celebri
Inclita Eogerri comitis
Eobore seu Tetrici veteris-''

A1s metdie namen bli
jkbaarRi
idigervan Bechlaren en Dietrich van Bern
bedoeld zi
jn,dan is de toespeling op deNibelungen onmiskenbaar.
PfeiFer was de eerste, die Kiirenberg aanwees als den dichter van het
Nibelungenlied, in welke m eening Bartsch en Fischer deelen. Zupitza en
V ollm öller o-a.hebben die m eening bestreden.
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gelukt alle deelen der verschillende overleveringen in de juiste
m aat te doen samensmelten , en daaruit een afgerond geheel te
vorm en , overal uit en door ziehzelf verstaanbaar. Som s voelt men ,

dat hier uiteenloopende bestanddeelen zjn samengevoegd. Zoo is
onder anderen het eerste deel te uitvoerig geworden om slechts
a1s inleiding te dienen tot de hoofdkata&trophe en alsbeweegreden
tot den wrok van Chrimhilde. Daardoor bestaater onevenredigheid ,
en werden er,ten slotte, twee gedichten geleverd , die wel in het

allernauwste verband staan,maartochgeeninnige,onverbrekeljke
kunsteenheid vorm en.
Evanzoo bleefhet aan hettoevalovergelaten ,ofmen debeteekenis
van zekere feiten en personen ook van elders kende. Bljkbaar
speelde de schat der Nevelingen vroeger eene grooter rol in het
epos: de vloek , die op het onrechtm atig verkregen goud ligt, was

oorzaak van den valderbezitters.Ditisbjdetegenwoordigeredactie
geheel in nevelen gehuld; en men vat eigenljk de beteekenis
van den schat niet, die toch nog in het beslissende oogenblik in
het spel komt.
Zoo gaat het ook m et zekere personen , b.v. Diederik van Bern
en Hildebrand. Uit allerlei omstandigheden bljkt, dat zj geene
onbeduidende Personen zi
jn;m aar die m et het H eldenboek niet
bekend is, moet zich verwonderen over de rol, die hun wordt
toegekend, daar niets in het gedicht voorkomt, dat ook m aar van

verre het bjzondere gewicht kan verklaren: datzj in de schaal
der gebeurtenissen leggen.

Intasschen is de eenheid toch vrj wat grooter en met meer
bewustzjn totstand gebrachtdan bj demeesteFranschechansons
de geste. De hoofdhandelingen hangen zoo nauw samentdat alle

afzonderljke feiten natuurljk en noodzakeljk uitelkandervoortvloeien, en verklaarbaar zjn uit het karakter der handelende
personen of den loop der omstandigheden.

En juist ditonderscheidthetNevelingenlied zoo gunstig van de
eigenljke riddergedichten,waarbjna alles enkelvan dewillekeur
des verhalers afhangt. Daarbj komt nog dit,dat wj hier niet
staan te m idden eener conventioneele wereld. W at hier de hande-

lingen bepaalt,zalaltjd en overaldemenscheljkezielinbeweging
brengen. W at ons vooral boeit) is de huiveringwekkende macht

van datfatuln,hetvoortbrengselvanmenscheljkenhartstochtenden
ll*

164

BEOOEDEELING VAN HET GEDICHT.

drang der onzstandigheden , waardoor de helden m et onweerstaanbare kracht hun ontzeitend uiteinde worden te gemoet gevoerd.
Dit kom t vooral uit in de schildering der hoofdpersonen : Chrim -

hilde en Hagen. Als eenmaal de dorstnaar wraak bj de anders
zoo echtvrouweljke en teere vorstin is opgewekt,koestertzj die
jaren lang.Naarmate haar machten aanzientoenemen,groeitook
haar wrok.Alseindeljk het oogenblik dervergelding gekomen is,
en alle prikkels, vooral de m oord van haar kind , haar tot grim-

migheid vervoeren, treft zj niet slechts den moordenaar van
Siegfried,nlaarvernietigthaar geheele geslacht.Eindeljk vergeet
zj zich in blinde woede zoozeer, dat zj meteigen hand,eerst
haar broeder,dan haar doodvjand ombrengt.
Tegenover Chrimhilde vorm t Hagen eene tegenstelling ,die,naar
de m eening van een z00 bevoegd beoordeelaar als Gervinust geen
genie van de eerste grootte voortrefel
jkerhad kunnen uitwerken.

Yan hetoogenblik af,dathj uitden mond van hetmeerwjfzjn
l0t vernom en en zich van de waarheid der voorspelling overtuigd

heeft, wordt hj grimmig en roekeloos. l'
Jet is, alsof hj alles
opzoekt,wathem en zjnegezellen zoo diepmogeljk inhetverderf
moet storten,dat hun wacht;als wilde hj hun valzoo onizettend
mogeljk maken.Hj bejegentChrimhilde smadeljk en bekentden
moord van Siegfried ; hj tartde Hunnen,en eindeljk maakthj
door den m oord van Chrimhilde's zoon het bloedige eindtooneel

onvermjdeljk.Te midden van den storm verheftzich zjn karakter
m eer en m eer tot eene grootheid, die treFend is, ondanks het

jzingwekkende,dathaar kenmerkt. In diezelfde mate daaltdaarentegen dat van Chrimhilde.

Hoe meer de ontknooping nadert, hoe voortrefeljker o0k de
schildering wordt. Van oogenblik tot oogenblik neemt het indruk-

wekkende der gebeurtenissen toe.Na den hevigsten strjd vermeerderen de wildheid en levendigheid n0gbj den kampvanDiederik's
helden,waarin alleen de oudeHildebrand gespaard bljft,terwjl
alles overtrofl'
en wordt door de verschrikkeljke wjze, waarop
eindeljk dehoofdpersonen alle omkomen.
Dit alles geeftaan ditgedichtiets verpletterends,ietswaarljk
groots en indrukwekkends.
De vorm is niet evenredig aan den inhoud. De taal is soms
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maten nietvrj van eentonigheid.Valtditreedsbj hetoorspronkeljke gedicht op te merken,in veelsterkermate geldthetvan
de zwakke vertaling.

W j bezitten den middelnederlandschen tekst,zooalsboven reeds
vermeld is,niet in zjn geheel:slechtstwee fragmenten van een
octavo-handschrift uit de dertiende eeuw zjn totonsgekomen1),
elk van 72 verzen. W j leeren daaruit, dat het Hoogduitsche
voorbeeld naar den tekst der Vulgata op den voet is gevolgd ,
voor zoover de krachten des vertalers, die het Duitsch niet overal
begrepen heeft, dit toelieten :zelfs enkele onnederlandsche woorden

zjn behouden.
llet eerste fragment is uit de 16e Aventiure en bevat eene

gedeelteljke beschrjving,h0e zzegevrjt''(Siegfried)op zjn'sterfdag terjachttrekkende een beer bond en ontbond : het andere uit
de l7e Aventiure,beschrjftZegevrjt'suitvaarten hOe zcrimelt''
rouh droeg om hem.

Hethandschriftwaszeerslordig behandeld.Somszjn deverzen
in verkeerde volgorde geplaatst (1, 39- 40; 11, 57- 58); soms

verscheidene regelsovergeslagen,zoodatdezin nieta:oopt(1,445
11, 22, 39, 47, 58). Maar ook de vertaling zelflaat nog alte

wenschen over. De taal is weinig gekuischt; de stjl dor; de
woordschikking , vooral de uiterst gebrekkige rhythmus toonen

daideljk aan, dat deze navolging nog uit een tjd dagteekent,
waarin niet veel in de moedertaal geschreven was.

Het valt moeiljk voor hetNederlandsche stuk eenejuiste tjdsbepaling aan te geven. D e vertaling geeft den zoogenoemden
gem eenen tekst'' behoudens de aangewezen gebreken van het
handschrift: nauwkeurig tertzg ; en niets verzet er zich tegen Om
aan tenemen:datzj reeds in deallereerstejarenvan de dertiende

eeuw istotstand gekomentzeer zeker nog geruimen tjdvpprden
Reinaerten de gedichten uithetbloeitjdperk derridderpopzie.
U it de omstandigheid,dat m en het N erelingenlied uithetHoogduitsch vertaalde, mag men opmaken , dat de Duitsche heldensage
hier te lande nagenoeg was uitgestorven. Geheel verdwenen was

zi
j echter niet; want uit meer dan eene plaats vau Afaerlant's
1) Afgedrukt in Serrure's Vaderlandsch iklaseum, 1 D., bl. 80 vlg.en
ltalf,LMiddelnederl.ewk
àcl:wfragmente3
t,bl.3 vlg.).
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Spieghel Historiael bljkt,dathem de pDiederik Yan den Berne''
der sage niet onbekend was, hoezeer hj met geen enkelwoord
van de Nevelingeltgewaagt1).
Slechts nog in een enkel gedicht vindt m en eene Eauwe toespeling op de heldensage. Het is in dat, hetwelk getiteld is: Viel.
H eren v'
6zl.
sc/l:'
?è, waarin H agen , Gunther, Rudigeer en Geernout,
vier helden uit het N evelingenlied , hunne gedachten uiten aangaande hetbegeerljkste levenslot.M aar de nam en alleen herinneren
aan de heldensage: de geest van het stuk , de karakters der

Xheren'', zjn er geheelvreemd aan.HetiswaartHagen wenscht
voor zich pscimm inc ende Mim minc,'' het paard en hetzwaard van
den in de sage beroemden W ittich;en m en heeftdaaruitafgeleid,
dat hier om streeks de helft van de dertiende eeuw - wantvan dien
tjd schjntditgedichtte zjn nog volksliederen op W ittich t of
althans het gedicht van Diederik's vlucht voor Odoaker bekend

waren'). Het eerste acht ik hoogst onwaarschjnljk:hettweede,
in verband met de toespelingen van

Maerlant: niet onmogeljk;
maar toch bljkt uit alles, dat de oude heldensage maar zeer
Eauwe sporen hier heeft achtergelaten.

1) Ook eenedoordr.Kalf aangehaalde plaats uit de Brabantsche Yeesten
maakthetwaarschi
jnli
jk,dat in de eerste helftder X 1V eeuw de Nevelingen
hier te lande nog niet vergeten waren.

2) In de Tltçdrekssage worden o-a.Friesland en deFriezen herhaaldeli
jk
genoemd;als Thidrek van den Drachenfels naar Bern ri
jdt,neemthi
jden
weg over Aldinsaela (cap. 104), d.
i.Oldenzaal.Zie Holthaus,Studieltzur
Ihldrekssage.(Paulund Braune),Beitrii
ge,IX,488 u.s.35-.

V1I1.
K A R E L -R O AIA.N S.

Onder de sgroote boerden'',waarin KareldeGrootebelogenwerd,

zooals Maerlant zich uitdrukt,noemthj ook die,waarin men 1as
Van bere Mriselauw e die snodelhede''.

Daaruit bljkt reeds,dat hetgedicht:waarin de beer,die den
naam van W isselau draagt,eene hoofdrolvervulttonder de K arel-

romans gerekend werd. Toch schjnt het ook met de Duitsche
heldensage in verband te staan.
Van dit gedicht is ons slechts een zeer beschadigd fragm ent

overgebleven1). De inhoud daarvan komthierop neer:
Koning Karel is met zjn gevolg in hetland van den reuzenkoning Espriaen gedrongen,dien hj noodzaakthem opzjneburcht
te ontvangen. De overwinning is hem hoofdzakeljk bezorgd door
W isselau , den beer, een monster, dat aan zekeren Geernout, die
het ten onder gebracht had , gehoorzaam t. Om den reuzen schrik

in te boezemen, gelast deze den beer, met wien hj in eene
onbekende taalt sin de gargoensche tale'',spreekt,om zoodra zj
in het kasteel zjnt Espriaen'sk0k in den ziedenden soepketelte
werpen, dan den ketel in de eetzaalte brengen,en ten aanzien

van allen de verbrande overbli
jfselen van den kok op te peuzelen.
Datditdereuzen metschrik vervult,zalmen begrjpen.Om hun
ontzag in te prenten ook voorzjne makkers,diezj alsdwergen
beschouwen en minachten,begon Geernout een worstelstrjd met
den beer, dien hj echter vooraf gelast had zich te laten overwinnen , zooals ook geschiedde.

1) De afdruk,dien Serrure (Vaderlalèdsch .
vudet
z
fm 1I) daarvan inderti
jd

bezorgcle, liet veel te wenschen o3rer. Een beteren afdrtzk gaf dr.K alF in

zi
jneMlddeln.eynfq
sclefragmentelt,bl.l3en srlg.

M en ontwaart hieruit, dat de inhoud , van dit gedeelte althans,
grotesk woest is; en dat de heldendaden van den beer volkom en
den naam van rsnodelhede'' verdienen.
Vraagt m en naar den oorsprong van.dit zonderlinge werk , dan

achtik,datwj meteen onvertaald gedichtte doen hebben. W el
heeft de naam des koks, Brugigal, een W alschen klank , maar
daarnaast staan de namen Espriaen en Geernout, die aan de

Duiische heldensage ontleend zjn1). Nauwer samenhang metdie
sage schjntintusschen niette moeten worden aangenomen. Daarentegen wordtin een der cyclische gedichten: die totden Franschen
K arelkring behooren , van den oorlog gewaagd, dien Karel tegen

Espriaen gevoerdhad,en waarbj hj doorGanelon verràden was2).
Daar is evenwel van den beergeen sprake. Uitdatallesschjnt
m en te m ogen aEeiden , dat in dit gedicht herinneringen van

verschillende oude overleveringen aaneengeljmd zjn, maar dat
hetnietin de gri
jze oudheid wortelt.
Stjl en rhythmiek schjnen vooreen vrj hoogen ouderdom van
het w erk te pleiten : M one zoowel als Serrure stellen het in de

twaalfde eeuw.Met welk recht? (Yerg.boven,bl.143).Daarover,
en over de letterkundige waarde van het geheel, kan men nog
geen bepaald oordeel uitspreken. Daartoe zullen grooter stukken

van het gedicht bekend moeten worden 3).
1) Zie vooralhet opstel van L.Uhland over ollsgedichtLGermanla VI
307 u.s.w.).
2) Roman der Lorreinen, Fragment 11,3333,(b1.18lin Jonckbloetsuitgave van den Rontan rcn Karelden Grooten en zYneZ1Ipalrs).
3) Dr.Kalf oordeeltovereen en ander:sr'
Waarschi
jnli
jkmoethet(gedicht)
tot de l3e eeuw gebracht worden; met prof. Jonckbloet geloofik,dathet
tot de oudste voortbrengselen onzer letterkunde behoort, m aar verder kan
men vooralsnog niet gaan. De dichter is zeker geen ontwikkeld ofgeleerd

man geweest,maareen volksdichter;zoowelde inhoud alsdevorm van zi
jn
gedicht geven aanleiding dat te veronderstellen.... Sommigetooneelen zi
jn
schilderachtig en hier en daar heeft het fragm enteene zekere frischheid van
voorstelling en eene ruw -komische kracht, die ons doen betreuren er niet
m eer van over te hebben ; hoewel m en dit doet,kan m en toch van oordeel

zi
jn,datSerrure overdri
jft,alshi
j van j:datheerli
jk dichtstuk''spreekt.
Eindeli
jk vestig ik nog de aandachtop vs.386:srdaericvormaelsavelasn',
eene uitdrukking,diebetrekking schi
jnttehebben opmondelingevoordracht''
t.a.pl. l3.
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Het oudste ons bekende Fransche gedicht over Karelden Grooten

is we1 het Roelandslied (C/?
,cpl.
:t
??/ de Wplt'
fà/4l. De oudste t0t ons

gekomen Romaansche tekst schjnttusschen 1066 en 1095 tezjn
opgesteld door een Normandiër,die in Engeland verbljfhield en
waarschl
jnljk deelhad genomen aan deverovering van het eiland
door Hertog W illem. Dit is tenminste door Léon Gautier zeer

waarschjnljk gemaakt1).
Misschien was zjn naam Turoldus:lîtisscltien:wantmen ishet
niet eens over de beteekenis van het slotvers des gedichts:
1,Cifaltla geste que Turoldus declinet,''

hoewelhetmj voorkomt,datgeen twjfelmogeljk is,en datwj
dit hebben te verstaan als: pllier eindigt het historisch verhaal

(gedicht),datTurold heeftten einde ebracht''2).
M aar die tekst was stellig niet de alleroudste: daaraan is eene
vroegere redactie voorafgegaan van het eind der tiende of hetbegin

der elfde eeuw ,waarvan de onsbekende slechts deomwerkingis3).

Daarin wordt verhaald)dat keizer Karelin zeven jaren geheel
Spanje aan zich onderworpen heeftbehalve Sal
ragossa)waardevan
God gehate heidenschekoning Alarsilie(Marcielys)heerscht.In zjn
benarden toestand wint deze den raad zjnergrooten in,diehem
overhalen gezanten naar Karel te zenden om dien te bewegen , af

te trekken:men zou gjzelaarsgeven en den keizerbeloven tothet
christendom over te gaan en zjn vazal te worden. Ditgebeurt:
en als Karel raadpleegt metzjne baronnen,waarschuwtRoelant
tegen de trouweloosheid der heidenen. Ganelon raadt den voorslag

1) LesZ'
yowle.
sFranLalses,tom.1111,pag.494 suiv.
2) Llon Gautier zegt,t.a.p1.,p.497:!,
Le motgestenesignife pasun
poème.11estemploydquatrefoisdansla chanson,etlepoëteenparletoujours
comme d'un document historique qu'il a dftconsulter et dontilinvoque le
témoignage au même titre que celui des chartes et des g,brefs.'' Ce document
Jtait peut-être quelque ancienne chansûn; ou bien encore quelque chronique
plus ou moins traditionnelle et fcrite d'après quelque poLme antërieur. Donc,
cfest de cette geste, et non de notre poëm e, que Turoldus seraitpeut-être

l'auteur-'' Hetlaatste komtmi
jnietaannemeli
jk voor.
â) Van de ChansondeAolcntfzagen een aantaluitgaven,zoovcelin Frankri
jk als Duitschland, het licht.Den catalogus geeftLéon Gautiert.a.p1.
Debestezi
jn dievan Th.Aliller,Lfon Gautieren Francisque A'
Iichel.

1;0
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aan te nemen. Er wordtbesloten een gezantnaar Saragossa te zenden
om te onderhandelen :Roelant stelt voor zjn sti
efvaderGanelonmet
die zending te belasten. Deze, daardoor beleedigd : weigertq maar
als het voorstel van Roelant ingang vindt,aanvaardthj de taak,
doch onder bedreiging van wraak. Toen Karelhem zjnen rechter-

handschoen a1ssymboolzjnerzending overgaf,vieldezeteraarde,
en m en beschouwde dit a1s een kwaad voorteeken , maar de keizer
maakt er het teeken des kruises op , en Ganelon vertrekt. Voor

Marsilie spreekt hj boud en eischtdiens overgang tothetchristendom ,hem bjweigeringdreigendemeteenesmadeljkegevangenis.
De heiden wil hem m et den staf, dien hj in de hand heefttie
ljf,en Ganelon grjptnaarhetzwaard.De twistwordtbjgelegd,
daar het bekend wordt, hoe Ganelon denkt over Karels helden.
Het verraad wordt nu beklonken : m en bepaalt, datM arsilieK arels

voorstel aannemen en hem geschenken en gjzelaars zenden zal.
D eze zou dan aftrekken en slechts een klein gedeelte des legers
achterlaten onder bevel van Roelant en Olivier. Dit m oest m en
met een m achtig leger overvallen en ombrengen :m et beiderhelden

dood zou Karelsmachtgefnuiktzjn,hj zou nietmeer aan krjg
kunnen denken en Marsilie zou in het rusiig bezit bljven des
lands. Na wederzjdsehe eeden neemtde verraderden terugtocht
aan en voert zevenhonderd met goud beladen kameelen alsgeschenk
voor den keizer m ede.
Karel, verheugd over de onderwerping des heidens, die beloofd

had in Frankrjk te komen om hem manschap te zweren,keert
terug.Hj heeftonheilspellende droomentwaarin hj voorGanelon
gewaarschuwd wordt. Hj trekt evenwel af, na zich beraden te
hebben aan wien hj de achterhoedezou toevertrouwen. Ganelon
stelt zjnen stiefzoon voor: de keizer ziet hem grimmig aan en
duwt hem toe, dat hj een duivel in menschengestalte is,wien
doodeljke haatin 'tharte woont. Roelantstemterechter in toe,
en weenend neemt de keizer daar genoegen m eê. De helft des

legers wi1 hj bj hem achterlaten,maar de held eischtslechts
twintigduizend krjgers. Onder de genooten,die bj hem bljven
bevinden zich Olivier en de bisschop Turpjn.
Roelantlaatdoorzjn leenman Gautierdeengpassen metduizend
Franken bezetten om den aftocht des keizers te dekken.

De bergen zjn hoog) de dalen donker:de Franken trekken
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er door heen,en vjftien mjlen ver hoortmen hetgedruisch van
den legertros.A1s zj den vaderlandschen bodem betredentbestormt
de gedachte aan hun erf, aan vrouw en kind hunne harten , en
geen hunner, die niet van aandoening weent. Boven allen was
Karel aangedaan ; en op de vraag van hertog N aym es naar de

reden zjnertreurigheid,antwoordthj,dat Ganelon Frankrjk zal
verderven , dat een engel hem in den droom heeft gewaarschuwd.

Marsilie vergadertintusschen zjn leger en brengtin drie dagen
viermaalhonderdduizend man bjeen, waarmede hj oprukt naar
Cerdayne. Zjn neef Aelroth verwerft de eer om mettwaalfheidensche baronnen het eerst de twaalf pairs te bekampen. De
heidenen wapenen zich en laten de bazuinen schetteren. Die klank
treft der Franken oor. Olivier meent,dateen strjd hun tewachten

staat.

XDatgeve God!''antwoordtRoelant,rwj moeten onzen

plicht doen , opdat m en geen kwaad lied van ons zinge.'' Olivier

beklimt een heuvel en ziet de vjanden naderen. Op datbericht
zjn de Franken vol moed: Olivier wakkert dien aan,maarhj
zietde overmachtder vi
janden:
Doen sprac te Roelcnde Olivier:
11'W i hebben luttel hulpen hier,

Twine1)blaestghiden horen?

Ons heer die coninc southooren,
Ende sa1onste hulpen com en,

Alshiden horen heeftvernomen2).

Roelant weigert dit:het ssoete Vrancrike''mocht erzjne eer
door verliezen; met zjn zwaard Durendal zal hj zulke slagen
uitdeelen , dat geen heiden de bergpassen bereikt. Roelant is

dappert Olivier vroed: nu zj gewapend zjn, zal de vrees des
doods hen den slag niet doen vermjden. Roelant moedigt de
Franken aan, Turpjn spreekt hun mede t0e en maanthen aan
God vergeving voor hunnezonden te vragen.Hj geefthun zjnen
zegen,en legthun den strjd alsboete op.
Roelantrjdtop zjn goed paard Veillantif, (Valentjf)meteene
wittevaan in dehand,vooruit,vergezeld doorOlivier.Devjanden
naderen,Ae1roth en zjne genooten vallen de pairsaan enworden
overwonnen : de slag wordt algem een.
') Mraarom niet,

Zoo begint ons tweede fragment.
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De keizer is intusschen treurig, en in Frankrjk gebeuren
allerlei teekenen: donder, windt regen , aardbeving en zonsverduistering.
H onderdduizend heidenen sneven alle. N u komt

Marsiliemethethoofdlegeropdagen en de strjd wordtvan weerszjden metwoede hervat.Hetbloed stroomtoverhetgroenegras:
er heeft eene groote slachting onder de Saracenen plaats, m aar
op zestig na liggen alle Fransche ridders verslagen.Nu wilRoelant

zjnen hoorn blazen, maar Olivier voerthem te gemoet,dathet
hem thanstotschandezou strekken zjn levenlang;toenOlivierhet
hem gevraagd had,had hj zjne stem in den wind geslagen. Als
Roelant ZJ
i*n voornemen niet wil laten varen : dreigt Olivier hem ,

dat zjne zuster Alde, Roelants geliefde,nimmerin eenslafaards
armen zal rusten. Hj verwjthem verder,datRoelantdoorzjne
halsstarrigheid zjn leger in hetongeluk gestortheeft.Turpjnlegt
den twist bj: hj raadt Roelantden hoorn te blazen;mochthet
hun niet helpen , het zou den keizer toch doen terugkeeren , die

dan hunnen ljken tenminste eene eerljkebegrafenisz0u geven en
ze voor wolven en honden vrjwaren.
Roelant zet den hoorn aan den m ond en blaastt dat het dertig

mjlen ver weerklinkt. Karel en de zjnen hooren het. pDe
onzen zjn overvall
en!''zegtde keiier,maar Ganelon antwoordt,
*
dat als een ander het zet, men het voor eene logen z0u houflen.A nderwerf blies Roelant
M etgroter crachtden olifant,
Dat hem ter selver stonde
Tbloet ran uten monde.

De keizer, die het geluid hoort,zegt,datalleen in een strjd
Roelant dus zou blazen. Ganelon voert hem toe,dathj oud is
en als een kind redeneert. M aar
Derdewerfblies Roelant
Afetbloedeghen m onde den olifant,
Aletalder cracht,die himochte,

Dathem dietempel'
)scoren mochte.
Na
ymes deelt deskeizersvreesen raadtden overvallenen terhulp te
@

jlen.De hoornsworden geblazen,deFranken snellenterug.Karel
laat Ganelon gevangen nem en :honderd keukenknechten moeten hem
Slapen.

HET ROELANDSLIED.

173

bewaken.Zj rukken hem den baard uitengevenhem vuist-enstokslagen:alseen beerwordthj geketend en t0tmeerderschandeop
een lastpaard gezet.- Alistroostig trekthetlegernaarSpanjeterug.
Roelant blikt intusschen rond op de dooden : die door hem ge-

storven zjn:hj bidt voor de rusthunner zielen roeptuit,dat
hj van smartzalsterven,alseen anderhem niet doodt.Metzjn
zwaard Durendalkeerthj in den strjd terug:de heidenen vlieden
voor hem a1s het hert voor de honden. Den koning M arsilie houwt

hj de rechterhand afen de heiden vliedt. Marganices,zjn o0m ,
bljft met meer dan twintigduizend zwarte mooren terug:Galifer
rent op Olivieraan en stoothem van achterzjnespeerin'
tljf:de
ter dood gewondekliefthem metzjn zwaard H autecleer het hoofd :
hi
j staat als een held midden in den hoop en roeptRoelantterhulp.
Deze treurt over zjnen gewonden vriend en valt van sm art in
onmacht. Oliviert wiens oogen verduisterd zjn en die niemand
herkent, slaat hem op den helm , waarop Roelant bekomt en hem

vraagt, waarom hj zjnen vriend wi1dooden. Olivier vraagthem
vergiFenis,en daarhj den dood voeltnaderen,stjgthj van zjn
paard,beveelt zjne ziel aan God,zegentden keizeren 'tzoete
Frankrjk, en geeft den geest. Roelant bezwjmde van rouw op
nieuw. Toen hj bekwam ,zag hj,datalle Franken dood waren
behalve Turpjn en Gautier. De laatste had al zjne lieden zien
sneven en was zelf gewond.

Zj werpen zich te zamen op de vjanden,waarvan zj ervele
dooden. Gautier wordt doorschoten en ook Turpjns paard: de
bisschop , zelf door vier speren gewond , doet eene laatste poging

en weert zich metzjn zwaard Almace dapper. Roelantvechtzoo
goed hj kan. Zjne slapen zjn gebarstent doch daar hj weten
wil,of Karel in aantocht is blaast hj den hoorn nogmaals. De
keizer hoort het geluid: hj spoortzjneFranken aan en doetde
bazuinen blazen. D e heidenen bemerken 's keizers aantocht en

dringen met hernieuwde woede op Roelantaan)doch dezejaagt
ze op de vlucht. Nu zoekthj zjnedoode gezellen bjeen,brengt
die bj den bisschop en deze zegentze weenend. Roelantomhelst
Oliviers 1jk en valtin onmacht. Debisschop wilwaterhalen om
hem te laven ,m aar valt weldra m et den dood worstelend neer.

AlsRoelanttotzichzelvenkomt,ziethj:datTurpjnmetgevouwen
àanden God Om hetparadjsbidt.Ook hjvoeltzjn eindenaderen:
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hj bidt: en zet zich, het gelaat naar Spanje gekeerd,metzjn
zwaard in de eene en zjn hoorn in de andere hand, onder een
boom , tusschen vier marm erblokken , neder, en verliest het be-

wustzjn. Een Saraceen wil zich van Durendal meester maken,
maar de held opent de oogen en slaathem metzjn elpenbeenen
hoorn dood:de hoorn waser doorgebarsten.Nu wilhj zjn goed
zwaard vernietigen:hj houwterherhaaldeljkmeêopeenrotsblok;
maarhetbljftongedeerd. Hj somtnu alde heldendaden op,die
er mede volbracht zjn en tracht het op nieuw stuk te slaan,
maar te vergeefs. Nu legthj zich ondereenen boom neer,boven
op zi
jn zwaard en hoorn:hi
j bidtom vergeving zi
jnerzonden,en
biedt God zjnen rechterhandschoen,dien de engel Gabriëlaanvaardt.Gabriëlen dehelligeMichaëldragenzjnezielinhetparadjs.
De keizer kom t in Ronceval aan : hj roeptde twaalfpairsbi
.
j
nam e,m aar geen hunner antwoordt.Allen treuren, en men besluit

de vjanden na tejagen.0p Karelsgebed gaatdezon nietonder:
hj achterhaaltde vluchtende heidenen en allen komen om. Karel
danktGod op zjneknieën,en eerstnu daaltde z0n aan de kim.
D e Franken brengen den nacht op het slagveld door, en de engel
Gabriël houdt de wacht aan Karels sponde.
M arsilie ontvangt hulp van den am miraal Baligant, die m et
een ontzettend leger is aangekomen en Karel te gemoet trekt. De

keizer bidt God om de overwinning en rustzich ten strjde. Hj
laat zjn baard over zjne rusting hangen, en de Franken doen
desgeljks om elkander te onderkennen. Het gevecht begint en
wordt m et wisselend geluk voortgezet: tegen den avond deinzen
de heidenen. Baligant en Karel ontmoeten elkander; deemirvordert

onderwerping,en de keizerwil,dathj hetchristendom omhelze.
Baligant brengt hem een slag toe, die hem doet wankelen , maar

GodzendtzjnenuitverkorenedenengelGabriël,diehem bemoedigt:
nu herneemtKarelzjne krachten klooftden heiden den kop.De
vjanden vlieden en deFranken jagen hen na.
Op het vernem en der treurm are sterft Marsilie van rouw : Karel
dringt het onverdedigde Saragossa binnen en de koningin Bramidonie geeft zich over. Al wie niet wil sterven ,laat zich doopen.

KareltrektnaarFrankrjk terug,en voertdeljken van Roelant,
Olivier en Turpjn mede,die te Blaive in St.Romeinskerk begraYen worden : Roelants hoorn was, met goud gevuld,te Bordeaux
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op St.Severjnsaltaar neergelegd.Men trektnaar Aken,waar de
baronnen worden opgeroepen om over Ganelon te richten. Hier

verschjntAlde en vraagtnaarRoelant,haren verloofde:de keizer
weenten antwoordt:datzj naar een dooden vraagt.Hj wilhaar
zjn zoonLodewjk ten huweljk geven,maarzj sterftvandroefenis.
Ganelon wordt gebonden naar Aken gebracht, waar de keizer
hem aanklaagt, twintigduizend Franken, Roelant, Olivier en de
twaalf pairs te hebben verraden. De aangeklaagde bekent naar

Roelantsdood gestaan te hebben,maar wjstdebeschuldiging van
verraad van zich af.Hj beweert,datRoelanthem haatte ennaar
zjn leven stond: wraak washet,geen verraad,dathj aan hem
en zjne gezellen pleegde. Zjn bloedverwantPinabelbeloofthem
hulp om hem aan dood en schande te onttrekken. De hooge leen-

mannen stemmen,uitvrees,voorGanelonsvrjlating,daarRoelant
nu toch eenmaal dood was. De jonge ridderTierribiedtzich aan
om des keizers aanklacht in een tweekamp vol te houden tegen
Pinabel. Dit wordt aangenomen , en hoewel Pinabel groot en sterk

is,wedthj doorzjnen tegenstander gedood.Degjzelaarstdiehj
gesteld had , worden opgehangen , en Ganelon met vier paarden

van elkaàr gescheurd;want een verradermag nietblijven leven.
Bram idonie, die Karel heeft m edegevoerd, wordt nu gedoopt
en ontvangt den naam Juliane. Des nachts roept een engel K arel

totnieuwe tochten op:hj weent,trektzich den witten baard uit
en zucht:rGod,hoemoeitevolismi
jn leven!''
W j zagen,datditop volkssagen berustend gedicht(bovenbl.84)
ook buiten Frankrjk reedsvroeg werd nagevolgd: in Duitschland

misschien reedsomstreeks 1130of1138(boven b1.128),en ook de
middelnederlandsche vertaling behoort t0t onze vroegste werken

(boven,bl.143).
Van deze vertaling bezitten wj slechtsvierfragmenten,en we1
van minstens twee zeer slordig geschreven handschriften1), die
nog tot de dertiende eeuw schjnen te behooren. Hetverwondert
1) AfgedruktdoorJ.H.Bormansin La Chanson deRoncevaux,Fragments
d'cncïenne.
s rldactions thioises, aveo une introduction 6tdesremarques. Bruxelles,

1864 en door dr.G.Kalf LMiddeln.e
p.yragmenten,57v1g.).Deze(t.a.pl.
b1.39) helt over tot de meening,datde vierfragmenten behooren totvier
verschillende afschriften.
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ons, dat er zoo welnig sporen zjn overgebleven van een gedicht,
dat hier te lande stellig populair was, en waarop m en in de der-

tiende en veertiende eeuw een aantal toespelingen vindtbj verschillende schrjvers1). De vertaler, denkeljk een geesteljket
volgde, zooveel hem dat mogeljk was, den oudsten der nog al
uiteenloopende Fransche teksten op den voet. Dit, zoowel als de
dorre toon , de onregelmatigheid der verzen ,het volslagen gebrek
aan talent en kunde van den vertaler, die m et het Fransch nog

nietgoed te rechtkon,en nietzelden hetoorspronkeljkeaverechts
opvatte;- ditalleswjstop een hoogen ouderdom.
De vertaling ofliever de bewerking is weinig geschikt om sm aak

voor hetgedichtte doen krjgen2)ofeen denkbeeld te geven van
den indruk,dien het oorspronkeljkemoestmaken3).Ditwaseen
echt epos,een metbewustzjn voortgebrachtkunstwerk,datdoor
eenheid van onderwerp, grootschheid der karaktersttreFende schildering van belangwekkende toestanden uitm unt, zoowel als door

een daaraan passenden statigen,ernstigen toonten een stjl,die
misschien te sterk allen tooi versmaadt om door den hoogsten

1) ry
'
Demagistraatvan Bredakochtin 1609 voor6l09gulden achtstukken
wandtapi
jt, waarop de geschiedenisvan Roeland wasafgebeeld,om die aan
den oudsten zoon van Willem den Zwi
jgerten geschenketegeven.(Wauters,
Les tapisseriesbruxelloises,p.201).

S) Ziehier eenige uitdrukkingen van Lfon Gat
ltier(l.c.,p.561)overde
3,valeur littlraire''van ditgedicht:
La Chanson de Roland est la meilleure de toutesnos Chansonsde geste:

elle est la meilleure,parce qtpelle estlaplusancienne.....(E11e)estpeutêtre le type le plus parfait d'une poësie vëritablement prim itive. N ulartifce

de style,nulleprltention,nu1eflbrt:larhftoriqueestabsente.. (Lfauteurq
raconte nalvement, avec une candeur toute charmante et en ajoutantune
foi entière à,l'objet de sesrfcits.11constate.Sesnarrationsd'ailleurssont
courtes,stlbstantielles,rapides.11ne craint pas sans doute de dramatiser son
action et de mettre des discours sur les lèvres de seshdros;maisces discours
sont d'une brièvetd dnergique et enlevante..... Une admirable unitë relie
entre elles touteslesparties de ce chef-d'œuvre. La trahison de Ganelon prfpare la mort de Roland, qui est vengde par Charlemagne sur Ganelon et
sur les Sarrasins. Tout le poëm e est dans ces quelques mots. Roland est
l'lm e Roncevaux est le centre de cet ouvrage-''

3) Zie deproeven van onjuistevertaling,bi
jgebrachtin mi
jne Geschiedenis
derM nl.D i
cbtkunst,I D.,bl.259 en bi
jKalf,t.a.pl.51vlg.
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eenvoud de feiten natuurlijker te doen spreken. Misschien Iaat zich
veel van de slordige vertaling daardoor verklaren , dat de Nederlandsche bewerker hoogstwaarschijnlijk een monnik was, terwijl de
Fransche dichter soldaat was in zijn hart.
Het hoofdkarakter wordt aan het gedicht gegeven door den geloofsijver del" heIden: Karel zelf is als een Godsgezant geschilderd,
dien de Heel" voortdurend door zijne engelen laat bewaken, en
voor wien Hij mirakelen doet. Daardoor werd het gedicht de
zuiverste uitdrukking van den geest, die geheel Europa voortzweepte naar het Oosten. Gelijk in de werkelijkheid, werd ook
hier God verheerlijkt op weinig christelijke wijs: door bloed en
tranen. Ret verdelgen del" ongeloovigen wordt den heIden door
Turpijn als een duren plicht tot boete opgelegd. De Moorsche
vorsten sneuvelen, omdat zij heidenen zijn, niet om hunne ondeugden; een hunner, Baligant, wordt zelfs ten hoogste geroemd 1).
V 001" het overige wijzen de zeden , hier geschilderd, geheel op
dit vroege tijdperk terug. Nog is de zon van het ridderwezen niet
opgegaan. Zoo het christelijk element al op den voorgrond staat,
de woestheid van den heidenschen krij gsman is nog niet gebroken.
Twee strijders zien er nog geen oneer in, te zamen een heiden
aan te vallen en te dooden; de gevangen Ganelon wordt gruwzaam
gehoond en mishandeld; den keizer voert de verrader toe, dat hij
kindsch is en wederkeerig noemt Karel hem een baarlijken duivel.
Dit alles vindt men in gelijke mate terug in nagenoeg al de
Karelgedichten, die wij uit dit tijdperk over hebben.
Een gelijken geest verraadt het gedicht, dat ten titel voert
Carel ende Elegast 2). Een engel verschijnt koning Karel in den
nacht en beveelt hem, in naam van God te gaan stelen. Karel
1) De episode van Baligant is een inlapsel van later tijd. F. Scholle bracht
in 1877 de vraag naar de echtheid dezer episode op bet tapijt; hij toonde
uit de taal , Donges uit eene vergelijking del' verschillende lezingen de onechtheid aan. Vgl. Pakscher , (Zur Kritik und Geschichtedes altfranzosisclien Rolandsliedes, Berlin, 1885) en Romania XIV.
2) Uitgegeven in het derde deel del' Horae Belgicae van Hoffmann yon Fallersleben, en kritisch door mij in Beatrljs en Carel ende Elegast (1859), met
toelichtende aanteekeningen. Eene navolging in proza gaf Alberdingk Thijrn
(Karolinqsche Verhalen, 2e uitg. bl. 3-24).
JONCKBLOET, Ned. Lett. Middeleeuwen, I, 4e druk,
12

178

PAREL ENDE ELEGAST.

gehoorzaamtaan datbevel,ofschoon hj hetnietbegrjpt. Alshj
in stilte het kasteelte Ingelheim verlaten heeft, ontmoethj den
ridder Elegast, den banneling, wien niets t0t levensonderhoud
was overgebleven dan roof. Na met elkander gekampt te hebben ,

begeven zj zich tezamen naar 'tkasteelvan Eggerik van Eggerm onde) 's konings zwager, om dien te bestelen. Daar Ontdekken

zjtdooreen samenloop van omstandigheden,datdezeeenesamenzwering tegen Karel's leven sm eedt. Zoo bleek het, dat de ver-

schjning des engelshetwerk was derVoorzienigheid,tenbehoeve
van den Godsm au. Dat de verrader gestraft en Elegast weer in
genade aangenomen wordt, spreekt vanzelf.
Bljkt uit deze weinige woorden de geest van het werk, wj
m eenen wat nader bj den inhoud te moeten stilstaan , om ook den

geest-van den tjd te kenschetsen.
Koning Karel had zich naar zjn kasteelte Ingelheim aan den
Rjn begeven om er een hofdag te houden. Op den vooravond
verscheen hem in den droom een engel, die hem in naam van God
beval op te staan , zich te wapenen en uit stelen te gaau , anders
zou hj leven en eerverliezen?voordatdehofdag ten einde was.

De koning, die niet wist, of hj waakte ofdroomde, sloeg geen
acht op die waarsehuwing. Spoedig herhaalt dezelfde stem , m aar
nu toornig thet bevel, en Karel, thans geheel ontwaakt,overlegt,
wai dit wonder mag beteekenen.
plleer in den hemelt'' roept

hj uit, pkweltmj een booze geest? W aartoe zou ik stelen? De
machtigste koningen en graven zjn mj onderworpen,enmjnland
isz0o uitgestrekt,datik nergens mjn geljken tref.W aarom geeft
Godmjdanditbevel? Nietgaarnez0uikhetgebodGodsovertreden,
maarik kan nietgelooven,dathetZjn bode was,diezpp sprak.''
Alduspeinzende sloothjdeoogenweder,endestem sprakopnieuw :
Koning, zoo gj geen gehoor geeftaan Gods gebod:za1hetu
aan uw leven gaan.'' Daarmeê verdween de Godsgezant. Dekoning
kruisigde zich en besloot, schoon noode, de verm aning te volgen.

Zjne eenige vreeswas nu maar:hOe hj Onbemerktvan daarzoa
komen.Hj kleedde en wapende zich en ging op weg.Alle deuren
openden zich vanzelf en al de bewoners van het kasteel bleven
dbor God in diepen slaap gedom peld.Ook de wachteren deportier

aan (
levoorpoortsliepen,zoodathj methetpaard,dathjgezadeld
hadt ook zonder door deze bemerkt te worden ,hetslotkOn verlaten.
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Naar buiten geraakt: doet de koning een vroom gebed en be-

veelt zich in Gods bescherming. Terwjl maan en sterren een
helderen glansin hetronde verspreidden:toog hj in hetnabjgelegen woud,en de zonderlingheid van zjn toestanddrong zichaan
zjn geestop.Hj wasgewoon rooverste vervolgen en te dooden:
in het vervolg zalhj zich wachten,een ongelukkige wegens het
stelen van een weinig gouds te doen sterven. Om eene geringe

oorzaak heefthj Elegastuitzjn erfverjaagd;dezezwerftnurond)
kampend metgebrek en genoodzaakt,door rooftevoorzienin zjn
levensonderhoud en in datdergetrouwen,diehem gevolgd zjn in
zjne ballingschap.- ,lk vervolg hem overal,en toch,ikweet,dat
hj arme pelgrims en kooplieden nietberooft,maar alleen rjken
bisscho
ppen, abten en kanunniken ontneemt hj hunne schatten.
#
N iem and heeft hem nog kunnen vangen , ook m et de grootste

inspanning:ik wenschte,datGod mj dezen heden nachttotgezel
en helper m ocht geven !''

Al voortrjdende zag de koning een ridder op zich toekomen,
die bljkbaar onbekend wilde bljven. Zjne wapenen waren koolzwart, zwart zjn helm en schild, en zjn goede halsberg was
bedekt met een zwarten wapenrok. Zwart w as ook het paard,

daar hj op zat.Hj kwam langs een eenzaam pad dwarsdoor het
woud gereden , en de koning bekruiste zich , uit vreeze, dat die

donkere krjgerde booze vjand mochtwezen. Maar vertrouwende
op God,dachthj: p1k za1hem nietontwjken; ik za1ditavontuur weltebpven komen: als God mj bewaakt.'' De zwarte had
hem inmiddels bemerkt, en dacht: sDeze is zeker verdoold. Het

zalhem zjne wapenrusting kosten,diebeter isdan ik erinzeven
Jaar gezien heb:zi
j schittert als de dag, van steenen en klaar
goud. Hoe kwam hj in 't woud? Een arme balling was nooit in
'

't bezit van zulke wapenen en zulk een paard.''

Toen zj dichterbj kwamen)gingen zj elkander voorbj zonder
groeten ; we1 zag de een den ander strak aan , m aar m eer niet.

De zwarte hield weldra stilen dachtfbj zich zelven: s'
W ie mag
deze wel zjn: die groet noch spreeki? Hj moetietskwaadsin
den zin hebben. W are het om mj te bespieden en aan den gevreesden koning te verraden:hj kwam niet ongedeerd van hier.
En wat zou hem in bosch en kreupelhoutjagen, zo0 hj mj niet
zocht? Bj God!hi
j zalmj nietontgaan;ik wilweten, wie hi
j
l2*
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is,en wordtmjn vermoeden bevestigd, dan zalhj mj paard en
rusting moeten laten en met schande terugkeeren. Hj deed niet
verstandig ,hier te kom en.''

Hj wendde den teugel en had weldra den koning ingehaaldj
dien hj al dreigend naar zjn naam vroeg en naarhetdoelvan
zjn tocht. Deze wilde niet door dwang antwoorden en was
buitendien niet geneigd, zich bekend te m aken : daarom droeg

hj 0ok zjn schild bedekt.Hetkwam t0teen gevecht,en zj reden
met zulke drift op ellkander in , dat hunne paarden de beenen

bogen. Daarop grepen zj naar het zwaard. De strjd duurde
wel een uurt en de koning dacht, dat hj met den duivel
kampte.llj hieuw den zwartehetsehild in tweeën,alsofheteen
lindeblad geweest ware. De ander weerde zich niet m inder: de
zwaarden gingen op en neder op helm en rusting , zoodat weldra

hetroode bloed door de maliën drong?terwjldespaandershunner
schilden in het ronde vlogen en de helmen op hunne hoofden vol
schaarden en blutsen raakten.

Eindeljk slaat de koning zulk een slag,dathj zjn vjand van
het paard doet vallen , waarna diens zwaard in stukken vliegt,

zoodathj in 's koningsmachtis,maardeze wilgeen man slaan,
die zich niet kan verweren. Zj houden op en elk denktnatwie
zjn tegenstander we1 mocht zjn. Na eenige aarzeling komen zj
nu overeen , elkander met hunnen naam en het doel van hun

tocht bekend te maken. De zwarte verhaaltdan, hoe hj land en
goed verbeurd heeft: zjn naam is Elegastq hj l:
eeft van roof,
maar hj eerbiedigthetgoed der armen. Sindskonlng Karelhem
gebannen had,heef'
thj zich in wouden en wildernissen opgehouden en de rjken gebrandschat. Hj had oOk nu zjne gezellen in
het woud achtergelaten en voer weder OP avontuur:maarhi
jheeft
go
ed
z
wa
ar
d
hee
f
t
het duur bekocht:zjn
hj verloren en meer
slagen ontvangen dan ooit te voren.

De koning was bjzonder verheugd,datzjn wensch verhoord
was en dat hj den man ontmoethad, dien hj bovenalt0tgezel
verlangde.De nood dwingthem t0teeneleugen:hj beweert?dat
hj 00k een rooverisen Adelbrechtgenoemd wordt. Hj bralter
op)dathj kerken noch kluizen spaarten rjken noch armen ontziet, en stelt Elegast voor gezamenljk zich van des konings
schat m eester te maken , maar deze weigert; want al heeft Karel
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hem , tengevolge van booze inblazingen,verjaagd en uitzjn erf
ontzet) altjd zalhj hem aanhangen: pwanthiesmjn gherechte
here''@ De koning verheugde zich over Elegast's trouw en

stelde zich voor,hem rjkeljk te beloonen,zoodathj zjn avontuurljk leven vaarwelkon zeggen. Hj verzocht nu Elegast)hem
ergens anders heen te brengen) waarzj buitmochten verwerven.
Deze noemt hem het kasteel van Eggerik van Eggerm onde, 'sko-

nings zwagert die toch een verrader is en, als hj zjne kans
schoon zag,gaarne zjnen heer hetleven zoudenemen,niettegenstaande deze hem m et weldaden overladen heeft.

Zj togen op weg,en al voortrjdende zag de koning op een
veld een ploeg staan, van welkskouter hj zich meester maakte
om dat als breekjzerte gebruiken. Yoor de veste gekomen, die
de schoonste was aan den Rjn, wilden zj een gatin den muur
breken om naar binnen te geralten. Elegasthaalde een jzers'oor
den dag,waarmede hj de steenen begon l0ste breken, en toen
o0k Karelzjn ploegjzer deed zien,lachte hjenvroeg,waardeze
dit had laten maken,wanthj wilde zich een dergeljkaanschafen.
Karel redde er zich uit door te beweren:dathj zjn breeki
jzer
voor een paar dagen had verloren en dathj dit maar uit gebrek
aan watbetershad opgenomen. Zj vorderden intusschen methun
werk. H et ging Elegast beter af dan Karel: want, ofschoon deze

grooten sterk was,hj kon er kwaljk meê terecht.Toen hetgat
gereedwas,zou IfarelbuitenbljvenenElegastnaarbinnengaanom
den schatterooven;wanthj wilde nietgehengen,datdekoning,
dien hj voor geen behendig diefhield: zich daarbinnen waagde.
Elegastkende menig loozen streek:hj nam zekerkruidenstak
het in zjn mond:dit deetlhem verstaan,wathanen kraaien en
wat honden bassen. Hj vernam nu, hoe een haan en een hond
elkander in hunne taal vertelden, datde koning in de nabjheid
was.Elegast) daardoor verschrikt, begaf zich naarbuiten en m eldde

Karel,wathj gehoord had.Deze noemde hem een dwaas,dathj
geloof sloeg aan hoen of hond.- plloordan zelf:''hernam Elegast,

en hj stak den koning hetkruid in den mond. De haan kraaide
opnieuw ,datde koning zich in de nabjheidbevond en Karelwas
genoodzaaktzjn gezelmoed in te spreken,om het begonnen werk
niet in den steek te laten. Elegast eischte nu het kruid weder,

en toen de koning er te vergeefsnaar zocht,begon hj te lachea
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en sprak: rGaat gj waarljk op stelen uit? Hoe komthet, dat
men u niettelkens vangt? Hetverwondertmj,datgj nog leeft.
Ik heb het kruid uit uwen mond gestolen q van stelen hebtgegeen

zierbegrip.'' De koning dacht:gj hebt geljk.
Elegast ging nu naar binnen : door eene tooverspreuk dompelde

hj allent die in hetkasteelwaren,in een diepen slaap,en deed
alle sloten openspringen. Daarop nam hj zooveel a1shem goeddachtuitde schatkamer. lfarelwilde nu wegrjden,maarElegast
wilde nog eerst een bjzonder kostbaren zadel halen, waaraan
honderd schellen van rood goud hingen , die klonken, als Eggerik

reed. Die schathing in de kamer,WaarEggerik metzjnevrouw
sliep, en toen Elegast den zadel aanvatte, gaven de schellen

zulk een klank,datEggerik er doorontwaak-te.Hjgreepnaarzjn
zwaard,maar zjne eehtgenoothield hem tegen en beweerde,dat
niemand daar binnen kon zjn, maar dat hem zeker iets anders
kwelde, waardoor hj sedert drie dagen beletwerd te slapell,te
eten en te drinken.

Zj drong zoolang bjhem aan rvrouwenlistesmenechfout!''- ,
dat hj haar eindeljk bekendeydat hj 'skonings dood had gezworen , en haar de eedgenooten noemde. Dit hoorde Elegast en

prentte het in zjn gemoed met het doel hetverraad aan den
dag te brengen. De vrouwe beet haar echtgenoot toe: zLieverzag
ik u hangen dan den koning dus ongewaarschuwd te laten omkomen.'' Eggerik sloeg haar toen z0o woedend met de vuist in

'tgezicht,dathaar hetbloed uitmond en neussprong. Toen zj
het hoofd buiten het bed stak , sloop Elegast er in stilte heen en

ving het bloed op in zju reehterhandsclloen,om hetden koning
a1sbewjs te doen voorleggen.
Daarop prevelde hj een gebed,datallen weder deed inslapen:
hj nam tûen den zadel en hetgeliefkoosde zwaard van Eggerik
medeen brachtditaan koning Karel.I'
lj wilde weernaarbinnen
om den verrader het hoofd af te slaan. Op 'skonings vraag ver-

haalt hj,wat hem zoo verbolgen maakt:zjn Heer zou morgen
stervent want Eggerik had zjn dood gezworen. Toen begreep
K arel, waarom God hem gebood uitstelen te gaan,en hj dankte
den Heer des hemels ootmoedig. Hj wil zjn makker nog eens
op deproefstellen en raadthem zjn voornemen af.Allebewoners
der bureht zouden hem te ljf gaan ez1dpoden. pAvaarom u in
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nood gebracht?'' vervolgt hj. psterft de koning,welnu,dan is
hj dood, en er wordt niet meer over gesproken. '
Uw rouw zal
ook welspoedig uiizjn.
Elegastontsteektin toorn.Dekoning iszjn Heer en aller eere
waardig:hj staater op zjn plan te volvoeren.Toen dachtKarel:
Deze m an is een oprecht vriend , al heb ik het niet aan hem

verdiend. Bljf ik leven, al zjn leed wordt hem vergoed.'' Hj
wjst hem dan een beter middel aan om hetverraad te straFen,
en geeft den raad den koning alles te ontdeklken top wiens genade

en bescherming hj dan zou kunnen rekenen. Maar Elegast durft
niet voor den koning verschjnen, wiens gramschap hj vreest,
omdat hj hem eens een rjken schatontroofde.- pGa dan naar
uwe schuilplaats en neem onzen buitmede)dien wjmorgenzullen
deelen : ik zelf zal naar den koning gaan en hem dezaak vertellen.''

Daarop scheidden zj. Elegastging naarzjne gezellen en Karel
naarzjnkasteeltelngelheim tverdrietigdatzjhem wildenverradent
op wiehj hetmeestmoestkunnen bouwen.Hj raakte onbemerkt
binnen zjn vertrek. W efdra blies de wachter op de tinnen het
aanbreken van den dag , en alles raakte op de been. De koning

vergaderde zjnen raad en deelde hem mede, dat hj wist,dat
Eggerik van Eggermonde zjn dood had gezworen en weldra zou
komen opdagen om dat opzet te volvoeren.

plaaat ze komen !''

zei de hertog van Beieren, szj zullen ons vinden en het zal
menigeen het leven kosten.''
Allen m oesten zich wapenen en zieh in de hooge zaal begeven ,
en de koning m oest zich gewapend in hun m idden plaatsen. M en

z0u de verraders binnenlaten, en wie den koning te ljfwilde,
tbloet sal hem lopen ten sporen , Eggerik in de eerste plaats.''
Die raad docht hun goed: allen wapenden zich en de poort werd
m et zestig m an in volle wapenrusting bezet, want m en duchtte
Eggerik's m achtigen aanhang. Toen de saam gezworenen opdaagden,
opende m en hun de poort: daarop Werden zj Onderzochten men
vond onder hunne kleederen halsbergen en scherpe dolken. De

wandaad vielniette loochenen en zj werden allen,naargelang
zj kwamen,gevangen gezet. Ten laatste kwam ook Eggerik met
de voornaamste saamgezworenen,en toen hj van 'tpaardgestegen
was en de zaal wilde binnen gaan , sloot men depoorten en maakte

zich van hem meester. Men vond,dathj meer dan eenig ander
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gewapend was. Men bracht hem voor den koning,die hem zjn
verraad verweet. Alaar hj loochende alles?aarfbiedendeeen ieder,
die de aanklacht durfde volhouden , m et zwaard en speer van
logen te overtuigen.
De koning zond nu om Elegast en liet hem weten ,datalleshem

vergeven z0u worden,indien hj den kampstrjd tegenEggerikwilde
bestaan. De goede ridder snelde aan en hield de aanklacht vol,

terwjl hj in het breede verhaalde, wat hj den vorigen nacht
in Eggerik's slaapvertrek gezien en gehoord had:en ten bewjze
toonde hj zjn handschoen v0lvan hetbloed dervrouwe.Hj nam
op zich , Eggerik vpör zonsondergang t0t bekentenis van de ondaad
te brengen. Deze dacht:
beter es cam p dan hals ontween''

en hj nam de uitdaging aan, terwjl niemand in zjn belang
durfde spreken. Karel beloofde Elegast hem , wanneer hj overwinnaar bleef, Eggerik's gade tot vrouw te geven , en liet daarop
de kam pplaats in gereedheid brengen. M en sloeg koorden om het

krjten lietditdoorgewapenden bezetten.
Even vöör vespertjd kwam Elegast, als aanlegger, het eerst
in het perk. Hj knielde neder in het gras, beval zich in de
hoede van God en de H eilige M aagd, en zwoer nimm er m eer te

rooven,als hj er hetleven afbracht.Toen maakte hj hetteeken
des kruises over zjn paard en zjne wapenen, steeg op en nam
zjne speer in de hand. Nu kwam ook Eggerik metdriftin het
krjt: hj zond geen gebed ten hemel, maar reed terstond op
Elegast in. Deze wierp hem uit den zadel, maar wilde daarvan

geen voordeel trekken, omdat hj roem met dit gevecht wilde
inleggen: hj liet zjn vjand weder opstjgen. De strjd werd nu
hevig en duurde tot lang na vespertjd. Hunne slagen waren
vreeseljk:hunne helmen schenen tebranden,z00vlogendevonken
er uit. De koning bad God, dat Hj dit gevechtnaar rechten
billjkheid mocht beslechten. Elegast verhief het zwaard,datde
koning hem geschonken hadten datzjn gewichtaan goud waard
was, en hieuw er, m et Go(
lshulp op 'skoningsgebed : den verrader
een groot deel van het hoofd m ede af, zoodat deze dood uit den
zadelviel.DekoningdankteG'
odvoorZjnehulp.- XDie U dienen ,''

zegthj,pzjn wjs)wantGj kunthelpen en raad schaFen.''
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Eggerik werd uit het krijt gesleept en met de overige verraders
aan eene galg gehangen. Elegast werd in zijne eel' hersteld en
de koning gaf hem Eggerik's weduwe ten huwelijk. Zoo moge
God ook onze zaken voor onzen dood ten beste keeren!
Dit gedicht, dat boven aIle andere uitmunt door beknoptheid , het telt even 1400 verzen - trekt ons aan door zijne geslotenheid,
den gang del' handeling en de heldere, gepaste taal, die, zonder
door groote pittigheid uit te munten , toch niet krachteloos is,
en door geen stoplappen ontsierd wordt.
Lang heeft men den Carel ende Elegast voor een oorspronkelijk
Nederlandsch werk gehouden, maar men heeft dat vermoedenlaten
varen. In de kroniek, die op naam gaat van Albericus TriumFontium, en die tegen de helft van de dertiende eeuw (1239-1250)
werd samengesteld, wordt de in dit gedicht behandelde sage herdacht, met verwijzing naar eene cantilena 1), onder welk woord
men blijkbaar eene Fransche Chanson de geste te verstaan heeft 2).
Bestaat die nog? Tot heden is zij niet gevonden, maar in de
Romaansche letterkunde heeft zij sporen achtergelaten, waaruit wij
niet aIleen haar bestaan, maar ook haar inhoud leeren kennen.
Reeds bij de uitgave van het gedicht, in 1859, heb ik gewezen ")
op eene plaats uit de Chanson de Renaue de .L'fontattban, waarin
Karel verhaalt, wat hem in zijne jeugd al zoo overkomen was,
onder anderen, dat hij, toen de pairs eene samenzwering tegen
hem gesmeed hadden, op bevel van een Engel was gaan stelen;
dat God hem een knappen dief tot gezel had gegeven, die Basin
heette, en deze hem naar La Ferte bracht, het kasteel van Gerin ,
dien zij zouden bestelen, en dat Basin hoorde, hoe deze verrader

1) Op het jaar 788 heet het, bij Leibnitz, Accessionum Historicarum tom.
II, P. I, page 120: "Coniuratio valida facta est ab Austrasiis contra Carolum
regem, auctore Harderico , qua detecta, multi aut membris truncantur , ant
exiliantur .•... et, ut in cantilena dicitur, ad istam conspirationem cognoscendam Carolus Magnus, monitu angeli, ivit de nocte furari".
1) Zie mijne toelichting op Beatrijs en Carel ende Elegast, bl. 157.
3) Aldaar , bI. 157. De Heel' Gaston Paris had dus in zijne Histoire poiitique
de Charlemagne (1865), P: 318, niet moeten zeggen, dut nog niemand een
Fransch origineel van on" gedicht vermoed had.
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het geheele plan om den koning te vermoorden aan zijne vrouw
meedeelde 1).
Sedert heeft Verwijs in De Taal- en Letterbode (I, bl. 258 vlg.)
gewezen op eene plaats uit eene andere Chanson de geste, le Restor
du Paon, die veel meer in bijzonderheden treedt, welke geheel
met ODS gedicht overeenstemmen 2). Merkwaardig zijn de regels:
"Quant je cuidai avoir tot mon regne aquite ,
Dont jurerent ma mort trestuit Ii doze per:
Si me durent mordrir par un jor de Noe.
Dex me manda par range que je alaisse embler :
Voirement i alai, ne I'osai refuser.
J e u'oi cle ne sosciave pOl' tresor efondrer.
Dex me tramist a moi un fort larron prove,
Basins avoit a nom, men a m'en la Ferte ,
Et si entra dedens por I'avoir asembler.
Iluec oist Gerin Ie conseil demonstrer ,
Qui Ie dist a sa feme coiement acele.
Basins me Ie conta quant il fu retornes,
J e atendis Ie terme, et si les pris prove,
Les coutiaus ens es manches, tranchans et afiles :
Je en fis tel justise comme vos bien saves."
"ivIaus fais pour pis abatre est loes grant pieca.
E ne trueve on que Dieus par son angle manda
Au fort roy Karlemagne et se Ii commanda ,
Que il alast embler? et Ii roys y ala:
A Basin Ie laron par nuit s'acompaigna ,
Ki par encantement en Ia maison entra
D'un rice traitour , s'oi et escouta
Que Ii Ieres disoit: "lYla dame, entendes cha:
Jon voel que secre soit chou que vous ores ja."
Et la dame it eeler esrant Ii otria.
"Dame"', dist Ii traitres , "I{arle mourdris sera
A ceste Pentecouste, ke plus ne vi vera.
Bien Ie sai, car jou fui ou on Ie devisa.'
Quant Ia dame 1'01, d"angoisse tressua,
Car c'estoi t ses cousins et si la maria.
"Ciertes"', ce dist la dame, "Ii boins roys Ie sara."
Quant Ii traitres rot, si grant eop Ii douna
Parmi Ie nes que tout Ie vis ensanglenta.
Basins passa avant et si s"agenoilla,
Si recut en son gant le sane k'elle saina,
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M aus fais pourpis abatre est lofsgrantpieLa.
.
E ne trueveon que Dieuspar son angle m anda
Au fort 1*0)-Karlem agne''etc.

Daaruit bljkt vooreerst,dat de dichter op een bekend gedicht
doeli (0n truevej,en tevens, dat hetin zjn tjd (+ 1225)reeds
een werk van vroeger dagen werd genoemd (grantp1çc).
.

De sage, in dit gedicht behandeld , is stellig overoud en van

Germaanschenoorsprong.Datdenaam Elegast- eigenljkElregastFrankisch is, en A lvagâst: d.i E lrengeest beteekent, m ag m en

met Duitsche geleerden aannemen1). Sedert wanneer die sagein
Rom aansche gedichten behandeld werd , is niet op te sporen. Zeker
mag m en stellen , dat het voorbeeld van het m iddelnederlandsche
gedicht al eene om werking was van een ouder stuk : dit kan men

opmaken uit de ridderljke denkbeelden, die men er in aantreft.
Hetzaldaarom nietouder kunnen zjn dan uitheitweedevierendeel der twaalfde eeuw. Dit wordt niet weersproken door de aanhaling uit den Renaus de Jfpgkfqzflcfs. D at het gedicht om streeks

de helftvan de dertiende eeuw in Frankrjk enLuikerlandbekend
en populair was,leeren de m edegedeelde plaatsen.
Y an wanneer dagteekent onze vertaling ? Er is geene enkele

aanwjzing)die ons z0u nopen haarouderte achten dan de helft
van de dertiende eeuw. De taal wjst dit duideljk aan. In de
Heemskinderen,die tusschen 1240 en 1280 inhetDietscheschjnen
vertaald, wordt dit gedicht vermeld , en in de eerste helft van de

veertiende eeuw moet het nOg in omloop zjn geweest,althans
de Lekenspieghel schjnt er het oog op te hebben in deze plaats
(111 D.,bl.163):
!,M en leestdatlkaerle voer stelen;
Ic segt u,al zonder helen,

Datltaerlnoiten stal''Q).
Puis revint: K arlon et le faitliconta.
Et ltarles se retraistet Dieu en mierchia,
Car bien contre ce fait puissedise garda.''

t) Ziedetoelichting op Beatrj;scn CarelendeElegast,bl.161.
2) Ook nog in laterti
jd wasmenverontwaardigdoverdeveronderstelling,
datKarelsyvoerstelen''.Meyeruszegtin zi
jneChronica Flandriae,ad annum
l:Q5: r?cl'emandus et ille cum m ultis aliis nominatu indignis,quiCarolum
Magnum de nocte fllratum exiisse nugantur.''

W ILLEM VAN ORANJE.

W aarschjnljltwerd deze vertaling in Brabantgemaakt.
Ten slotte rjst de vraag: hoe komt het,dat,alshetmiddelnederlandsche gedicht naar een Fransch voorbeeld vertaald is

waaraan niet valt te twjfelen de slimme diefin hetFransch
Basin genoemd wordt, terwjl het Middelnederlandsch hem den
oorspronkeljken Germaanschen naam geeft?
Men zou kunnen antwoorden met de wedervraag:aannement
le,
dat de sage hier te lande bewaard bleef, zou het dan zoo vreemd

zjn,dat men bj de verdietsching van de Fransche Ohanson de
geste, in plaats van den vreem den naam dien herstelde, welken
de overlevering had vastgehouden ? Maar die vraag hangt in de

lucht.Aanlleltleltjkel.isdeze:staathetzoo vast,datin den Franschen tekst,dien wj navolgden,de naam Basinvoorkwam ,welke
eerst gaandeweg in zwang raakte om een behendigen dief aan

te duiden?1)
Er bestonden in de dertiende eeuw bljkbaar drielezingen van
de sagein hetFranschQ). Eene eigenaardige volgtde Ilslandsche
K al-latnagnus-saga, en '.daarin heet de dief Basiit; daarentegen

heet hj in de Deensche verkorting,getiteld Kröstzticke p/'
?zKa,
l-l
Jf6f.gpà
cf.
v,evenalsbj ons,Alegas'
t3).
Degodsdienstigekrjgsmansgeest,dieuithetIloelaltdsliedspikeekt,
bezielt ook geheel de reeks van gedichten , die, vereenigd onder

den titelvan Willem ran oranje,dedichterljkelevensgeschietlenis
vormen van een geloofsheld.De strjd tegen deSpaanscheMooren,
diehetFrankenrjk en dechristeljkebeschavingbedreigden,maakt
er het hoofdonderwerp van uit.

Verscheidene, eenmaal van elkander onafhankeljke gediehten,
die geschiedkundige gebeurtenissen bezongen,zjn hier bjeengebracht, en de roem van onderscheideneheldenisop4énhoofdgetast,

ter verheerljking van het vorsteli
jk Huis van Oranje. Ik stip de
voornaamste takken van de Ohanson de geste aan.

1) Ook Elbegast komt onder den vervormden naam Erbagastalspatroon
der dieven voor in eene door Miillenhof medegedeelde bezwering Lzeitscb.
f.d.Alterth.XI1I,S.184)Argl.ook Germania,XXIX ,1884 S.58.
S) Gaston Paris,HistoirePol/ktfedeClcr/er
nqt
yne,p.320.
3) T.a.p.in de noot.

. DEN Gt-ILLA:yxs p'osxxos.
INHOUD 5AN

Les f'
/l/h?àc8,
sde Gz/ïî!c@d'
)?l6.QraafAimerjn van Narbonne trekt
metzjne zonen naar hethofvan keizerKarel,die de jongelingen
tot ridders slaat. Eerste heldendaden van 'sgraven tweeden zoon

W illen), die daarbj de genegenheid wint van Orable,de vrouw
van den Moorschen emir van Oranje.
Le Coltronnement tfzr r0i fzpà/ït
:. Karel'szwakke zoon Lodewjk
wordt door W illem 's krachtige tusschenkomst op den troon geplaatst, die hem doorweerspannigerjksgrooten werd betwist. In

dezen tak komt de episode voor,waarin W illem tbj een gevecht
met een Moorschen reus) door een sabelhouw zjn neusverliest,
hetgeen aanleiding geeftom zjn toenaam Filt'ebrace(jzer-arm)te
verwisselen metdien van GuillqumeJ?
,
Icol'tnez1).
De ondankbare koning vergeet den held te beloonen , aan wien

hj zjne kroon te danken heeft,en diejaren lang in de wapenen
is geweest om de rustin hetrjk te herstellen. Eindeljk beleent
hj hem metde Spaansche mark,mitshj die verovere.Datwordt
bezongen in de twee afdeelingen , waarvan de eene , onder den
titel le C/èt
zrrpï de Nêmes: verhaaltt hoe svillem die stad door

eene krjgslist vermeestert door talzjner ridders binnen de stad
te rjden, in tonnen verscholen, die W illem zelf en eenige
anderen,alsossendrjversen kooplieden vermomd,begeleiden. De
tweede afdeeling , de Prise (/'0rcA?#6, schildert de verovering van

deze stad en het huweljk van den held met Orable,welkeeerst
gedoopt wordt en den naam van G uibor ontvangt.

La fc,fcfïf/: d'Alesehans2) is de titel van de kern van het gedicht:hetbevateen dichterljkennagalm vandenhardnekkigenstrjd
tegen de Ongeloovigen in de achtsteeeuw (verg.bovenbl.77- 78).
1) De hoorn Lcornett in het wapen van Oranjehangtmetdeze overlevering samen.
2) Aliscans, Eliscamps,het veld bij Arles,dat van oudshertotbegraafplaats diende.Ditgedeelte van het epos werd uitgegeven in Les ancienspoètes

dela France,onderden titelvan Aliscans,doorF.Guessard (187$. Ik zelf
gaf de voornaam ste, in den tekst genoem de,gedichten van dezen cyclusin
1854 uit onder den titel: Guillaume d'Orange, Chansons de geste des XIe et

Xllesfècles', in twee deelen 8B,waarvan het eerste den tekst,hettweede de
toelichting bevat.Ik gafin 1867 eene vertaling daarvan: Guillaumed'Orange,
Ie M arquis au court 'kcz, Chansoît de geste du X lle siècle, znfdc en nouveau
lcnpc,çd.Vergeli
jk ook het opstelAran 1R.Dozy, Demiddeleeuwscbegdfclfcn
o?zr jvillem t,cn Orc/p'
e,(Gids,l854).

BEOORDEELING VAN HET GEDICHT.

Eindeljk wordt het geheel besloten door Le3fp/lJ(fj/6,dat het
karakteristieke verhaal bevat van W illem's laatste levensjaren,
doorgebracht in de kloostercel en de hut des kluizenaars.

Het is onmogeljk in meer bjzonderheden over den inhoud te
treden eener zoo uitgebreide gedichtenreeks:van wier middelnederlandsche vertaling zo0 weinig is overgebleven. Ik voeg er slechts
bj,dathaarom vang allengs nog vermeerderd werd door toevoegsels, deels de geschiedenis van jongerloten ui
tW illems geslacht
vermeldende,deelsdie van zjn vaderen grootvader.Maardatzi
jn

bljkbaaruitwassen.
Om trent de waarde van het eigenljk gedichtzj hetgenoeg op
te merken , dat de verzamelaar de onderdeelen m eer heeftbjeengegaard dan ze toteen wezenljk geheelverwerkt. En toch ware
daartoe niet veel inspanning noodig geweest, daar gang en geest
der gebeurtenissen a1s vanzelf de eenheid in de hand werken.
M aar hoe men ook over dit werk a1s kunstgeheel denken m oge,

men is genoodzaakt te erkennen dat het nagenoeg in alzjne
takken werkeljk een talvan grootschettrefende,echtdichterljke
tafereelin bevat, die de vergeljking kunnen doorstaan met het
schoonste, dat de kunst ergens geschonken heeft.
De jongste vormverandering, welke deze gedichten ondergaan
hebben,zoowel als hunne bjeenvoeging, valt om streeks de helft
der twaalfde eeuw. Naar die jongste bewerking isde Hol
landsche
vertaling vervaardigd , waarvan slechts luttel fragm enten van een
handschrift uit het laatst van de dertiende eeuw zjn gered1).

0nsfragmentverplaatstonsin de laatstelevensjaren vanW illem
van Oranje. De vrome ridder besloten hebbende zder wereld te
begeven''maaktzich op naarhetklooster van Agnanes,waar hj
met weerzin en alleen om zjne rjke geschenken aan hetklooster
onder de broederen wordtopgenomen. De monniken beklagen zich
15
)

Deze fragmenten zi
jn uitgegeven doorAvillems,LBelgischMuseum,V.
II,
186-208) en door dr. G.KalF Llviddeln.epischeJi-cgz
zlenfen,bl.l08 vlg).
Eene, vooral aan 'tslot,zeer vri
je vertaling van heteerstefragmentvindt
men in Alberdingk Thi
jm's,Karolingsche Verhaten,2euitgave,bl.l95- 203.
Jonker Everwi
jn van. Guterswick, graaf van Benthem , bezat in 't begin
der l5e eeuw o.a.een boek getiteld !,Demarkgrave 5Vi1lem''.Bli
jkbaar
zegt dr. Kalfr - is dit de roman van s,Avillem van Oringen'',misschien in
eene N ederduitsche bewerking.

spoedig over den nieuwen reusachtigen broeder,die voorvjfman
eet en zooveel wjn drinkttdater geen enkelen (
lruppelvan een
grooten rsestier''overbleef. Zj vreezen,datde mondvoorraad in
'tklooster door hem alleen spoedig verbruikt zal zjn en zinnen
op middelen om zich van hem te ontdoen.
De abt Hendrik vergadert het kapittel en daarin wordt besloten ,
dat m en W illem naar zee zal zenden om visch tekoopen ,inmiddels

zalmen rooversvan zjn tochtverwittigen.W illem zalzich tegen
hen verdedigen en afgem aakt worden en de kloosterlingen zullen
van hem verlost zjn.
De abt belast W illem met de boodschap; W illem wil zich

wapenen, maar dit wordt hem a1sstrjdig metdekloosterregelen
verboëen. XMaar als men mj de visch ontneemten hetlastpaard
afvordert?'' ;Dan geeft gj ze gewillig:een monnik mag niet
vechten''.- W illem wordtwoedend:zooietsheefthj nooitgehoord.
3En als zj me mjne handschoenen ontnemen?'' pGeefze al
lachend.''Ook zjnelaarzen,zjn mantelen pj en verdere kleeren
mpet hj gewillig geven?a1sde roovershem die afvragen.Alleen
als ze hem zjne pbraies''ontnemen: mag hj zich verdedigen,
maar slechts m et pvleesch en been.''
W illem gaat nu heen ,kom tongedeerd doorhetbosch en isweldra,

begeleid door een jongen)met de visch weer op den terugweg.
Hj maakthaast en komt spoedig sin hetdalte Sigeren''(le va1
de Sigré). Zelf is hj onvervaard, maar de knaap siddert van
vrees? dat hun iets kwaads m ocht overkom en. W illem verzoekt

hem nu een liedje te zingen, om wat moed te krjgen en hem
den weg te vervrooljken.Zjnsondanksheftde knaap aan,maar
Al soetelike,te halven uut,
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e
fellen booswicht,hebben het geluid gehoord. Zj snellen op de
reizigers aantgri
jpen den knaap, boeien hem en werpen hem
in een greppel. W illem schiet op zjn hulpgeschrei toe en bidt
ootmoedig,dat men den jongen vrj late en zich metzjn eigen
goed vergenoege.Gonnartspreekthem smadeljk toe,hetgeen den
graafin toorn doetontsteken.Hj trachtden rooverstebeduiden,
dat zj zich bezondigen door zich aan een kerkeljk persoon te
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vergrjpen,maardithelptnieten hj wordtbjna naaktuitgeschud.
Als nu Gonnart ook W illem 's kostbaren rbroecrime'' nemen, en

op W illem's verzuchting den zjne daarvoor geven wil, maakt
de beroofde gebruik van 't oogenblik , dat Gonnart: van het paard
gestegen is, en
A lse doe die grave sach
Vor hem liggen,die aldien dach

Hem gereitsi
jn ongevoech,

H iefhidie vust op ende sloech.....

Hier eindigt het eerste fragment. In 'toorspronkeljke wordt
verder verhaald, hoe W illem n0g zes roovers met vaistslagen velt.

Alsdeanderen op hem aandringen,scheurthj)die geene andere
wapenen dan vleesch en been gebruiken mag , een der lastdieren
eene dj en een poot uit het ljf en slaat daarmede de overige

roovers dood. Uit medeljden methetlastdier,zethj dj en poot
weder op hunne plaats, bidt tot God en o wonder!het dier ge-

bruiktzjn'vierden pootweer,alsofernietsgebeurd is.
W illem verlostnu zjn'jongen,maarvindtbj deabdi
jgekomen,
de poort gesloten. De monniken willen hem met viseh en buit

nietweer binnenlaten.rBljft,waargj zjt'',roepen zj,rwantgj
zi
J't roovers-''
De graaf ramm eit echter met een balk de poort open , waardoor
drie m onniken verpletterd worden. In zi
ne woede takelthj allen
aj
toe, die hem in handen vallen , beukt hen m et de vuisten ,trekt

hen bj de haren en schopt zelfs den abt. Als W illem evenwel
wat uitgeraasd heeft en de m onniken hem om genade smeeken ,

geeft hj die op voorwaarde,dathem ook vergeven wordt. W illem verhaalt zjn wedervaren en de abt geeft hem absolutie.
De kloosterlingen gaan nu de visch eten,terwjlzj zorgentdat
'
W illem z0o veel goeden wjn heeft, als hj maar drinken kan.
Gelukkig evenwelwerden zj spoedig daarop van hunnen driftigen
broeder bevrjd, daar een Engel hem kwam bevelen naarelders
te vertrekken.

In de woestjn van Gellone zondert W illem zich nu af,valt
eindeljk in handen derongeloovigen en wordtzevenjaargevangen
gehouden door Synagos (Synagoen),den sammirant van Palerne.''
Het tweede fragmentverhaaltvan Willem'sljden in de gevan-

DE MIDDELNEDERLAXDSCHE FRAGAIENTEN.

genis. Zi
jne wonden veroorzaken hem hevige smarten,hi
j sterft
bi
jna van honger.Zi
jn kerkerliep vaak volwater,
Dar sathi dicke wile inne
Toter borstende toten kinne.

A1s hj slapen wilde,moesthj op een pilaar klimmen en daar
trachten te rusten , kortom
Engeens dincs haddi gnoech,
Sonder leets ende ongevoech.

Zeven jaarlang had hj ditljden reedsgedragen.Depserrasine''
hoorden nietnaarzjneklachten.Godverliethem evenwelniet.Eerst
Quam dieingelboude,
Dien God dar selven sende
Ende troestene intelende.

De engel geneest W illem's wonden en spoedig daagt een edel

ridder op,Landridus de Timonier (Landry le timonier) om zjn
bloedverwantte verlossen. Landry geeftzich en zjne gezellen uit
voor kooplieden:die handelen in slakene m enegertieret
*
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Scarlakene ende singlatoene,
Ende dar toe ginbere ende cruut
Selc alse coepliede bringen uut,

Soedoewipeper ende comi
jn.
M aar Synagoen , de heidensche koning , die W illem gevangen

hèudt, gelooft dit niet en op strafe desdoods gelastkj Landry
de waarheid te zeggen. Deze zegtnu,wie hj isen dat
svillem van Oringen,
Dien die heidine nie consten dwingen,
Bras dalre liefste man,
Die ic ie levende......

Hier eindigthettweede fragment. Hetoorspronkeljke verhaalt,
hoe het Landry gelukt zjn neef W illem te verlossen, hoe
W illem den koning Synagoen doodt en weer naar zjne kluis
terugtrekt,die hj nog slechts eenmaal op dringend verzoek van
koning Lodewjk verlaat om de Saracenen voor de muren van
Parjs te verdrjven.
Om trent den vertaler en denti
jd)waarinzi
jnwerkvalt,wetenwi
j
JoxcltsyuoE'
r,zve#.Lett.x
sldle/eeulnen,I,4e druk.
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KLAAS YAN HAARLEM .

althansiets. Voor heteerstvinden wj hem vermeld in Maerlalzt's
Spieghel. Nadat de Vlaam sche patriot aan zekere pW alsche boeke''

verweten heeft, dat zj Willem van Oranje boven Karel den
Grooten stelden,gaathj dusvoort:
11W illem was een ridder goet,

Endestortemenechwerfsi
jn bloet
Duer Gode;synt warthi hermite.
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Die walsche boeke lieghen van hem ,
Die uten svalschen van Haerlem
Clays,ver Brechten sone,dichte,

Daerscone worde in si
jn endelichtef'.
sFie w as deze Klaas, vrouw Brechten zoon , van H aarlem ? A1s

wj zien, dat W olfram reeds in de eerstejaren van de deriiende
eeuw zjn Willehalm schreef(bl.129),dan zalhetniettegewaagd
zjn aan te nemen,datook hier te lande de Fransche chanson al
vroeg de aandacht trok. Bedenken wj voorts,dateen Hollander
daarvan de vertaler is, dan dringt zich alsvanzelfhettjdperk
van den H ollandschen graaf W illem I aan onze verbeelding op.

Deze was een groot voorstander van de Kruistochten. Ii1 zjne
jeugd had hj zjn vadervergezeld naarhetHeilige Land (1190);
later had hjzelf in Spanje de Saracenen bestredent en als de
besteheld dersagekierhunnervorstentenondergebracht5eindeljk
had hj Damiate helpen veroveren. In zjn tjd moesteen gedicht,
dat een soortgeljken strjd bezong, de aandacht trekken en een
gewillig oorvinden. En nu waren hetjuistde Haarlemmers,die,
volgens de overlevering ,zulk een roemvoldeelhadden aan dien kruis-

tocht5 ook heette de held,die daarbj de Ongeloovigen overwon,
juistW illem. En washetnietin hetHolland van die dagen,dat
de strjdhaftige Aleide,zoo gded alsde Guiborvan hetgedicht,
naar het zwaard had gegrepen bj ontstentenishaarsechtgenoots?
W asvoor een Haarlemsch dichter,diemisschien zelfaan denkrjg
had deelgenom en en in den eersten tochtAkers, oflaterhetAlkazar

en Damiate had helpen veroveren,dittjdperk niethetmeestgeschikte om juistditonderwerp:juistdien held te bezingen?
In dien tjd kan men ook een historischen Klaasvan Haarlem
aanwjzen.In de Hollandsche charterskomen omstreeks1200 verschillende leden van het adelljk geslacht van Haarlem voor,en
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daaronder meer dan een Nikolaas. Er konden dus wel redenen
bestaan om een der laatsten nog een onderseheidenden toenaam
te geven , ten einde verwarring te voorkom en. Den K laas van

Haarlem , dien wj in een charter van 1199 voor heteerstontmoeten , meen ik voor den vertaler te moeten houden van den
Guillaume d'orange. Er is slechts weinig van hem bekend. Daar

hj in hetcharter,waarin hj als getuige optreedt,ie midden van
de hofbeambten van den graaf verschjnt, mag men gissen,dat
hj mede tot diens hofhouding behoord heeft. Erisveel,dater
voor pleitzjne vertaling te stellen tusschen debeide kruistochten
van den Hollandschen Graaf(1191- 1217). Is hetniet,alsof men
in de geschiedkundige gebeurtenissen een naklank verneemt van

het gedicht? Of zou het zoo ongerjmd zjn,dat W illem juist
daardoor werd geprikkeld om , tegen den zin zjnermeeste bondgenooten , de Saracenen op het Spaansche schiereiland met eene

kleine bende te bevechten? En herinnerfdejonge Fries,die met
een dorschvlegel gewapend , op de m uren van Damiate onder de

vjanden woedt, niet aan Renouard, die met zjne ontzachljke
knots zulk eene bloedige rol in het gedicht vervult?
Men zou uit de overeenkom st van sommige toestanden in de

werkeljkheid en in hetgedicht, misschien omgekeerd ook tothet
besluit kunnen kom en , dat die overeenstem ming aanleiding voor

den vertalerwerd,om zjnekrachten aan eene bewerking vanhet
gedicht*te wjden: en ik zou de gegrondheid van die gissing niet
durven tegenspreken. Veel verschil in de tjdsbepaling zou dit
evenwel niet teweeg brengen. In November 1219 werd D amiate
veroverd en in het begin van 1222 stierf graaf W illem. Tusschen

diejaren moetdan de vertaling gesteld worden,diewaarschjnljk
wel vppr 's graven dood za1voltooid zjn en dusomstreeks1220
zou vallen.
D e vorm van het werk is daarmee geheel in overeenstemming.
Daarin is m eer kunstvaardigheid op te merken dan in de vroeger
behandelde stukken. Zoo de schrjver nog niet uitmunt door dien
volmaakten versbouw , door die vloeiende,heldere taal,w elke de

gedichten uit den bloeitjd der ridderpoëzie kenmerken,zjn stjl
is duideljk en zuiver, geheel vrj van bastaardwoorpen:en het
verwondertonsniet,datMaerlant: ondankszjn weerzin tegen de
romantische poëzie, toch aan dit gedicht den lof niet onthoudt,dat
l3*

SAK SENKRIJG .

Daer sconewordein si
jn ende lichte.''
Karel's derti
gjarige strjd tegen de Saksen heeft niet minder
dan de oorlogen tegen de M ooren aanleiding gegeven tot verscheidene Fransche gedichten , waarvan er althans één voor ons

bewaard is, dat omstreeks het jaar 1200 door Jean Bodel van
Atrecht werd vervaardigd. W j bezitten zeer geringe fragmenten
slechts 199 regels
van een handschrift eens gedichts, dat
in m iddelnederlandsche verzen hetzelfde onderwerp bézong. In 't
ons bewaarde fragm ent wordt verhaald ,hoe K arel's leger Sassine,

de hoofdstad van W ittekind (in de Mnl.vertaling Gwidekjn genoemd),belegert. Daarbj onderscheiden zich vooralRoland,zjn
broeder Fransoys en Olivier. De stad wordt verdedigd door den

reus Fledric,broeder van Gwidekjn. In een nachteljken uitval
sneuvelt Fledric en de Saksen
saghen m inderen sere
M etten oghen haar ghesellen.

Zj vluchtten dan ook naar de stad terug.,uitroepende:
*@@@jKRoelandi
jn,
Olyvier entie broeder si
jn

Si
jn duvelsuterhellen;
Siverslaen alons ghezellen.'f

Groote verslagenheid heerschte er nu onderde belegerden:zj
hadden 35 000 m an in dit gevecht verloren. H et ergste was even-

wel de dood van Fledric,vooral omdatGwidekjn zich metzjn
zoon Gwineman in de stad Bacham bevond. Niemand durfde den
koning de treurmare overbrengen, en Ofschoon er nog

*

55-elx LM binnen der m ure

waren , waagden de belegerden geen nieuwen uitval:maarbesloten

binnen de stad tebljven.

Het is te betreuren , dat slechts zo0 weinig van dit goed behan-

delde verhaal tot ons is gekomen 1)t waarvan wj thans alleen
') Deze fragmenten zi
jn uitgegeven door J.H.Bormans in de Bulletins
de la Coz
n?z
lzlft
?zlroyale d'histoire de t'AcadlmiedeBruxelles,T.XIV,p.262 -

268,en doorKalf,i'
Viddeln.episcbey/cf
/rz
lenfe'?,bl.161vlg.,onderdentitel:
Gwidekqn valtSassen.

kunnen zeggen, dathetbljkbaar uithetFransch vertaald is, en
waarschjnljk naar eene ouderbron danhetgedichtvanJeanBodel,
waarm ee hetniets gem een heeft. Dat is ook de hoofdredentw aarom

wj hethierterplaatse vermelden.

A1de genoemde gedichten vallen stellig in hettjdperk van den
aanvang onzer letterkunde , en vooral de vorm dier vertalingen

draagt het kenmerk van ongepoljstheid, aan elk begin eigen.
Intusschen naderen wj metrassche schreden hetijdvak van bloei
onzer middeleeuwsche poëzie, waarin afronding en beknoptheid
van inhoud zich za1 paren aan gekuischte taal en m eer beschaaf-

den rhythmus. Op den drempel daarvan ontmoeten wj nog een
gedicht, dat door inhoud en cyklische uitgebreidheid evenzeer t0t

het vorige tjdvak behoort,ofschoon het zich door reinheid van
vorm zeer gunstig onderscheidt van de totnu toe behandelde werken.
Het is de zoogenaamde Rom an de'
r Lorreinen.
H et Fransche gedicht, dat aan deze vertaling ten grondslag ligt,
La C/lcwdpzl de8 fzprrcfzl.
s, behoort niet slechts tot de oudste,

maar ook t0t de meest dichterljke voortbrengselen der middeleeuwsche epische Muze. De inhoud moge dikwerf ruwer zjn,dan
der nieuw ontlpken beschaving past; de uitbreiding : die aan het
gedicht gegeven is, vooral in de vertaling , m oge daaraan al den

naam nietdoen toekennen van een eigenljk kunst-epos;hetbevat,
geljk alle echte volkspoëzie,tafereelen,die ten allentjdedentreffendsten indruk zullen m aken OP wie smaak en OOg heeft voor
verheven schoon.
Het gedicht bevat het verhaal van de bloedveete tusschen twee

geslachten,datder Lorreinen en der Bordeloozen 1).
Hervis,hertog van Lotharingen,heeft twee zonen,Garjn en
1) Zie een uitvoerig overzicht van den inhoud in

miJ'ne Geschledenis der

111
,nl.Dichtkunst,11D.,bl.6 55. (
Hetoorspronkeli
jkewerdgedeelteli
jk uitgegeven door Paulin Paris,onder den titelvan LiromansdeGcrï'lleZol/rcfn,
twee deelen in #1.80 (1833-1835),en doorEdélest
and Du Mfrila1sLamort

deGcrfn leLohlrain,eèn deelk1.88(1846).
Voorwetenschappeli
jk onderzoek vergeli
jkemen Dief.
fcnéc/
triffe)
?derCesfe
des Loblralns,von Dr.Avilh.Viëtor,Halle,1878,en Stengel's Ausgaben und
Stadt
kn,no.62.

INHOUD VAS DEN ROMAN DER LORREINEN.

Begge, die aan hethofvan den Franschen koning Pepjn worden
opgevoed m et de kinderen van H ardré van Bordeaux : Fromond
en W illem . Begge wordt door den koning met Gascogne beleend,
dat H ardré voor From ond eischte , en ziedaar de oorzaak eener
veete zonder eind.
1,Sfen vintla guerre,onquespiusne prist fin,
AprLs les pères la reprisent li fll,
A prLs 1es fius li plus prochain voisin-''

Lang heeftde eerste krjg gewoed.Eindeljk heeftFromondzich
aan den dapperen Begge onderworpen en is de vrede tot stand

gekomen,diemeer dan zeven jaren duurde. Na verloop van dien
tjd wenschtBegge zjn eenigen broederGarjn: dien hj in aldie
zeven jaren niet gezien heeft, tebezocken en in hetwoud van
Vicoigne,nabj Yalenciennes,te gaan jagen.Zjne gade,Beatri
js,
ontraadt het hem , m et het oog op de nabjhei
d van Fromond,
doch vergeefs. Hj wi1 zjn broeder verrassen met den kop van
een prachtigen ever.Op dejachtvan dezjnen afgedwaald,wordt
hj door dienaren van Fromond overvallen en gedood. Roerend is
de smart van zjne gade, zjn zoontje en zjn trouwen broeder
geschilderd.
Fromond is onschuldig aan 't gebeurdet en er zou een zoen

tusschen hem en Garjn totstand gekomen zjn,doch doortoedoen
van eenverradermisluktook detusschenkomstdeskonings.Pepjn
laatzich zelfsdoor goud omkoopen,binnen hetjaarniettusschenbeidete treden in den strjd derBordeloozen en Lorreinen,waaraan ook veertigduizend Avaloizen (Nedel-lqïtdersj deelnemen. Met
vernieuwde woede bekampen deze nu elkander. lfasteelen worden
bestormd , steden plat gebrand , het land verwoest en honderden

ridders sneuvelen in eerljken strjd of in hinderlaag. Zelfs de
ljken der gevallenen worden nog verminkt. Achtereenvolgens
wordt er gekam pt in en om Bordeaux , Gascogne, Bourgondië
en Vlaanderen.

Eindeljk beproeft Garjn eene verzoening tetreFen om daarna
alsboetedoening naarhetHeiligeLandtetrekken.Zjneerfvjanden
leggenhem echtereenehinderlaag,doodenzjneongewapendevolgelingen en verwonden hem voor 't altaar eener kapel.

Toen sprongGarjnoptdooddenogveertienridders,maarbezweek
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onder de slagen van Fromond,Fromondjn en den bisschop van
Verdun.Hj lag tusschen de dooden alseen eik temidden van het
lage hout!

Garjn's gade en hare zuster sterven van wanhoop,zjn zoon
Girbert wreekt den moord zjns vaders en de Bordeloozen worden
doorhem en zjn'aanhang geduchtin 'tnauw gebracht.Fromond
m oet zelfs het land ontvluchten en valt door een'storm op-Afrika's
kust den Saracenen in handen. Een korte vrede wordt door een
ongelukkig toeval, waarin de Lorreinen verraad zien , weer ver-

stoord.Ten tweeden male wordtFromondjnonderworpen.Nukomt
Fromond meteen leger Saracenen in Frankrjktdoch sneuvelt.
Fromondjn werdkluizenaar,doch werd laterdoorGirbertgedood.
Van dit alles bevatten onze fragm enten , die grootendeels tot

hettweede boek behooren,weinig.Gelukkig datjuistdeschoonste
episode van het geheele gedicht, de moord van Begge en den

rouw der zjnen,onstoevallig bewaard zjn gebleven.
In hettweede boek isPepjn vervangen doorKareldenGrooten,
Girbert door zi
jne zonen Yoen en Garjnq Gerjn doorOtte,die
in het ri
*
jk zi
jns grootvaders Anspis te Keulen heerscht. Deljn
van Fromond wordt voortgezet door Gelloen of Ganelon , den
bekenden verrader uit andere gedichten, hj komt hier voor
als de zoon van H ernaut en Ludie. Gelloen komt tegen de Lor-

reinen, wien hj ter nauwernood ontkomen was: hulp zoeken
bj Otte en zet dezen verraderljk op tegen koning Yoen.Diens
dochter Judith , die tot bruid bestem d was voor 'skeizers zoon

Lodewjk, bevindt zich aan het hofvan koning Otte en Gelloen
haalt Otte over Judith te doen
setten in bordele'',

ien einde 'tvoorgenomen huweljk onmogeljk te maken. Ditgeschiedt. In de stad wordt om geroepen ,
datY oens dochter,die scone Judit
ware ten bordele gedaen,
ende wie woude m ochten gaen
ende doere sinen willen m ede.

De m aagd wordt echter door een aan haar geslacht verplichten

ridder Jan van Metz bevrjd en in Aken aan Ogier,'s keizers
burggraaf en Judith's bloedverwant, toevertrouwd.
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Otte belegert nu Aken , m aar verneem t door een bode des

keizers, dat-Karel Gelloen's partj ten onderheeftgebracht. Hj
verlaat Aken en Gelloen , die zich
tsinen landewaertvan Sweden

begeeft.

Judith huwt 'skeizers zoon. Koning Yoen valtin hetrjk van
Otte, Jie voor'den keizer gedaagd wordten door de sluwe verdediging van zjn vriend Coenraad eenezoen weette treFen.
Later geraakte keizerKarelinZuid-FrankrjkmetdeSaracenenin
strjd.DeverraderljkeGelloen,diedoor'thuweljk zjnerdochtermet
den zoon des keizers van Konstantinopelweer m achtig isgeworden ,
weet zich Karel's gunst te verwerven en diens zuster tot vrouw.

Yergeefs beproeft men den op nieuw ontbranden strjd tusschen
Gelloen'sen Otte'spartj teeindigendoortweegerechteljkekampen.
Zoo nemen de zonen en kleinzonen de bloedveete over en voeden

geljk Gelloen zelfzegt:
Den ouden ni
jt
Die ons van onsen vordre bleven
Es.

Daardoor ontaardt het gedicht in eene kroniek. Dat is m eer
dan ooit het geval met de vertaling , welke toevoegsels bevat,die,
hoewel stellig uithet Fransch nagevolgd ,in de handschriften der
Chansons des fprrcïs,
s niet schjnen voor te komen1). Het eerste
boek daarvan begon met den oorsprong der stam veete en eindigde

metden dood van Fromondjn 1,zoon van Fromondvan Bordeaux
en kleinzoon van Hardré,den tjdgenootvan Pepjn. Hettweede
boek liep van daar tot aan den dood van Ritsart, den zoon van

Yoen en kleinzoon van Girbert of achterkleinzoon van Garjn I,
den Lotharinger. In het derde boek zou de geschiedenis worden
voortgezet rtot des K eizers Yrederycs tiden'', waarm ee misschien
Frederik I bedoeld is. De vertaler was dan ook van m eening , dat

hj rware ystorien''boekte, welke hj tot niets hoogers dan tot
grote dachcortinge''voor zjne hoorders oflezersbestemde.
!) Hetschi
jnt,datmen in Pari
jseeneChansond'Yonophetspoorgekomen
is,waarnaar denkeli
jk een gedeelte van hetmiddelnederlandsche werk werd

vertaald.Ik kan daaromtrentechternietsnadersberichten.Ooknunogberustdit

vermoedenalleen opeenemededeelingvanF.Bonnardot.LRomania,111,p.258).
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M et betreklting tot den inhoud mogen wj nietvergeten erop
te wjzen: dat zich hier een opmerkeljk verschjnsel voordoet,
hetwelk ook in de H eemskinderen terugkeert. Noordeljke en zuideljke overleveringen zjn hiersanzengesmolten.Fromondistegeljk
graaf van Bordeaux en heer van Lens in Artois. Vandaar dat

de veete tegen zjn geslacht nu eens in hetNoorden,dan weer
in het Zuiden woedt. Edélestand D u M éril opperde de zeer aan-

nemeljke gissing:dat de eene overlevering depersoonljke veete
behandelde van een Frankisch opperhoofd,W erjn genaamd,en
een krjgsman, die waarschjnljk Ylaanderen vertegenwoordigt,
daar in eene oude kroniek de Vlam ingen de Froim onds worden

genoemd. Toen de troonsbestjging vau het geslacht van Pepjn
die langdurige oorlogen tusschen de aanhangers van het oude

koningshuis in het zuiden van Frankrjk en de overweldigersvan
den troon had in 't leven geroepen, di
e eersttjdensKarelden
K alen werden ten einde gebracht doorGarjnjgraafvan M àcon ,die
den tegenstand van Aquitanië bedwong , waarin ook een Fromond

van Bordeaux wasbetrokken,schjnen zich de herinneringen aan
beide worstelingen te hebben verm engd:de daden derbeideGarjns
en der twee Fromonds werden OP één persoon overgebracht, geljk
z0o dikwerf in de overlevering geschiedt.
De kern des gedichts, de strjd tusschen Garjn en Fromond,

isstellig zeer oud (boven:bl.81);en zelfsin deFranscheredactie,
die wj kennen,klimt ditgedeelte van hetgedichttotheteerste
kwart der twaalfde eeuw op (tusschen 1120 en 1130). De toevoegsels mogen uit het laatst van die eeuw zjnq waarschi
jnll
jk
moeten zj niet later worden gesteld, daar ze, voor een deel
althans,nog in handschriften van dien tjd gevonden worden.
M aar ofschoon de tekst, die tot ons gekomen is, geen oor-

spronkeljk opstel kan heeten,daar hj zich herhaaldeljk op eene
oudere bron (la vieillec/lczldpzl) beroept,zjn daarin toch, zooals
doorgaans, toon en geest van de oudste overlevering behouden

gebleven. Ook hier is nog geen spoorvan ridderljkebeschaving
of verfjning: de helden schromen niet de vluchtte nemen,als
zj de zwakste zjn;velen vereenigen zich om een enkelen tegenstander te vellen;zelfsontwapendeen overwonnen vjandenworden
enmeedoogend afgem aakt en in stukken gehouwen , en met wilde
genoegdoening worden hunne afgehouwen hoofden aan hunnem agen

DE M IDDELNEDERLANDSCH E FRAGMENTEN.

gezonden. De ruwste hartstochten regeeren de woeste baronnen :

bj elke gelegenheid slaan zj elkandermetdevuistter aarde,en
rukken den onderliggende baard en hoofdhaar uit. En wat de
vrouwen betreft: de grofste beleedigingen worden haar aangedaan :

zelfsdekoning vergeetzich zoover,dathj derkoningin in tegenwoordigheidzjnerrjksbaronneneenvuistslaginhetaangezichtgeeft;
en zj zelve is zoo weinig ingetogen,datzj op harebeurtzich
niet ontziet hare vjanden te1jfte gaan. En alseen vjand verraderljk vermoord en zjn ljk aan stukken gehouwen is,dankomt
dat den verhaler hoogst natuurljk voor: sCe fu eschanges de
.%

Begon de Belln!''
De vertaling meen ik omstreeks de helft van de dertiende eeuw
te mogen plaatsen;zeker v/ör 1250,hetsterfjaarvan Frederik 11,
wiens dood bj de vermelding van keizerFrederik'snaam wel zou

herdacht zjn, als hj reedshad plaatsgegrepen. Veelouderdurf
ik haar om toon,taal, stjlen rhythmustdie alle zeergekuischt
zjn, niet maken. W j bezitten haar niet in haargeheel,maar
toch in zeer uitgebreide fragmenten 1).

1) Wi
jbezitten thansvijftien fragmenten- althanswanneerwemetdr.Kalf
en dr.Te W inkelhet lnderti
jd door svillems gevonden fragmenttotde Lor-

reinen rekenen - van #ituitgebreide gedicht;te zamen ruim 10100 heele en

200halve verzen.In vergeli
jking metden omvang van hetgeheel,isditnog
weinig.H etFransche handschrift,datnog nieteenshet- in onze gertaling
eersteboekbevat,telt32000regels.Deeerstedriefragmentendiebekendw erden,

gaf Massmann uit in zi
lrne Denkmöler deutscher Spr.und Litt.,en ze werden

daaruit overgenomen in Prof.M ei
jer*s Nalezingen op hetleven van .Tezus.Ik

zelfgafin 1844,in de Wfer/cen der Ferdenùfn: terôeporderi'l:deroudNederl.
Letterk-,twee uitgebreide stukken uit,naareen handschriftderBibliotheek te
Giessen,en lietde fragmenten van Massmann weer afdrukken.

Vi
jf andere fragmenten,deelsin Utrecht,deelsin Duitschland gevonden,
drukte of herdrukte Dr.Matthes in 1876 in de Xvlle aievering der Bibliotheek van kVnî.Letterkunde.Sedertkwamen nog vier fragmenten aan hetlicht,
afgedrukt door de zorg van Prof.M .de Vries in het Tl
jdscbriftvoor Nederl.
Tccl en Letterk., I1I b1.9-50.Deoorspronkeli
jkeU trechtsche fragmenten,

doorDr.Vermeulen gevonden,zi
jn nietverloren,maar doormi
jterKoninkli
jke Bibliotheek neergelegd. Ik heb den afdruk van Dr.Matthesnog eens
methetoorspronkeli
jkevergeleken en alleendevolgendeafwi
jkingengevonden:
V s.9,in dle Gods ere;vs.58,seiden hetm oeste;vs.70, stemm en;vs.274,

bet (1et?) abt so s.h.; vs.354;oecfromont;vs.355,metten liketwaren;
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De dichterljke waardetvooralvan hetoudste gedeelte van dit
gedicht, wordt terecht hoog aangeslagen. Er kom en ontegenzeg-

geljk grootsche en hoogstdichterljke toestanden in voor,die met
lalent opgevat en met trefenden eenvoud en waardigheid ge-

schilderd zjn. De karakterszjn krachtig gepenseeld en van eene
aangenam e verscheidenheid. Door dit alles zou het gedicht zeker

de vergeljking met de beste epische voortbrengselen der oudheid
kunnen doorstaan, ware niet alle maat uit het 0og verloren bj
den cyklischen om vang , die de epische werking verzwakt. Dubbel

is dit te betreuren, daar hetduideljk bljkt,datde dichtermet
bewustheid naar kunstmatige voorstelling streefde. Hj heeft de
gebeurienissen niet louter geboekt,zooals de overlevering ze hem

verhaalde, maar hj schikte en veranderde bjzonderheden om de
belangstelling voor zjne helden te winnen en hun toestand meer
dramatisch te m aken. En wat den vorm betreft, die trekt aan

door breede: plastische, echt epische schildering 1). De taal is
statig en dikwjls harmonieus:ook aan dichterljke uiidrukkingen
en vergeljkingen ontbreekthetniet.
De jonger toevoegsels,vooraldie:welke alleen in de vertaling
voorkomen, staan natuurljk in dichterljke vinding beneden den
aanhef, waarvan zijnietzelden eene navolging zjn. De voortgezette bloedveete sluitgeljksoortigheid van karaktervan,voorvaders
en naneven in zich; vandaar dat dezelfde persoonljkheden later
weer optreden , slechts met nieuwe nam en bekleed. En met de

karakters gingen ook soortgeljke feiteu i*n de vervolgen overt
of enkele trekken van het oorspronkeljke werden er breeder in
uitgewerkt. Somm ige schilderingen komen zelfs tot in de geringste

vs.426, dor God; vs. 523,bereet waren hares;vs.585,Aali
js;vs.600,
cussesse;vs.606,hermerli
jn;vs.746,ontfnc.
Hierbi
jkomtnunoghetdoorAvillemsinhetBelgischM useum (VII,441- 450)
en doorKalfin de Middeln.ewïycle-/kcpmenfen(bl
.130- 137)uitgegevenfragment.
Wi
jbezitten op hetoogenblik van demiddeln.vertaling derLorreinenvan
Boek I vier fkagmenten, van Boek 11 negen fragmenten, van Boek I11 een
fragm ent.
Hetdoor svillems en Kklfl-afgedrukte fragment van 3l0 verzen kan tothet
11 oftothetIlle Boek behooren. Zie K alF, t.a.pl, 127- 129.

1) Zie de dichterli
jke bi
jzonderheden opgesomd in mi
jne Geschiedenls#6r
iqinl.Dichtk.,11 D.,bl.68- 70.

WAARDE DER VERTALING.

bi
jzonderheden metdie van vroeger overeen. Maartoch bevat00k
dit gedeelte veelschoonheden van détail. W j treFen er even veel
gang in aan a1s in de beste deelen van het eerste stuk:de feiten

zjn somsverrassend treFend,de beschrjvingen volgloedenleven.
Stjlen voorstelling zjn levendig en schilderachtig juist.
En wat de techniek van den vertalerbetreft,hj heeftin den
regel zjn plieht getrouw vervuld: hoewel hj enkele malen in
dwaze vergissingen isvervallen.Zjne taalisuitnemend zuiver en
sierljk, en de rhythmus heeft eene vloeiendheid en regelmaat,
die van bjzopdere zorg getuigen. Toch leertde vergeljking met
het oorspronkeljke,dat,ofschoon deze vertaling boven de meeste
anderen uitmunt, Dr. Matthes evenwel terecht kon getuigen , dat

daarin Xvan de poëz
e (van het Oorspronkeli
jkej oneindig veel
.i
verloren gegaan is''1).
Trouwens de vertaler werd niet door di
chterljke aanblazing
gedreven: hj stelt voor geschiedkundige feiten te boeken,en is
er ook alleen op uit,zjne toehoorders te stichten en hun een
aangenaam tjdverdrjftebezorgen.Zoo erhier en daar ongepaste
leeringen voorkomen,dan schjnen die echter eer op rekening van
den afschrjver,dan van den vertaler te moeten worden gesteld.
Zoo door inhoud als vorm ,verdiende de Romaib der .
fzprreïzl6il

eigenljk eene plaatj aan het hoofd der vooribrengselen uit het
bloeitjdperk onzermiddeleeuwsche poëzie.
') DeRoman derLorrkinen,Inleiding,bl.V.

1X .
MYSTIEKE BRITSCHE ROMANS.

W j stappen thans van den Frankischen tot.den Britschen
sagenkring over.W j zagen 1),hoeenwaarom dezeindeFransche,
weldra overal nagevolgde, letterkunde de nationale overlevering

vervingqen wj stipten aan,dat,aangemoedigd doordeEngelsche
koningen H endrik I en H endrik 11, ook de Anglo-Normandische
adel weldra een gretig oor leende aan de nieuwe rom antische stof,

terwjl onder onmiddelljken invloed van laatstgemelden vorst,de
grooteproza-romansoverden Graal,overMerlù'n en Lqncelothet
licht zagen.N evensdieproza-dichtwerken werden ,tegen heteind der
twaalfde eeuw t voor een deel in Vlaanderen , aan het hof van

graafFilips van den Elsas,enkele dierBritsche sagen totberjmde
ridderromans, naar den heerschenden smaak in hetFransch bew erkt.

De drie proza-gedichten werden in hetMitdelnederlandsch overgebracht, en ook verscheidene der bedoelde rtjmverhalen zjn bj
ons vertaald. Alvorens ons met die vertalingen bezig te houden ,

zal het niet ondienstig zjn onze aandach! te wjden aan eenige
ewichtigevragen,de o
'orspronkeljke werken betreFend.
Van het oogenblik dat de N ormandiërs Engeland veroverden en

met Keltische mythen en sagen bekend werden,hebben zj zich
ook daarvan meester gemaakt en die gaandeweg in de Earopeesche

letterkunde overgebracht: natuurljk niet zonder ze naar hunne
opvatting te wjzigen en om te werken. Geesteljke en wereldljke
schrjvers wedjveren met elkander in die richting. Godfried van
Monmouth stelt zjne ' '-mritonu- :)op benevenszjne Vitq
1) Boven,bl.105 volgg.
2) DeHistorla britonum wasniet- zegtG.Paris,LLesAoplcn.
sd6la Table
Rondep.5 etc.
)- zooalsmen vroegerwelbeweerde,de bron voorde Arturromans. Dit bli
jkt o.a.daaruit,dat vande aan Arturin de Hlstoria toege.

BRITSCHE STOF DOOR TROUVZRES VERWERKT.

M el.lln.
i, en W illem van Malmesbury heeft in zjne kroniek niet
minder uit Britsche sagen enkerkeljkelegendengeput.W ereldljke
zangers trekken Engeland , Frankrjk en Vlaanderen dooren prikkelen de nieuwsgierigheid m et die lais, welke een m ythologisch of

romantisch feit ten onderwerp hebben.Daarbj komen allerleiverhalen in om loop omtrent Artur en de helden van zjn hof,welke,
zoo ze al in A nglo-N ormandisch of Fransch gewaad waren gehuld,

ongetwjfeld grootendeels uit Britsche stof waren samengesteld.
Uit die verhalen hebben zich een aantal echte ridderromans ontwikkeld , die Gaston Paris,deuitstekende kenner der middeleeuwen ,

in zjne grondfge voorstudiën1) voor een uitvoerig werk overde
Artur-romans:): zeer kenschetsend onderscheidt in biographischq
en qpisodische romans3).
En inderdaad zjn het verhalen, waarin steeds de avonturen
van een der ridders van de Ronde Tafel worden geschilderd)
terwjl Artur zelf en zjne gemalin erslechtseene ondergeschikte
rol in spelen. Het tooneel der handeling wordt doorgaans in
Engeland gedacht: deels in den onmiddel
ljken omtrek vanArtur's
verbljf(Caerleon - Karlioen - Oaradigan , Oarduel- Kardoel-

enz.),deels in het land der phantasie.

De inhoud van bjna aldeze verhalen isgrootendeels aan oude
Keltische overleveringen ontleend;maar men zal begrjpen, dat

diesagen vaak nauwefjksherkenbaarzjn,daardetotonsgekomen
Fransche inkleeding hetgewrochtvan velerleiwjziging moetzjn
schreven tochten en veroveringen geen sprake isin deromans:zelfsdeoorlogen

tegen de Saksen zi
jn eruitverdwenen;van zi
jn uiteinde wordtniet,van 't
geloofaan zi
jne terugkomst slechts ter loops gerept. Daarentegen is er bi
j
Godfried van Monmouth geen sprake van de Ronde Tafel. De daarop betrek-

king hebbende plaats bi
j Wace is door dezen zelfingelascht.,,En efet,en
dehors du monde des clercs la ldgende arthurienne avait pdndtrd sous des
form es variëes et par descanaux divers dans la sociëtë cllevaleresque''p.1.
IN
J Et
#udes sur les.romans de TableRonde, in Rontania,tom.X ,p.465- 496;
tom.XII,p.459- 534.
2) Zi
jn sedert verschenen en m eermalen aangehaald werk:LesRomansen
vers du cycle d6 la Tabl
e Aon#e. Extraitdu tome X XX de ?'Sltoïre littlraire
de la France.Paris, 1887.

3) Nspourle fond,i1sse divisenten deux classes:1esromansbiographiques

etles romans fpisodiques-''G.Parid,p.l4.
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geweest. De oorspronkeljke Keltische sagen:die denkeljk alleen
van m ond tot mond werden voortgeplant, gingen eerst over in
Anglo-Norm andisçhe gedichten, die in hun eersten vorm niet t0t

ons zjn gekomen, maar wat later, echter nog in de twaalfde
eeuw (volgens Gaston Paris zelfs nog vöör 1150),door Fransche

(l.
ol4rère'
u zi
jn opgewerkt in overeenstemming met de begrippen,
den geesten de behoeften van hun tjd.
De beroemdste dier om werkers was Ohrestien de Troies, ook
aan het h0f van den Vlaam schen Graaf Filips van den Elzas
gevierd,en die, onder meer,de romansvan Cligèu,Erec en Irain

in bovengenoemden geest dichtte,waarbj men lq Charrette en
Perceral m oet voegen , welke een ietwat ander karakter dragen.
Aan hem sloten zich verscheidene anderen aan, zooals Raoul de

Houdenc en Guillaume le Clerc,die geheelin zjn trantwerkteny
en eenige ongenoemden,waarvan sommigen nietonderzjn invloed
stonden,zooalsb.v.de berjmervan den Laltzelet,waarovernader.
Het is doorgaans ondoenljk in die naarvorm en geestgeheel
gewjzigde gedichten te onderkennent wat tot de oorspronkeljke
K eltisehe kern behoort en wat van de hand van den tweeden ot
derden bewerker is. Toeh gelukte het aan de scherpzinnigheid

van den genoemden Franschen geleerde door vergeljking van
oudere bronnen , althans van één gedicht aan
te toonent dat, en
A

hoe hetmetde oorspronkeljke mythische sage samenhangt,zooals
wj strakszullen zien. En hetisnatuurljk,datditgeen op zichzelf staand feit is.
Nevens deze groep staat eene andere reeks verhalen , welke nop

meer opgang heeftgemaakt:nameljk die,waarin de geschiedenis
van den Graal en de daarvan onafscheideljke van Lancelotbehandeld worden. Terwjlde eerste groep alleen berjmdeverhalen
bevat, komen deze ook we1 in de tweedevoor,maarhoofdzakeljk
bestaat deze toch uit proza-romans. Daarin treden Artur en zjne
gemalin Ginevra m eer op den voorgrond5 en zoo ,van den eenen

kant) de betrekking van Lancelot totde koningin op eene wjze
wordtgeschilderd,die de zinneljke,maarook totin hetonmogeljke verfjnde galanterie van den tjd in een eigenaardig daglicht
steli,zooalswj naderzullen aantoonen,zien wj van den anderen
kant hier godsdienstig gevoel en christeljke mystiek eene zeer
ingrjpende rol spelen. Overigens wbrden ook hier avonturen op

208 x ltsTosBooltTEascll'
r vxx Roxwxs Ix Paozx ov Ix VERZEN ?

avonturen gestapeld , en elk der dolende ridders,wier heldendaden
hier breed uitgemeten worden,is op zjne beurt de alles overireFende dappere.
Daar sommige episoden ol biographische verhalen , welke een
deel dezer proza-rom ans uitm aken , ook in rhythmischen vorm

voorkomen,is de zeer natuurljkevraag gerezen,welke van beide
voor ouder moet worden gehouden ? Het onderzoek daarnaar kon
eerst vrachteh beloven , toen het bleek , dat de episode van den

Ridder met de k@r (Le nhevalier de 1a,eharlette) uitheteerste
boek van den Lancelot ook door Chrestien de Troies a1s afzonder-

ljkeroman berjmd was.Bj menig verschilin de'
voorstellingwas
de doorgaande overeenstemm ing z0o in het oog vallend , dat men
wel m oest aannem en , dat het eene verhaal regelrecht aan het
andere w as ontleend. M aar welke redactie was de oudste? Ging
Chrestien de Troies vooraf aan W outer M ap , die in de middel-

eeawen algemeen alsschrjvervandenLqncelotgold,ofomgekeerd?
De beantwoording dezer vraag besliste natuurljk in hetalgemeen
over de verhouding van deproza-totderjm-romans. Zj isvaak
en in verschillenden zin besproken ; en nog onlangs heeft Gaston
Paris haar m et de hem eigen degeljke grondigheid behandeld, en
ten slotte den voorrang aan Chrestien toegekend.

W j zullen datbetoog ter toetsemoeten brengen;wantofschoon
dit vraagstuk voor okze letterkunde van keen overwegend belang
is, daar de m iddelnederlandsche vertalingen van al de rom ans uit

den Britschen sagenkringvanveeljongerdagteekeningzjn,ligttoch
de ontwikkelingsgeschiedenis van dezen tak der letterkunde ter
nauwernood buiten het bestek van een overzicht, dat den samen-

hang derverschjnselen opNederlandschen bodem metdealgemeene
Europeescheletterkundige ontwikkeling nietuitheto0gwi1verliezen.

Daarom zullen wj bj deze en enkele anderevragen betrekkeljk
den oorsprong dezer romans, zj het o0k z0o kort mogeljk,
m ogen stilstaan.
Daaraan m oet echter eene vluchtige inhoudsopgave der Fransche
Proza-rom ans voorafgaan.
DE GRAAL- MERLIJN-ROMAN.

De G?'cclofJoze
j ran.-4.l.
imathea. Yan heteerste gedeelte
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van dit verhaal bestaan twee verschillende lezingentdie eigenljk
a1s twee van elkander onafhankeljke werken moeten worden beschouwd : de eene,bekend a1s nLe petit Saint Graal ou le p man
d: Joseph d'
A rimathie''> de andere als Le Scïsf GraalofLeG/,cs(f
Saint Graal. Daar alleen het eerste geschrift in onze letterkunde

is overgegaan, zullen wj ons tot den inhoud daarvan bepalen.
Vooraf zj n0g opgemerkt,datvan ditverhaaltwee lezingen bestaan:de eenein verzen,de andere in proza1),die zooveelovereenkomstmetelkanderhebben,datde eene bljkbaaruitdeandere
is voortgekom en. W elke van beiden de oudste is, staai niet vast;

maar naar mjne overtuiging ging het berjmde gedicht aan het
proza vooraf2). Trouwens,voor onze beschouwingen isde beantwoording van die vraag van luttel beteekenis,daar in allen gevalle

Robert de Borron de schrjver van hetoorspronkeljke werk was,
en beide lezingen in dagteekening niet veel verschillen.
Ziehier den inhoud in 't kort:
Ten gevolge van den zondeval in het paradjs m oesten alle
afstammelingen van Eva ter helle. Om het m enschdom te verlossen
van de eeuwige straf werd Onze Heerzelfm ensch:alwie in H em
geloofde en gedoopt werd , en na de biecht vergeving van zonden
erlangde, zou uit de klauwen des, duivels verlost worden.

Ten tjde datChristusop aarde rondwandelde,wasJudea voor
een deelaan deRomeinenonderworpen,terwjlPilatuspdatgerechte
heltte Jherusalem .''Een edele m an , Jozefvan Arimathea genaam d,

gtond metvjfzjnerridders in dienstvan den landvoogd:hj had
den H eer in het geheim lief, m aar durfde dat niet toonen uit
vrees voor de booze Joden.
Jezus had een klein getal discipelen, onder hen den slechten
Judas, die 's Heeren pdrossaet'' was en als zoodanig recht had
op de tienden van al wat den M eester gegeven werd. Op zekeren

1) Het beri
jmde verhaalwerd in 1841uitgegeven doorFrancisque Michel
onder den titel: Le Roman du Saint-Graal; de proza-redactie gaf Eugène
Hucher in 1875 in het licht, onder den titel:Le Saint-Graalou 16 qToseph
zdrfmcfife,première branche des Romans de #r Table ronde. De middelnederlandsche bew erking zalin het tweede deelnader besproken worden.

29 Zie de verschillende meeningen aangestipt door Dr.J.Te W inkel in

het Tl
jdschrvt voor z
ved. Taal-en Letterk.I,bl.315.
goxcKsroz'
r,Ned.Lett.i
'
W ddeleeuwen,I,4e druk.
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dag vierde Jezus het avondm aal ten huize van Simoa, waar Alaria
Magdalena hem de bekende hulde bracht.Jadas was daarover zeer
verstoord , want de verbruikte balsem was wel driehonderd pen-

ningen waard: zoodat hj eene schade vau dertig penningen leed.
Van datoogenblik zon hj op middelen om datverliestevergoeden.
Dan volgt het verhaal van het verraad. In het huis van Simon

werddeHeergevangengenomen,enbjdiegelegenheidnam eender
Joden den schotel(,01c,'')twaarinOhristusgeoferdhad1)enbraeht
dien aan Pilatus. Toen Jezus gekruisigd was en Jozef,tot loon van

zjne diensten,den Landvoogd verzochthem hetljk te schenken,
stond deze dit niet slechts toe, m aar gaf hem tevens den pkîc.p'',

daarhj nietswilde behouden)dataan den veroordeeldehadtoebehoord.Jozef zelf, door Nicodemus geholpen ,nam Jezusvan 'tkruis

en wiesch zjne wonden:toen daaruitbloed droppelde,vinghjdie
droppels uit eerbied in den nap op. Daarna begroefhj hetljk.
Toen dit ten derden dage verdwenen was, besloten de Joden
Nicodem us en Jozef te vatten en te verbergen om ze later des
noods te dooden. De eerste wist te ontkomen , m aar Jozef werd
m ishandeld en voorts in een torenkelder geworpen, die daarop
verzegeld werd. M aar God vergat hem niet: de H eer verscheen in

den kerker,hetvatdragende,waarin zjn bloed was opgevangen,
dat de geheele ruimte metzjn glansverlichtte. Jezusopenbaart
nu zjn wezen aan Jozef, die Hem smeektom erbarmen. Jezus
belooft hem na zjn dood het eeuwige leven; en uit dankbaarheid voor zjne liefde geeft Hj den nap in Jozef'shoede en in
die van hen , aan welke deze hem zou achterlaten. Drie personen
waren daartoe bevoegd.- Dan heet het, dat nooit het sacram ent

zalwol-den volbracht:)zonder daarbj Jozefte gedenken.Alsdeze
1
) HetFransch heeft,vers395:
11Leenz eutun veisselm out gent,
Oh Criz feisoit son sacrement-''
In de Mnl.vertaling heethet:
Eenen nap ........
Dat was daer vor sine doet
Jhesus die eerste misse in sanckw''

Sachesquejameissacremenz
Feiz neiert,que ram enbrem enz
De toi n'i soit-''
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om verklaring van die woorden vraagt, antwoordt Jezus: pGj
weet, dat ik , het avondmaal ten huize van Simon gebruikende,

brood en wjn zegende en mjnen discipelen r
'er op wees:dat
het brood mjn vleesch en de wjn mjn bloed was. W elnu,te
meniger stede zal die tafel worden nagebootst: het altaar, waarop

zal geoferd worden,zalhetgrafvoorstellen,waarin gj mj hebt
nedergelegd:de gewjde misdoek hetlaken,waarin gj mj gewikkeld hebt: de kelk zal de nap zi
jn, waarin gi
j mi
jn bloed hebt
opgevangen: het deksel eindeljk, dat op den kelk za1 gelegd
worden,za1den steen beteekenen,waarmede gj hetgrafgesloten
hebt.Zoo zultgj herdachtworden. Allen,die dezen bekerzullen
zien, zullen de mjnen zjn; zj zullen altjd verkrjgen,wathun
hart begeert. Die de woorden verstaan en onthouden, welke ik u
zal zeggen, zul
len Gode en menschen aangenaam zjn: hun zal

in elk geding recht geschieden en in geen Godsgerichtzullen zj
overwonnen worden.''
XIk durf die woorden niet herhalen ,'' zegt de dichter, pen zou

het ook niet kunnen, tenzj ik het groote boek had:waarin de
verhalen van hetgeen geschied is, door de groote klerken geboekt

staan; dat boek noemt men den Graal: daarin zjn de groote

eheimen opgeteekend1).''
Jezus verdween daarop uit den kerker, waarin hj Jozefachterliet, maar met de belofte, dat deze verlost zou worden. Jozefbleef
in de gevangenis en men hoorde niet m eer van hem .
Na lang tjdsverloop kwam ereen pelgrim teRome,diein Judea

den handel en wandel van Jezus gekend had. Hj vernam ,dat
Vespasianus, deskeizerszoon,meteene vreeseljke,ongeneesll
jke
1)

11Jenfose conterneretreire,
Nejenelepourroiefeire,
(Neisseje feirelevoloie)
Seje legrantlivrenfavoie
Oh 1es estoires sunt escrites,
Par les granz clers,feites et dites,

Qu/en numme leGraaletdit:
Lh suntligrantsecrl escrit-''
De twee laatste verzen staan in hethandschrift in omgekeerde volgorde,

maarbli
jkbaarten onrechte.
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m elaatschheid behept was? en daarom in een toren was opgesloten.

De pelgrim zegt,datalsJezusnog leefde,dien hj zoovele mirakelen had zien doent 'skeizers zoon wel te genezen zoa zjn.
Voor den keizer gebracht,geeft hj hem den raad iemand naar
Palestina te jenden , om te onderzoeken of er niet het een ofander
van den profeet is overgebleven , waardoor Vespasianus genezen
zou kunnen worden. Dit gebeurt. M aar men vindt niets, dat den
profeet heeft toebehoord : evenwel herinnert men zich , dat er eene
vrouw is, die een afbeeldsel van hem bezit. Nu wordt Veronica
met den bekenden zweetdoek naar Rom e gebracht,en op hetbloote
gezicht daarvan geneest Vespasianus volkomen. D eze wil nu ,
uit dankbaarheid, allen straFen , die medeplichtig waren aan
Jezus' dood.
Titus en zjn zoon trokken meteen legernaar Judea. W eldra
waren de voornaamste Joden in de gevangenis geworpen en V espasianus wilde ze allen ter doo; brengen. Dertig hunner werden met

paarden vaneengescheurd? anderen verbrand,omdat zj hem den
profeet,dien zj gedood hadden,nietkonden leveren.Jozefalleen,
meenden zj,wist waar die gebleven was;en een hunnerverried
den keizer de plaats, waar m en hem had opgesloten. Ofschoon

ditmeerdan veertig jaar geleden was,en niemand ooitnaarhem
hadeomgezien, dachtVespasianusevenwel: slll
j ismisschien verzorgd door Hem ,die mj heeftgenezen.''Hj daaldein den kerker
neer en vond er Jozef levend en van helder licht omstraald. Deze
bekeerde nu den Vorst tot het geloof aan Christus, en werd toen

bevrjd.En Vespasianuslietaan de zjnen verkondigen:datalwie
Joden wilden koopen , erdertig voor ((n penning konden krjgen.
Jozef had eene zuster, Enygeus genaam d: die met zekeren
Hebron ofBron gehuwd was1),een groot vriend van Jozef. Deze

begaven zich ierstond volbljdschap tothem. Jozefdeed hun en
al het volk weten , dat wie in Jezus Christus gelooven wilde,door
H em van alle smaad en leed z0u verlostworden.Envelenbeloofden
dit. Toen gebood Jozef hun land en goed te verlaten en met

1
) In de middelnederlandsche vertaling heethi
j làroen;in 'tFransch nu
eens llebron (vs.Q3l0,:387, 2401,2413, 2422, 2510, 2293,2944,3236,
3387),dan weerz/ron (vs.2313,2494,2525,Q533,2854,2843,2849,2861,
28:7,2931,2963,3181,3235,3311$
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hem ,ter liefde van God ,in ballingschap te gaan. Vespasianusliet

hen trekken, en zj togen terstond naar verre landen, waar zj
lang vertoefden. Jozef leerde hun veel goeds en liet hen het land
bebouwen.

Een tjd lang hadden zj voorspoed;maar eindeljk begon alles
hun tegen te slaan. Ditgeschiedde,omdatzj zich aan ongebondenheid begonnen over te geven. Toen zj den tegenspoed niet
langerverduren konden,gingen zj totHebron,om hem hunnood
te klagen. Deze begaf zich naar Jozef om dien te verzoeken raad te

schafen.Jozeftwjfelde,ofhjzelfGodnietvertoorndhad,enhjwierp
zich voor zjn nap op de knieën,zooalsde Heerhem gebodenhad,
en bad dezen om raad. Eene stem antwoordde, dat hj geene
schuld had , en beval hem den nap met het heilige bloed onbedekt

voor de zondaren te plaatsen, om hen te beproeven. Hj moest
eenetafeldoen makentgeljk aan die,welkebj hetlaatsteavondmaal gediend had. Bron moest gaan visschen ,en den eersten visch ,

dien hj ving, op de tafel plaatsen, en in 'tmidden van den
disch den nap,maar met een doek bedekt. Dan moesthj het
volk roepen, en zelf gaan zitten op de plaats, die de H eer had

ingenomen, toen Hj met zjne discipelen at. Bron moestnaast
hem zitten , m aar eene plaats tusschen hen beiden openlaten :
de plaats van Judas; want deze zou niet bezet kunnen worden,
voordat Enygeus haren m an een zoon geschonken had. Dan m oest
het volk , dat vast in het geloof aan de Drieëenheid gebleven was,
mede aanzitten. Dit gebeurde : een deel van het volk zat neder,

een deelmoestbljven staan.En zj,dieaanzaten,voeldenterstond
hun hart vervuld met het zoetste gevoel en volkomen tevredenheid.

Een hunner, Petrus genaamd: vroeg aan de omstanders,ofzj
hetzelfde !
gevoel smaakten, en toen zj ontkenden, zeihj hun,
datzj bljkbaar metgroote zondebeheptwaren,en daarom Gods
genade derfden.En zj gingen vo1schaamte van daar.Den aanzittenden beval Jozef elken dag terug te kom en. Zoo leerde Jozef

hen kennen, die gezondigd hadden; en op die wjze werd voor
't eerst de kracht van den beker aan den dag gebracht.

De gelukzaligheid. die zj deelachtig waren,duurde zeerlang:
het genot) dat zj smaakten, was onuitsprekeljk. En toen men
Petrus vroegt hoe eigenljk die nap genoemd werd,antwoordde
hi
j: sde Graalis zi
jn ware naam ; wantniemand za1hem zien,
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wien hj nietwelgevallig (gratialis= genadevol)zalzjn 1).:'Endien
naam bleefmen hem geven.Zj,diedaarvertoefden,zatendageljks
op de derde ure aan en noemden dit den dienst van den Graal.

En daar dit alles gebeurd is,noemen wj het dehistorie'
pcgz

den Graal,en

de naam Graal zal hem ten allen tjde bljven2).
Toen de onvromen vertrokken , bleef er een achter, M ozes ge-

heeten,die voor zeer slim doorging) en die zich uiterljk vroom
voordeed.Hj wildenietheengaan,en smeekte,datmen hem ook
der genade deelachtig lietzjn. Toen hem toegestaan wasaan te
zitten om de proefte nemen,nam hj plaatsaan de tafelop den
opengebleven zetelnaastJozef;maarhj verdween plotseling in de
diepte. Toen Jozef den Graal om verklaring dier gebeurtenis bad ,

kreeg hj ten antwoord:dat deze plaatsnietmochtvervuldworden,
voordatde derde man zou koraen,uitzjn geslachtvoortgesproten:
de zoon van Bron en van zjne zuster. Mozeswaseen bedrieger,
en hj wasin de diepte gezonken,zoodatmen nooitmeervanhem
hooren zou (rne en fable ne en chançon,'' vs. 2816), totdat
degene, die deze plaats innem en mag ? hem zal vinden.

Bron had bj zjne vrouw allengs twaalf zonen verwekt. Zj
wisten niet, wat ze met hen aan zouden vangen. Jozefraadpleegde
daarom trent den Graal, en God zond hem een Engel,die hem zei,

datzj allen totden dienstvan God zouden bestemdworden,maar
dat diegene onder hen, welke geene vrouw nam , heerschappj
over de anderen zou voeren. Allen huwden ,behalve één, Alein

geheeten, die dit weigerde. Deze bleef bj Jozef:en werd,op
bevel van den H eiligen Geest, in de geheim en van den Graal en

van Jezusingewjd,en ontving de heerschappj overzjnebroeders.
Daarop brachteen hemelbode een brief,waarbjaanPetrusbevolen
werd, verre vandaar te vertrekken naar hetW esten;en hj ver11Petrus respont:sgNou quier celer:

Quià,droitlevourra nummer,
Par droit Graall'apelera;
Car nus le Graal ne verra,

Cecroije qu'ilneliagrëe''''
V s.2683: :?Et,pour ce que la chose est voire,
L'apelon dou Graal l'Estoire:
Et le nom clou Graalara
Dès puis le tens de lh en çh.''
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klaarde met zjne broedersnaar pdatlantvan Avaroen''gAvallonq
te zullen gaan , dat woest was: om daar de genade des H eeren af

te wachten.Zj trokken weg,en overalwaarzj kwamen,predikte
hj den naam van Jezus Christus,zooalsJozefhethem geleerdhad.
G0d zond daarop zjn Engel tot Jozef, om hem te gelasten,dat
hj Petrus zou laten trekken , en den Graal aan de hoede van
Bron zou toevertrouwen , na dezen in het geloof aan Ohristus

ingewjd en hem de heilige woorden herhaald te hebben,die de
Heer in den kerker tot Jozef gezegd had en diehetgeheim van den
Graal worden genoemd 2).Dan moest Jozef hem den nap ter hand

stellen en hem zeggen,datzjn naam voortaan pderi
jkeVisscher''
z0u zjn, wegens den visch,dien hj ving,toen deze mirakelen
een aanvang namen2).Hj moestnaarhetW esten trekken,waarheen hem goed dacht, en daar moest hj den zoon zjnszoons
afwachten , aan wibn voorts de nap m oest worden overgegeven ,
om dien te behoeden.Dan zou Jozef sterven en den hemelbeërven.

En alzoo geschiedde het:deRjke Visscher,over wien later zooveelschoone verhalen verbreid zjn,vertrok,en Jozefbleef.
Mjnheer Robertde Beron - vervolgtdeberjmer - zegt,dat
het nu zaak zou zjn, te verhalen waar Alein heenging en wat
hem overkwam 5 welk leven Petrusleidde,en waarhj zou weergevonden worden ; wat van M oyses geworden was, en waarheen

de RjkeVisscher toog.Deze vier zaken moesten worden bi
jeengevoegd en in het licht gesteld, m aar ik weet wel, dat dit niemand
gegeven is, die de groote geschiedenis van den Graal niet heeft

hooren verhalen,welke volmaakt waaris. Ten tjde datik haar
Iaeiedeelde aan wjlen Heer W outer,uithetgeslachtvan MontBelyal,waszj door geen sterveling medegedeeld dan indegroote
historie van den Graal. Maar, bewaart G0d mj bj leven en
gezondheid,dan hoop ik die vier verhalen bjeen te brengen,als
V s.3332:

Les seintes paroles .
Ki suntproprem ent apelfes
Secrez dou Graaletnummëes.
''
V s.3342: :,potlr le poisson qu'il peescha

Quantcele grace commença'';
onzinnig in hetM nl.vertaald,vs.1290- 91:

!!Ombedatnoch dieti
jtsa1comen,
D at hy eenen visch zalvaen.e'
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ik ze in een boek kan vinden. Terwjlik dusvoor 't oogenblik
een deel van het verhaal achterwege laat,za1ik hetvjfdedeel
vertellen,om later,bj gelegenheid)devieranderen op tenemen>
ofschoon een ieder ze voor verloren houdt1).
z) Vs.8461:

11MessiresRoberzde Beron
Dist,se ce cisavoir voulun,
Sanz doute savoir couvenra
Conter 1: oh Aleins ala,
Lifiuz H ebron,et qu'ildevint,
En queu terre aler le couvint,
Etqtlfs oirs de lipeut issir;
Etqueu femm e le peut nourrir,
Etqueu vie Petrusm ena,

Qu'ildevint,n*en quelliu ala,
En quel1iu sera recouvrez:
A peinnes sera retrotzvez:

Que Moysesestdevenuz,
Quift
1silonguementperduz:
Trouver le couvient par reison

(Deparoleainsile dist-on);
Lau li riches Peschierres va,
En quel1iu ils'arrestera,
Etcelui sache ramener

Quiorendroitsfen doitaler.
Ces quatre choses rassembler
Couvient chaucune,etratourner
Chascune partie par soi

Sicomme e1eest;meisjebien croi
Que nushonsnefspuetrassembler
S'il n'a avant o'iconter
Dou Graalla plus grant estoire,
Sanz doute,kiest toute voire.

A ce tensqueje la retreis
A mon seigneur Gautier en peis,

QuideMont-Belyalestoit,
U nques retreite est: n'avoit
La grant estoire dou Graal
rar nul hom e quifustm ortal;

Meisje faisbien N touzsavoir
Quicestlivre vourruntavoir,
Que,seDiex medonnesantl
Et vie,bien ei volentd

2. Merlitt. De dui
velen waren zeer verstoord, dat Christus
na zjn dood de poortenderHelverbrokenenAdam enEvabenevens
andere vromen naar hetparadjs gevoerd had. De Helwas bjna
ledig gelaten en zj zou niet meer dicht bevolkt worden,want
wie berouw heeft over zjne zonden,zal vergifenis ontvangen.

Om dit te voorkom en m oesten de duivelen een m an in de wereld
zenden , die in hun geest werkte. Een hunner verm ocht m ensche-

ljke geslalte aan te nemen:hj begafzich naar een man,dierjk
in vee was en doodde het grootste gedeelte zjnerlevendehave.
De eigenaar was daarover zoo verwoed,dathj alwathem over
was gebleven , aan den duivel schonk. De booze geest doodde toen

Smans zoon, en de vader was daardoor z0o aangedaan,dathj
zjn geloof aan God opgaf. Toen brachtde Booze 'smansvrouw
D e ces parties assembler,
Se en livre 1es puis trouver..
Ausi cumme d'une partie

Leisse,quejeneretreimie,
A usi couvenra-ilconter
La quinte,et les quatre oublier,

Tantquejepuisserevenir
A u retreire plus par loisir,
EtN ceste uuevre toutpar m oi,
Etchascune m festuet par soi;

Meissejeorlesleisse* tant,
Je ne saihomm e si sachant

Qtlinequitque soientperdues
Ne qtzfeles seruntdevenues,
Ne en quele senefance
J'en aroie feit dessevrance.f'

De proza-bewerking heeft enkele bi
jzonderheden van deze plaatswatge-

wi
jzigd. Zoo heethetb.v.(zie deinleiding van Dr.Van Vloten op deMnl.
vertaling, b1. X1): :,Et au tems que Messires Roberz de Borron 1ou retraist

: mon seigneurGautier,lou preu conte deMonbeliart(!
q,elen'avoitonques
est;escripteparnu1homejbrselgrantlivre''. Devertaling van M aerlantis
hier zeer gebrekkig,m aar ook uitvs.1907:
5,Ende eer dat van hem wertgeopenbaert,
So ne wiste nyeman twint die tale,
D an in dat grote boeck van den Grale,''
mag men opmaken, dat in de Fransche verzen te dezer plaatse wat gebroddeld is.

daartoe, dat zj zich verhing. De echtgenoot stierf daarop van
verdriet. Er bleven drie dochters over: de oudste werd door een

jonkman verleid met behulp van den duivel,die zorgde,datde
zaak ruchtbaar werd, waarop het meisje, naar landsgebruikt
veroordeeld werd om levend begraven te worden. De tweede werd
door een vroom m an tot den dienst van Jezus overgehaald. Op

de derde zond de Booze een wjfaf,'twelk haar beduidde,dat
zoo zj haar zuster volgde, alle genotop deze wereld voor haar
voorbj was: wist zj maar,welke vreugde anderevrouwen met
hare minnaars smaakten1)!Hetgevolg was,datzj denverkeerden
w eg opging.
De tweede zuster, gesteund door den raad eens vrom en vriends,
bleef rein en deugdzaam , en ofschoon de duivel ook haar ten val

wildebrengen,duurde hetweltweejaarteer hj er kanstoezag.
Toen beschuldigde de verdorven zuster haar van ongeoorloofde
verstandhouding met haar biechtvader, en liet haar door hare

minnaarsmishandelen.Toornig wierp zj zich ophaarbedenvergat
zich te bekruisen,zooals zj gewoon was. Van die gelegenheid
maakte de Booze gebruik en sloop bj haar. Toen zj ontwaakte,
maakte zj het teeken des kruises, want zj ontwaarde, dat er
iets met haar gebeurd was. Zj riep de Heilige Alaagd aan om
haar tegen den duivel te beschermen , maar het was te laat:

Merljn zou geboren worden.Metgrootgejammerklaagdezjharen
biechtvader,datzj onteerd was.Deze legde haarstrengeboeteop.
W eldra werd hare zwangerschap bekend en het gerecht wilde
haar straFen ; maar om der wille van het onschuldiget nog ongeboren kind schortte men de doodstraf op en sloot haar op in een

toren,in gezelschap van tweevrouwen. Eindeljk werd hetkind
geboren : het had dit met den Booze gemeen , dat het kennis had
van het verledene; maar G0d schonk het o0k de gave om de
toekom st te voorzien. De moeder zorgde, dat het kind gedoopt

en naar haar vader Alerljn genoemd werd.
Hetjonksken ontwikkeldezich op verwonderljkewjze.Hetwas
1) Hier eindigthet fragment,dat door Fr.Michelis uitgegeven;maar

de proza-omw erking is in verscheiden handschriften tot ons gekom en. Een
uitvoerig overzicht daarvan gaf Paulin raris in het tweede deel van Les
Romans de la Table Aonde mls en nouveau Jcnr/cpe.
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anderhalfjaar oudt toen men zjne moeder ter doof
l wilde veroordeelenq maar Merljn wist door hetaan den dag brengen van
zekere familiegeheimen van den rechter te bewerkent dat zjne
moeder ongedeerd bleef. Tevens gaf hj een bewjs, h0e hj de
toekomst kon voorspellen.

Blasius, de biechtvader zjner moeder,onderhield zich methet
kind, dat beloofde hem te leeren, hoe hj het hemelrjk mocht
winnen. Merljn vertelde hem , hoe de Booze oorzaak wasvan al
het leed,zjn grootvaders huis overkom en. En hj noodigde hem
uit om alles te boek te stellen,wathj hem zou mededeelen. Toen
deed hj hem schrjven van de liefde Gods en van Jbzef van
Arim athea en van Alein en diens gezellen en van Petrusq en hoe
de duivelen een m an naar hun hart wilden m aken , en hem het

leven schonken. En de vertalervoegterbj (vs:4444):
!,Dusvisierde àlerli
jn twaren
D it werck ende dade daerom be ondersoeck;

Daerombeso hetetMerll
jnsboeck.''

Daarop voorspeltMerljn de vervolgingen,waaraan hj z0ublootstaan,en hj verklaartBlasius ten slotte,datzjn boek in waarde
zou worden gehouden , al bevatte het ook gebeurtenissen,die hj
niet zelve gezien had ;Blasius moester degeschiedenisvan Jozefvan

Arimathea aan toevoegen.Merljn zelfzou naarhetW estengevoerd
worden door hen, die meenden zjn bloed noodig te hebben:
Blasius moest de hoeders van den Graalopsporen:metwelke hj
eenraaal zou worden vereenigd 1).
Intusschen stierf Koning Constans van Groot-Brittanjet drie
zonen nalatende, waarvan de oudste hem opvolgde,metzekeren V er-

tigern (Vortigern)alsDrossaatofRjksbestuurder.De Saksenvielen
in hetland, en toen de koning hun nietweerstaan kon,werd hj
door eenige oproermakers gedood en zjn Drossaatin zjneplaats
verkoren. De twee overgebleven jonge zonen van Constans,Uter
De vertalerbesluitdithoofdstuk metdeze woorden (vs.4489):
1!Tweboecken zi
jn ernu metdesen,
Dit saleen scone boec wesen;
Ende beide spreken van ener zaken;

Nu moetic anderjeesten maken.
''

En boven het volgende hoofdstuk leestmen:l:Hier begint datderde boec.''
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en Pendragon , vloden uit het land naar het Oosten ,naar de statl
Borges. Yertigern liet de moordenaars des konings ombrengen z
ten gevolge waarvan hunne m agen zich tegen hem keerden.W eldra

sloten zich vele inwoners van het land bj hen aan,en daarop
m aakte V ertigern vrede met de Saksen en huwde de dochter van

Angwes(Hengist),een hunner hoofden.
Vertigern , op eigen behoud bedachtt wilde een sterken toren
bouwen ;maar steeds zonk hetbegonnen werk in de aarde. 'sK onings

klerken verkondigden hem , dat hetwerk nietzou gedjen,tenzj
m en de grondslagen besproeide m et het bloed van een kind y
dat zonder vader was geboren. M en ging aan 't zoeken en vond

Merljn,die den boden zei, wat hun voornemen methem wasy
en uit welken hoofde. Hj deed daarop nog eenige voorspellingen
aan Blasius,en gelasttehem op nieuw zjne geheele geschiedenis
op te teekenen,
n die van koning Artur (vs.5119):
t e
!,Gene historien nè gene sagen
N e werden so wel gepriset ter cure
A lse van den coninc A rture-''

Nadat hj afscheid van zjne moedergenomen had,die in een
klooster heilig leefde, trok Merljn met 'skonings boden meê,
en o0k Blasius vertrok naar de streek,waarheen Merljn hem
verwezen had.

Het wonderkind gaf onderweg nog eenige proeven van zjne
voorspellingsgave en eindeljk kwamen zj voorden koning.Merljn
meldde hem , dat het werk aan den toren niet kon bekljven,
omdat daaronder zich eene rivier bevond en onder haar bed twee
draken , een roode en een witte, die den last,welke op hen kwam
drukken t afschudden. .M en leidde het water af en de draken

kwamen aan den dag: zj begonnen elkander te bevechten,zooals
Merljn voorspeld had, en de witte behield de overhand,maar
stierf drie dagen later. Op 'skoningsverzoek verklaarde Merljn
hem de beteekenis van dien strjd: de roode draak beteekende
V ertigern en de witte Oonstans'kinderen ,die dezen zouden dooden,

a1s zj binnen drie maanden teW incester geland waren. En zoo
geschiedde het.
Toen ook Pendragon van de wjsheid van Alerljn gehoord had,
zond hj boden uitom hem te zoeken; maar deze Avist hen onder
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allerlei verm om mingen om den tuin te leiden. Ook aan Pendragon

verscheen hj in verschillende gestalten en deed hem allerleivoorspellingen , onder anderen dat U ter Hengist zou dooden , zooals

o0k weldra gebeurde. Merljn werd de vriend van Pendragon en
zjn broeder en beloofde hun hulp en raad. Het eerste gevolg
daarvan was, dat de Saksen uit het land verdreven werden.

Merljn gafden koning voortsde ondubbelzinnigstebewjzenvan
zjne alwetendheid,en men hield hem voor den vroedstenmanvan
zjnen tjd. Terwjl hj al wat hem overkwam 'aan Blasius ging
mededeelen,om hetop te schrjven,lietook Pendragon een boek
opstellen over de voorspellingen des wjzen en hetgeen den koning
van Engeland betreft;maardaarin werd nietgezegd,wie Merljn
was.Sedert heeft deze alleen in duistere voorspellingen gesproken.
De Saksen vielen op nieuw in het land, maar werden door

Pendragon verslagen,die door Merljn was gewaarschuwd en wien
hj de overwinning had voorspeld. Pendragon zelfwerd echterin
den strjd gedood,en zjn broeder Uter werd teLondentotkoning

&ekroond. Hj nam op Merljn's raad den naam aan van UterPendragon.

Merljn verhaalde hem van de tafel,waaraan Ohristushetlaatste
avondmaal gebruikt had, en van die, welke Jozef tot eene herin-

nering daaraan had doen maken;en hj gebood den koning eene
derde in te stellen , waardoor deze groote eer zou verwerven. Ein-

deljk deelde hj hem mede,datin zjn tjdgrootewonderenzouden
plaats grjpen,waarover veelzou gesproken worden. Hj knoopte
daaraan het bericht vast, dat de hoeders van den Graal naar het
W esten waren getogen , en ook een ander gezelschap , dat van den

kelk nietafwist.De nieuw op te richten tafelzou de Ronde Tafel
heeten en te Cardoel in W alesworden gesticit. Daaraan zouden
de vjftig beste ridderster wereld aanzitten,maar één zetelmoest
open bljven,evenalsaan de tafeljdie ten voorbeeld strekte.
0p het Pinksterfeest hield Uter h0f en noodigde o0k vjftig
ridders uit om aan de Ronde Tafelplaats te nemen;zj verbonden zichtniet van elkander te scheiden.Op 'skonings verzoek

deelde Merljn hem nu mede, dat de ledige zeteleerstbezetzou
worden onder de regeering van zjn opvolger en weldoor hem ,
die de avonturen#van den Graalzou volbrengen. Daarop ging hj
naar Blasius en deelde hem de stichting der Ronde Tafel m ede;
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en het duurde wel drie jaar, eer hj weder ten Hove verscheen.
Intusschen wilde een ridder de ledige plaats aan de tafel innem en ,

maarhj verzonk in de diepte.
Uter-pendragon werd ter dood toe verliefd op Ygerne, de echtgenoote van den hertog van Tintaveel, en deed alles om hare

wederliefde te winnen; maar zj was deugdzaam en hing haren
heer aan:zj weigerde den ltoning ter wille te zjn. Toen erdien
ten gevolge een Oorlog ontbrand was,en de hertog in een zjner
kasteelen belegerd werd,terwjlYgerne zich te Tintaveelbevond,
deed Merljn:onder bemiddeling van 'skoningsraad Uljn,Uter
de gedaante van den hertog aannemen : zoo raakte Uter in hare

kamer en won bj haar den later zoo beroemden koning Artur.
Daarentegen moest Uter zjn vriend beloven hem het kind
te zullen overgeven. Terzelfdertjd werd de hertog bj een uitval
gedood.
Om den zoen daarover te trefen , huwde U ter Y gerne en gaf
hare oudste dochter aan koning Loth van Orcanië tot vrouw. Uit

ditlaatste huweljk werden vjfzonengeboren:Afordret,Gurrehes,
Gaheriet,Gawein (W alewein)en Acgravein.Dehertoghadooknog
eene bastaarddochter, Organietdie sedert, om hare tooverkunsten ,

Morgant-li-feie(elders Morgttein,Morgane)genaamd werd.
Het kind, waarvan Ygerne beviel: werd door Merljn in het
geheim aan een arm echtpaar toevertrouwd: dat het voor hun

eigen zoon zou uitgeven,terwjlhun kind door eene minne werd
opgevoed. H et ondergeschoven kind werd Artur gedoopt.

Na verloop van tjd werd Uterziek en de Saksen vielen weder
in het land en brachten den Christenen , die zonder aanvoerder

waren,groote verliezen toe.Toen begafMerljn zichtotdenkoning
en ried hem ,zich op eene rosbaar aan hethoofd van zjn leger
te plaatsen , m aar tevens al zjn goed onder de arm en te verdeelen , daar hj nietlang meerzou leven. En a1shi
j na de overwinning bavochten te hebben op zjn doodsbed lag, verzekerde
Merljn hem ,datzjn zoon Artur na hem de kroon zou dragen.
Toen Uter gestorven was, baden zjne onderzaten Merljn,dat
hi
j hun een nieuwen koning zou aanwi
jzen;maarhi
j verklaarde
zich onbevoegd en ried hun G0d om een teeken te bidden , dat

hun een nieuwen vorstzou aanwjzen.
Intusschen was Artur zestien jaar geworden, en Antor, zjn
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pleegvader,wist niet,wien hj meerbeminde,hem ofzjn eigen
zoon Keye. Den laatste maakte hj ridier en toog metzjne beide
kinderen naar Logres om m ede van God het verlangde teeken af
te bidden.V öör de kerk , waar de plechtigheid m et eene mis werd
ingeleid , ontwaarde men straks een steen , waarop een aanbeeld
stond en daarin stak een zwaard. In gouden letters stond daarop

geschreven,dat hj, die vermoeht het zwaard eruitte trekken,
koning zou zjn.
Acht dagen lang beproefden nu de besten zich van het zwaard

meester te maken,maar te vergeefs. Toen zj eensna den eten
zich in het wapenspel oefenden , ontstond er tusschen hen een
gevecht, waar al de bewoners van de stad heenstroomden. K eye

zond toen zjn voedsterbroeder naarhunne herberg om zjn zwaard
te halen. Artur vond het niet, maar voorbj den steen en het
aanbeeld kom ende: kwam hj op de gedachte dit zwaard aan
zjn broeder te brengen. Hj vaite het bj hetgevest,trok het
uithetaanbeeld en verborg hetonderzjnkleed.ToenArturhetaan
K eye gaf, dacht deze zelf koning te zullen worden en verklaarde

aan zjn vadertdat hj hetuitgetrokken had,wanthj hield van
grootspraak. Maar toen zjn vader hem niet geloofde,was hj wel
genoodzaakt te bekennen,dathj hetvan Arturhad. Op Antor's
verzoek sloeg nu Artur het zwaard op nieuw in den steen , en
toen Keye beproefde het er uit te trekken , m islukte dit. Antor

bekende toen zjn pleegzoon)dathj zjn vadernietwas,totgroot
verdriet van Artur. - rW at zal mjn loon zjn,
'' vervolgde de
oude,salsik u totkoningmaak?'' sW atgjwilt.''- r'
W elnu,
alsgj koning zjt,maak dan Keye totuwen drossaat,en wathj
o0k misdrjve, doe hem zjn ambt niet verliezen; wantbedenk,
datom uwentwille zjne moeder hem nietzoogde.''
Artur zwoer hem zjn wensch te vervullen. Nu trok Artur op
nieuw , in tegenwoordigheid van den bisschop , het zwaard uit den

steen.Maarom zjnejeugd weigerden de baronnen hem totkoning
te benoemen. Het zwaard werd wederom in den steen geslagen en

bj herhaling beproefden de edelen heter uitte trekken.Toen dit
Artaralleen gelukte,werd hj ten slotte alskoning erkend,nadat
hj plechtig tot riddergeslagen was.En lang beheerschte hj het
lan4 van Logres in vrede.

3. Merll
jn 11 tzrfzfrl. Totzoover ging hetgedichtvan Robert
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de Borron. Een ander1) knoopte er de verdere lotgevallen van
Artur aan vast: en daar er vele oorlogen in die geschiedenis

voorkwamen, veranderde hj het slot van hetgedichtdoorrrede
in onrrede te veranderen.
De hooge edelen , met name de koningen Anguisant, Carados,
N eutres, Y dier: Urien en Loth , wilden Artur niet huldigen om

zjne jeugd en onbekende geboorte. Toen kwam Merljn en deed
hun weten,dathj de zoon wasvan Uter-pendragon en verhaalde
hun de geschiedenisvan zjne geboorte en opvoeding.Hetvolk en
de geesteljkheid trokken Artur'sparti
.
j,maar de edelenwildenvan
hem , den bastaard, niets weten.

Daarop ontbrandt de oorlog. Artur verzoektMerljn hem even
goedgezind tebljven,alsdezejegens zjn vadergeweestwas,hetgeen hem toegezegd werd. Hj verhaaldeMerljn,datde ridders
van de Ronde Tafelna zjnsvadersdood hetland geruimdhadden
en nu verwjlden in hetrjk van Carmelide,bj den ouden,zieken
koning Leodegan, diemaar épne dochter had,welke zjn rjk.zou
beërven. Diens buurman, Rioen , koning van de Giganten , had
twintig koningen ten onder gebracht, hunne baarden afgenom en

en daarmede zjn mantel versierd5 hj had gezworen,dathj nog
dertig anderen koningen hetzelfde lot z0u doen ondergaan. Op dit

oogenblik beöorloogde hj den koning van Carmelide; w0n hj
diens land, dataan hetrjk van Arturpaalde,dan zou o0k deze
het zjne verliezen. Leodegan werd nu nog door deridders van
de Ronde Tafel beschermd; Merljn raadt Artur zich bj hen te
1) Verg.Paulin Paris,LesRomansde la TableRonde,tom.I,p.358,tom.
1#1,p. l02, 103.De slotregelsvan Maerlant'svertaling van Merlnn luidden
waarschi
jnli
jk,behoudenseen epiloog misschien:
Dus was Artur koninck gekoren,
Die dlantvan Logresunde de steden
Lange hilt m et groter rreden.

Velthem , dieaan dezevertaling eenevan LelfrreêArtus,gewoonli
jk ook
Jferlï/n geheeten,verbond,veranderdeden laatsten regelin:
Lange hiltm et groteronvrede
en vervolgtdan:
Alse ghihoren sulthiernaen

Vergeli
jk hierovernaderd1.11,hoofdstuk V.

AIERLIJX 11 (wRTtrR).

voegen:de'
koning z0u hem zjne schoonedochtert0tvrouw geven.
Van zjne oproerige vazallen zou hj nietste vreezen hebben. En
inderdaad,metbehulpvan den toovenaarwordenzjuiteengejaagd,
en Arturzelfdoetdaarbj wonderen van dapperheid.
Merljn maakte daarop den koning bekend metzjnegeboorteen
zjne magen. Hj zei hem )datzjne moeder vjfdochtershad uit
hare twee vroegere huweljken:de eenewasgehuwd metkoning
L0th, de tweede m et koning N eutres, de derde znet koning Urien ,
de vierde met koning Brandens, den vader van Anguisant; de

vjfde was Morguein. Koning Loth had vjf zonen, waarvan de

otzdste Gawein w as, de beste ridder onder de zon. Urien's zoon
heette Y wein , de beste na Gawein. N eutres'zoon heette Galescins.

Deze zouden Arturgroote diensten bewjzen. - En over zee,in
Klein-Brittanje, woonden twee broeders, die twee zusters gehuwd
hadden , en 's konings vazallen waren. De een was Ban van Beno-

wic (Benoyc), de ander Bohort van Gannes: hunne kinderen
zouden mede tot de voortreFeljkste riddersbehooren. Deze allen
moeskn tot een hofdag worden opgeroepen.

Koning Ban was in oorlog metzjn buurman koning Claudas,
en door dien krjg was het land grootendeels verwoest. Artur's
boden, die Ban en zjn broeder gingen oproepen,haflden in die
woestenj met zeven ridderste kampen,eerzj zich van hun last
konden kwjten.
De beide koningen gaven gehoor aan de uitnoodiging en togen
naar Artur's h0f, waar een schitterend tornooi gehouden werdj
dat zeer uitvoerig is beschreven , m et opsom ming der heldendaden

van de beste ridders. Na a:oop daarvan verklaarde Merljn hun
onder eede Artur's afkomst, en deed hen daarbj verstomd staan
overzi
jnekennisvan alleverborgenheden.Toen zwoeren debeide
vorsten Artur m anschap.

Op raa; van Merljn beslootmen gezamenljk den koning Leodegan tegen Rioen te gaan helpen. Maar voorafhadden zj een
zwaren strjd te bestaan tegen Artur'swederspannigevazallen.Van
beidekanten werd een grootlegerbjeengebracht.Doordengoeden
raad en ook door de tooverkunsten van Merljn werden Artur's
vjanden in de vlakte van Bredigan overrompeld en verslagen. De
strjd wordt zeer uitvoerig in alzjnebjzonderheden geschilderd.
Eindeljk deed Merljn de slachting ophouden:hj verzekerde den
aoxcxBz-ozT,Ned.Lett.Jff#Alecuwen.I,4c druk.
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koning, (
lat zjne tegenstanders lang onmachtig zouden zjn om
hem te schaden , want de Saksen waren in hun land gevallen.

Nadat Merljn wederom een proefje had gegeven van zjn verm ogen om van gedaante te verwisselen, kwam er aan Artur's H of

eenejonkvrouw,Lisanorgeheeten,dochter van wjlen graafSeverjn,om den koning manschap te doen.Arturwerdophaarverlief:
en het gevolg daarvan wasde geboorte van een zoon ,Loete geheeten.
Dan volgt het gerekt verhaal, h0e de weerspannige vazallen
hunne landen tegen de Saksen verdedigen.

Eene nieuwe afdeeling is gewj; aan Gawein en zjnebroeders

Gwerries (Gurrehes), Acgravein, Garhiës (Gaheriet), die allen
Artur'sneven waren.In gezelschap van Galescinstrekken zj met
grootgevolg naar's koningsh0fteLogres. Onderweg hebben zj
een zwaren strjd te bestaan tegen zesSaksische koningen,die het
land haddengeplunderd en verwoest:Gawein doetdaarbjwonderen
van dapperheid en het gelukt hun den vjand te overwinnen en
hem den gemaakten buitte ontweldigen. Zj worden daarbj Eink
geholpen door den burggraaf van de stad , die een uitval deed.
Dan keert het verhaal tOt Artur terug. In gezelschap van de

koningen Ban en Bohort en van Merljn toog hj naar Carmelide,
waar Leodegan hevig door Rioen bestookt werd. Zonder hunnen

naam te noemen traden Artur en zjne ridders in dienstbj den
koning en m et hanne hulp en die van de ridders van de Ronde

Tafelendetooverkunsten vanMerljn wistLeodegan devereenigde
Giganten en Saksen te weerstaan. Gedurende den strjd werd hj
totgrootverdrietzjner dochterJenover (Genovere,Guinevra)gevangen genomen,maardoor Merljn ontzet.Boven alle strjdenden
muntte Artur uit, die met zjn zwaard Caliburnus ontzettende
slagen uitdeelde. Jenover, die hem van de tinnen gadesloeg , was

onuitputteljlkin den lofvan den onbekenden jongen man.
Jenover had een evenbeeld:'s konings Drossaat had nameljk
eene beeldschoone vrouw en Leodegan had haar gedwongen de

zjne te worden. Zj en de koningin verlosten ten zelfden dage
van eene dochter, en de twee meisjes geleken elkander op een
haar,behalve dat het echte kind OP haar schouder eene kroon had

afgebeeld. Beiden kregen zj den naam van Jenover.
'sKonings dochterswieschen den voornaamsten strjdershalsen
aangezicht,en de echte Jenover hing den drie vreemden koningen

MEnLlzx 11(ARTI;lt).
een kostbaren m antel om . Zj bezag Artur en ontwaarde,dathj
zeer schoon was, waardoor zj in de hevigste liefde tothem ontbrandde. Toen zj hem bj den maaltjd geknield den beker reikte,

werd ook hj getroFen door hare onvergeljkeljke schoonheid.
Trouwens,zj waszoo hoofsch en beminneljk alsschoon 1).
1) Zi
J was, zoo zegt de Mnl. vertaling, de schoonste vrouw op aarde,
(vs.19093):
11Sonder Clarine,die was tier ure
Des coninx Percides wyfvan Casinure;
Ende des coninx Pelles dochter nadas,
Die van Listenois coninc was,
Die nichte was des coninx Visscers m et,
Ende des coninx mede, dat wet,
Die altoes siec was van wonden.
Dene coninc hierafheet,ten stonden,
Alein vanden vasten eilanden,
Die tlant van Listenois helt in handen;

Alseg?) deseconine wasvan wonden
Altoes sicc in sinen stonden,
Entie Eike V isscergeheten w as
Die gewonde coninc,a1sict1as;
W anthiwas gewondet in sine dye;
Ende in siner kintheit,sechtmen mi,
Dat hi Broen was geheten;

llaerhihietdierike visscer,alsewi
jtweten,
Ombe dathienen visch vinc,
Dien hi sette,na die dinc,
Optie tafle vanden helcgen Grale,

Alsmen hierna salsecgen wale(?!
J.
Dese haddc den Graelin hoede,
A lse itzdie historie vore bevroede,
Dien hem gafJoseph van Aramathien,
Methem te voerne,ende siere pertien.
Ende hi was vader des coninx Pelles,
Desconinx Aleyns;ende tlant van Listones
Haddensigewonnen daerna,
Sint datsiscieden van India.
Dese twee coninge hielden tlant.
Des coninx relles dochter, siiu becant,
Sihadde in hoede den Grael;
Siwas scone ende sere noyael,
15*
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D an keert het verhaal terug tot den strjd met de Saksen,
waarvan de langgerekte schildering ons weinig belang inboezemt,

ondanks de heldendaden vau Gawein en zl
jne broeders en vele
andere ridders, die in het vervolg der historie eene rol spelen ,

alsSagrimortYwein en vele anderen. Ook Merljn komtherhaaldeljk op hettooneelOm zjnevrienden tewaarschmvenenteraden.
W j vermelden alleen de episode welke verhaalt, h0e koning
Loth met zjne vrouw en haar jongsten zoon, den driejarigen
M ordret, de vlucht nam , en h0e de koningin in handen viel van

de Saksen,die haar deerljk mishandelden. Gawein,alweer door
Merljn g'ewaarschuwd, maakt zich metzjne gezellen opten het
gelultt hem zjne moederen hetkind te redden,die hj dan naar
Logres brengt.

Merljn begeeft zich naar Blasius en doethem alhetgebeurde
opschrjven;en zOoishetteonzerkennisse gekomen.Hj dee;hem
tevensn0g allerleivoorspellingen,die wj weldra bewaarheid zien.
Claudas had den lteizer van Rom e m anschap gedaan , en viel
m et diens hulp en die van den hertog Froles uit Alem anië in
Loth's land. M aar Merljn had zjnevrienden gewaarschuwd.Toen

hj zich naar Engeland begafom Loth zelfaan te sporen zjn land
te gaan verdedigen, kwam hj op het gebied van den ridder
.

Dyonas, een vriend en buurm an van Bao en Bohort. Deze haë
eene dochter, Viviane genaamd , die t0t eene schoone m aagd w as

opgegroeid. Merljn,die de gedaante van een jonkman had aangenomen, ontm oette haar bj een liefeljken vjver. Door hare
schoonheid aaugetrokken,verhaalde hj haar,dat hj door zjne
tooverkracht hier we1 een kasteel zou kunnen doen verrjzen,of
eene rivier ontspringen; dat hj ook droogvoets over den vjver
kon gaan.Dejonkvrouw werd belustom zjnekunstteleeren;zj
beloofdehem daarvoorzjnevriendin te worden.Hj waszo0 door
haarbetooverd,dathj haar alles toestond.Hj deed nu eersteen
vrooljk gezelschap verschjnen,datzong en danste)en erverrees
Ende wonede metten oudervader
Ende hieltden Graelaltena gadcr
Tote datGalaat quam ,die dat wan,
Alse iu ditboec hier namaels dan
Verclaren zal,hoe die Graelnam ende.''
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een kasteel, waarvoor de ridders een tornooi hielden , tot groote
verbazing der schoone.Ei
ndeljk verdween weer alles)behalve het
grasperk, dat het kasteel om gaf, en dat sedert de plaats der

vreugden genoemd werd. De jonkvrouw beloofde nu haar leven
lang Merljn's geliefde te zjn, en hj leerde haar,hoezj eene
rivier kon doen ontspringen, en andere kunsten,hetgeen zj opteekende.Daarop verliethj haar,onderbeloftevanopdenSt.Jan's
avond terug te keeren5en hj ging naarCarmelide.
Toen hj bj Artur gekomen was,sprak hj dien en den zjnen
moed in door zjne voorspellingen,hoe duisterdie ook ingekleed
waren. Terwjl zj bj elkanderwaren,kwam er een schoonejongeling tot hen,Guiamor (Gwinemar)geheeten,dien de koningin
Jenover later zoo te schand'
emaakte,omdathj Morguein,Artur's
zuster,minde,zooalslaterverhaald zalworden.Hj berichttehun,
datLeodegan hen wenschtetezien.M szjinzjnetegenwoordigheid
gebracht waren, vroeg hj hun,wie zj waren,en riep hunne
verdere hulp in tegen den koning Rioen en de Saksen. Merljn
voorspelde, h0e zj Rioen zouden overvallen en overwinnen, en
daarop deelde hj hem mede,wie zj waren. Arturwerd toen met
'skonings dochter verloofd ,en allen ,die daar waren ,kwoeren hem
m anschap. Den anderen dag trok m en tegen Rioen op,wienslegerkam p overvallen en onder wiens volk eene groote slachting werd

aangericht. Maar Rioen, sterk doorzjne talrjke overmacht,verweerde zich dapper. Ten slotte echterwerd hj,naveleuitvoerig
beschreven gevechten , genoodzaakt te vluchten ; en ook de Saksen

werden verslagen,waarop Artur en de zjnen afscheid van Le0degan namen.
lt
gtzj
en
ene episode, waarin verhaald wordt,dat koning
BoDan
hort vo
me
broeder Gwinebant, een volleerd toovenaar, in

een bosch eene schoonejonkvrouw ontmoette,doordansendeparen
omringd. Gwinebant werd smoorljk op het meisje verliefd;en
toen zj den wensch uitte,datzoodanige feestvreugde altjd mocht
duren, beloofde hj haar,teweeg tebrengen,datieder,die daar
langs kwam , bleef dansen, totdat een ridder z0u kom en, die

nimmer valschheid in de liefde gepleegd had. Voortsmaakte hj
nog een kostbaar schaakspel, dat vanzelftegenspeelde en een ieder
zou m at zetten , totdat een koningszoon , die de beste ridder was,

zoukomen.Ten slotteonderweeshjhaarinallerleltooverkunsten.-
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De ridder, die deze avonturen zou ten eindebrengen,w asLancelot
van Lac, die den dans deed ophouden en het schaakspel won,

dathj aan Artur's gemalin gaf1).
G winebant vierde bruiloft met de schoone en Bohort trok van
daar. Op zjn tochtwerd hem deweg versperd doorkoning Amant.
Deze had indertjd Uter-pendragon nietwil
len huldigenjdie hem
zi
J*n kasteel had ontnom en om het aan Bohort te schenken. Dit

eischfehj nu terug.Bohortweigert;maarzj komen overeen,dat
een tweekam p zou beslissen, of A mant den koning Arturmanschap
z0u zweren, dan of Bohort zich aan hem z0a onderwerpen. N a

een hevig gevecht wordt Amant gedood; eenige zjner mannen,
o.a. Griromelant en Ginganbrisiel, van wie de in den Lancelot

gelaschte Percheval spreekt2), wcigeren zich aan Artur te onder5Yerpen , maar de meesten trekken m et Bohort naar Artur's H of.
Dan wendt het verhaal zi
ch tot Gawein en zjne gezellen.

Artur begaf zich naar Logres: waar deze verwjlden; Gawein,
zjnebroedersen neven reden den koning tegemoetenbaden,dat
hj hen ridderzou malken.Toen Arturhunnenamenvernomenhad,
geschiedde dit m etveelplechtigheid en Gawein werd daarenboven
als konings pconincstavel'' benoemd. Te dier gelegenheid werd

een glansrjk feestgevierd,waarbj ook Morguein,Artur'szuster,
tegenwoordig was. Zj maakte daarkennismetMerljn,diehaar
in vele tooverkunsten onderwees.

Op 'stoovenaars aandringen trok Artur metzjneridders naar
het vaste land om Claudas en zjnebondgenooten tebeoorlogen.
Die strjd wordt dan in het breede geschilderd. Dat Claudas
overwonnen,en zjn land verwoestwordt,spreektvanzelf.Koning
Ban werd nu metzjne vrouw hereenigd,en hj won een kind bj
haar, dat tot groote dingen bestemd was. Kort daarop bad hj
God,dat deze hem uit hetleven mochtverlossen:hj kreeg ten
antwoord,datzjne bede verhoord svas,maardathj eerstnog in
de zonde van overspel zou vervallen.

Na het einde van den oorlog ging Merljn,zooalshj beloofd
had, t0t zjne vriendin Viviane,en hj leerdehaarweer menige
kunst.Zj verzochthem haarte onderwjzen,h0e zj een man lton
1) Verg.Roman van Zcneelol,11 B.,vs.18512 vgg.
') Roman vanLancelot,11 B.,vs.38448,40060,40525,41961.
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doen slapen, zeggende, dat zj dit vroeg met het oog op hare
ouders, opdat deze van hunne samenkomsten nietszouden merken.

Hj voldoet aan haarverlangen,ofschoon hj hare warebedoeling
doorziet. Bovendien leerde hj haar nog drie woorden,waarmede
zj hare eer tegen elken man zoa beschermen. Zj gebruikte die
tegen Merljn zelf. Toen Merljn haar verliet,begafhj zich eerst
naar Artur en toen naar Rome.
De keizer van Rom e had eene gem alin , die zeer wulpsch was,

en er twaalf jonge mannen op na hield, die in vrouwengewaad
gekleed waren.Van den anderen kantwaser eenevreemdejonkvrouw aan het hof gekom en , die zich voor een man uitgaf en
onder den naam van Grisandoles door den keizer totridder en

weldra totzjn drossaatgemaaktwerd.Op zekeren nacht droomde
de keizer, dat hj eene gekroonde zeug in zjn paleiszag,die
gemeenschap hield met twaalfwolven. Hj begreep debeteekenis
van dien droom niet5maar toen hj aan hetmiddagmaalzattverscheen Merljn hem in de gedaante van een reusachtig hert,en
zei hem , dat zjn droom alleen door een wildeman kon worden
uitgelegd.Toen hethertontvlood,jaagden verscheiden riddershet
na ,m aar te vergeefs: alleen Grisandolesvindthetdier en verneemty

h0e de wildeman meteen maaltjd telokken is. Zj bereidtdieny
en nu verschjntMerljn weerin de gedaantevaneenboschmensch.
Zj maaktzich metlistvan hem meester en brengthem voorden
keizer, wien hi
j zi
jn droom verklaart, a1s beteekenende zjne
gem alin en hare twaalf gem askerde boelen.M et de keizerin worden
deze dan ter vuurdood gedoemd.Voorts onthultMerljn hetgeheim
van Grisandoles, en doet haar kennen als de dochter van den

hertog van Salerne.Hj raadtden keizerhaartehuwen,en keert
daarop tot zjn meester Blasius terug,dieweder alhetgebeurde
te boek stelt.
Na een kort tusschenverhaal, vermeldende, h0e Artur's vazallen

Aogmaalsmetgoed geluk tegen de Saksen streden,treFen wjden
koning aan op weg naar Leodegan.Hj wordtdoordezenendiens
dochter m et groote vreugde ontvangen ,en op hunnevraag ,wanneer

het bruiloft zal zjn, antwoordtArtur,datdie nietbuiten tegenwoordigheid van zjn vriend Merljn mocht plaats hcbben,wiens
aankom st men zou afwachten.

Intusschen verlangde koning Loth zjne gemalin terug te zien.
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Gawein en zjne broeders, die de verzoening huns vaders met
Artur wenschten, hadden verklaard, dat Loth zjne vrouw niet
zou terug erlangen , voordat de zoen getroFen was. M aar de vader

wilde zich nietonderwerpen. Hj beslootdaarom zich van Artur's
bruid meester te maken, om haar dan tegen zjne gemalin in te
Avisselen.

Eindeljk was Merljn ter bruiloft gekomen , die nu voortgang
kon hebben. De vrienden der onechte Jenover hadden het plan
gesm eed om de bruid op te lichten , haar in een schip weg te
voeren en dan haar evenbeeld in hare plaats te schuiven. M aar
Merljn verjdelde hun plan,en in stel van 'skoningsbruid werd
de ongekroonde Jenoverweggevoerd.Hethuweljk werdmetgroote
staatsie voltrokken, gevierd door een kostbaren maaltjd en een
tornooi.
S Anderdaags kwam er een ridder in het hof, die Bertelaye

den roode aanklaagde, dat hj,binnen 'skoningsban,zjn neef
had gedood. D e voornaamste baronnen spannen de vierschaar en

veroordeelen den schuldige totballingschap.Hj vertrektenbegeeft
zich tot de onechte Jenover. Deze gebeurtenis zou koning Artur
later veel leed brouwen.
Na de bruiloftsfeesten zond Artur zjn neefGawein naarLogres
om daar een luisterrjk hoFeestvoor te bereiden:hj zelftrok wat

later met een klein geleide naar zjn rjk. Gawein deed wathem
bevolen was,maar vreezende, dat zjn o0m eenig kwaad mocht
overltomen in 's vjands land, hetwelk hj door moest trekken,
reed hj hem te gemoet.
Toen A rtur m et de koningin opbrak , werd hun , drie dagvaarten
ver,door een schitterend gevolg uitgeleide gedaan. W eldra echter

stootte hj in het bosch van Serpentine op koning Loth en zjne
gewapende bende.In het gevecht,datna volgt,ware Arturbjna
door Loth gedood, m aar hj werd gelakkig door de zjnen ontzet.
Toen de strjd op zjn hevigst was, kwam Gawein metK eye en
een groot getalgewapenden op do kampplaats. Hj werptzich op
L0th en overwintdien: bjna had hj hem gedood,toen de gevallene zich als zjn vader deed kennen. Gawein dwingt hem zich
m et A rtur te verzoenen en dien manschap te doen. Daarop ver-

trekken zj gezamenljk naar Logres,waarhetkroningsfeestmet
grooten luister gevierd wordt. Bj die gelegenheid deed Artur de
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gelofte,in hetvervolg bj een hofdag niette zullen eten,vpprdat
zich een avontuurhad opgedaan,hetwelk hjdooreenzjnerridders
zou doen ten einde brengen. D e riddersvan de Ronde Tafelzwoeren

op hunne beurt,datnimmer eenejonkvrouw zich zou aanmelden
om hulp, zonder dat die haar zou worden verleend. Gawein en
zi
J-ne vrienden vroegen de koningin verlof om zich hare ridders te
m ogen noem en. E1k hunner verbond zich o0k om elkeen , die de

koningin aanriep,te gaan helpen;en kwam hj binneneenemaand
nietterug,dan zouden alle anderen hem é4n jaaren één daggaan
zoeken. En om die gelofte werd Gawein sedert der aronturen rader
genoemd. De koningin beval vier klerken aan te stellen, die de
toekomstige avonturen der ridders zouden opteekenen. Tot nog t0e
waren de gebeurtenissen door Blasius beschreven, voortaan zouden
deze klerken het doen.
Ten slotte w erd er een tornooi gehouden, waarin Gawein en de

zjnen tegen dievan deRonde Tafelkampten. Doorde onheusche
houding dezerlaatsten ontaardde die strjd in eenbloedig gevecht,
dat eindeljk door Artur gestaakt werd5 door bemiddeling van
de koningin werd de zoen tusschen beide partjen getrofen.
Gawein , die de meeste heldendaden had verricht,oogstte allerwege

1ofin,en werd metde zjnen in debroederschap derRondeTafel
opgenom en , die zich sedert zooveel moeite gaf om de avonturen
van den Graal ten einde te brengen.

Er was nameljk een geracht verbreid, dat in het land van
Logres de Graal zich bevond,(d.i. de nap met het bloed van
Christus, dour Jozef van Arimathea opgevangen), benevens de
speer,waarmede 'sHeeren zjde doorstoken was. Men wistechter
niet, te welker plaatse zich deze heilige voorwerpen bevonden,en
eene voorspelling zei, dat ze niet zoaden worden gevonden dan
door den besten ridder ter wereld. D aardoor geprikkeld, reden de
ridders van de Ronde Tafel het geheele land rond, elk Om te

toonen, dat hj die beste was. En a1szj een dapper ridder ontmoetten, dan brachten zj hem ten hove en maakten hem tothun
gezel. Z0o groeide hun getal tot vierhonderd aan. En al hunne
avonturen werden te boek gesteld.
M et een groot feestmaalwerd de getrofen zoen gevierd;en op

raad van koning Ban beslootArturzjneriddersnietmeer onder
elkander te laten torneeien. 0ok wees Ban er A rtur op) h0e
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wenscheljk hetware,dathj zich metzjnewederspannigevazallen
verzoende, ten einde gemeenschappeljk de Saksen uithetland te
jagen. Artur zag datin, en er werd besloten,datkoning L0th,
als 't best m et hen bekend , zou trachten hen tot verzoening over

te halen.In gezelschap van zjne zonen oaaktehj zich daartoeop.
Dan slaat de dichter een anderen toon aan , en schildert ons

metlevendigekleuren de minnarj,die Gwinemar,Jenover'sneef,
aanknoopte metMorguein,Artur's zuster.Zj wasde schoonste en
beminneljkste maagd, ofschoon wat bruin van gelaat. Zj was
volleerd in alle vrouweljkehandwerkenenkunsten,maarwulpscher
dan eenigevrouw terwereld.Bovendien had Merljnhaarinallerlei
tooverkunsten onderwezen. Zj had een zacht karakter,maarals
zj eenmaal op iemand verbolgen was,dan waszjonverzoenljk en
hare wraakzucht kende geen grenzen. Dit bleek later wel aan de

wjze, waarop zj hare schoonzuster Jenoverteschande maakte,
omdatdeze haar in hareliefde totGwinemargedwarsboomdhad1).
De eerste samenkomst der gelieven,waarbj terstond den minnaar niets te wenschen overbleef, wordt hier met zeer levendige
kleuren geschilderd.
Dan wendt het verhaal zich weder tot Loth en Zi
J*ne zonen , die
OP hun tocht eene legerafdeeling der Saksen ontmoetten ,welke een
aantal gevangene Christenen m et zich voerden.In het gevecht,dat
daar natuurljk ontstond, maâkte Gawein zich m eester van het

paard van een der vjandige koningen,datGringaletheette,en
het uitmuntendste r0s was, dat ter wereld gevonden werd. Na
glansrjke wapenfeiten vervolgden zj hunnen weg en kwamen aan
de versterkte woning van M inoras, houtvester deskonings Clarioen
van Northumberland, die hen gastvrj ontving en beloofde hun

behulpzaam te zjn in hettrefen van den zoen.
H et verhaal wendtzich nu van hen tot den koning Pelles.Deze

had een zoon, die nog geen ridder was. Toen zjn vaderhem
vroeg,wanneer ditzoude zjn,antwoordde hj,dathj alleen door
den besten ter wereld rilder wilde geslagen worden,en hem eerst

drie jaar dienen. r1k zal hem daaraan herkennen,dathj de
wonde mjnsoomsgeneest,en ik zalhem daartoe bj dezen brengen-'' rNeen,''hernam Pelles, rhj moetdaar vanzelfkomen
1) Toespeling op hctEersteBoek van den Lancelot.
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en vragen naar den Graal,dien mjne zevenjarige dochter hoedt.
En vooraf m oet n0g den besten ridder op aarde een zoon geboren

worden; en drie ridders, dierein van zeden zjn,moeten samenwerken om den Graal te vinden-''
Toen besloot de zoon naar Artur's hof te trekken , en zich door

zjn neef Gawein l'idder te doen slaan. Van slechtsépnen knaap
verzeld,begaf hj zich op weg. W eldra ontmoettehj eenebende
Saksen , die hem gevangen wilden nemen. M aar met Gods hulp

doodde hj een aantal hunner, en ter goeder urekwam koning
L0th hem te hulp metzjne vierzonen,die van Minoras'kasteel
kwamen. Met hun zessen richtten zj eene groote slachting onder
de honderden aan , en dreven de overigen op de vlacht. D en

gemaakten buitzonden zj aan hun laatsten gastheor.
Op hunne vragen antwoordde de geredde jongeling, dat hj
Elisier heette, en de zoon was van koning Pelles van Listenois,

waarop Gawein hem totzjn schildknaap aannam.
Hun tochtvervolgende,kwamen zj bj een kluizenaarjbj wien
zj den nacht doorbrachten. Terwjl alle anderen sliepen,hoorde
Gawein een voorbjtrekkenden ridderbittereklachten slaken. Verzel; van zjn schildknaap reedhi
j hem achterna:toen hj hem had
ingehaald,zag hj,h0e vjfbooswichten den halfnaakten man ten
bloede t0e geeselden. En daarnevensliep eenejonkvrouw te weeklagen , omdat een andere deugniet haar dreigde te verkrachten.
N a kort beraad snelde Gawein haar te hulp , en had zich weldra

tegen zes booswichten te verdedigen. Hj velde er vjfterneer,
en de zesde nam de vlucht. Intusschen was Elisier den m ishandelden ridder te hulp gesneld ,had hem uit de handen der boeven

verlost en achter op zjn paard genomen. Hj ging toen Gawein
weer opzoeken, en vond hem in gevechtm et dertig ridders,die

de gevluchte gehaald had. Hj deed den gewonden man afzittenj
en hielp zjn heer z0o krachtig, dat erslechtsvierderbelagers
overbleven, welke de vlucht namen. Elisier kleedde nu den mishandelden ridder m et het gewaad van een der verslagenen, en
hielp hem ? zoowel a1s dejonkvrouw,op een paard. D eze deelde

hem nu meè,datzj de zusterwasderjonkvrouwevanRodestock;
dat zj met haar neef op weg naar huis in een bosch verdwaald
was,waar zj riddersontmoethadden,doorwelke zj mishandeld
verden,zooalsGawein en dezjnen hadden gezien.Gawein keertle
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nu m et hen naar den kluizenaar terug, van waar het geheele
gezelschap den volgenden dag naar Rodestock opbrak. Daar werden

zj vriendeljk ontvangen, en deburggraafbeloofde ook te zullen
medewerken om de weerspannige heeren naar Aromdeel te doen

komen, om zich te verzoenen.- Loth en de zjnen trokken naar
Cambenic,waar zj den omtrek doorde Saksen verwoestvonden.
Dehertog wasjuistmetden vjand in een gevechtgewikkeld,en
L0th snelde hem met zjne zonen te hulp. Ondanks de groote
overmacht der vjanden bleven zj overwinnaars. W eldra kwamen
zj teArondeel,en in hetgesprek,datzj metdewederspannigen
hielden , werd besloten tezam en in de vlakte van Salesbiere den
Saksen slag te leveren.

Merljn bezorgde Artur nog verscheidene bondgenooten totden
grooten strjd,en allen beval hj,dat ze eene witte baniermet
een rood kruis zouden voeren. Na een bezoek bj Blasiusen bj
Vivianeafgelegd tehebben,keerdeMerljntotdenkoningterug,die
zoo dankbaar was voor alwatzjn vriend voor hem gedaan had,
dathj dezen zelfs zjn land wilde afstaan.
Intusschen waren eenige ridders der koningin en eenige van de
Ronde Tafel in een bosch gereden,en deoudenajverdeedtusschen
hen een gevecht ontstaan , waarin de laatsten nagenoeg overwonnen

waren,toen de strjdenden gescheiden werden dooreenigeridders,
die de koning hun achterna gezonden had. Allen keerden nu naar
het hof terug.
's Anderen daags trok Artur's leger naar Salesbiere op : toen
ditden Saksen bekend werd,waren zj op hunne hoedeen brachten

zooveelbjeen,alszj maar vermochten.
Ook de n0g onverzoende vazallen kwam en Artur te hulp en
bovendien m enigeen,dia daartoe niet gehouden was,maar toch was
opgekomen op Merljn'saansporing.Deze ried den koninghunallen

zjn dank te gaan betuigen; van zjne voornaamste ridders omstuwd,ging Artur van tent t0ttent, en dankte iedervoorzjne
bereidvaardigheid.

Toen alles voorden strjd in gereedheid gebrachtwas,verzocht
Elisier Gawein, dat hj hem riddermochtslaan,en dezevoldeed
daaraan gaarne.
Nooit was er van weerskanten zulk een geducht leger verzam eld: toch was de ovcrmacht der Saksen in het oog vallend.
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Nu er zooveel op het spel stond, wist Merljn te bewerken,
dat de zoen tusschen Artur en al de heeren voorgoed getrolen
werd en dat allen hem huldigden. Breedvoerig wordt het bloedig
gevecht beschreven, waarin Artur en Gawein boven allen uitmuntten. Ten slotte zagen de Saksen , onder wie eene groote
slachting was aangericht, zich genoodzaakt te vluchten :het overschot hunner legermacht scheepte zich in en verlietBri
ttanje.
Den gemaakten bait verdeelde Artur onder zjne baronnen en

na eene rustvan vjfdagen scheidde hetleger. Ook dekoningen
Ban en Bohort keerden in gezelschap van Merljn naarhun lan;
terug. Onder weg kwamen zj aan een kasteel,waartoe slechts
eene zeer smalle brug toegang gaf. Daarbj stond een pjnboom ,
waaronder we1 honderd personen konden zitten, en waaraan m et
een zilveren ketting een ivoren horen hing. Die gevechtofherberg
begeerde, m oest dien blazen. Dit kasteelbehoorde aan Acgravadein
den Zwarten.

Toen Ban tot driemaal toe den horen geblazen had,jlde de
eigenaar hun strjdvaardig te gemoet5maar toen hj hoorde,wie
zj waren, ontving hj hen gastvrj en liethun doorzjne dochter
allerlei eer bewjzen. Zj was een beeldschoon meisje,en Merljn
bewerkte door zi
jne tooverj,datkoning Ban en demaagd in (
le
hevigste liefde tot elkander ontbrandden. De koning verzette zich

uit plichtgevoel zooveel mogeljk tegen dien in elk opzichtmisdadlgen hartstocht; maar Merljn achtte zjn val noodig,omdat
hj daar een zoon zou verwekken,diedoor voortrefeljke eigenschappen Brittanje tot groote eer z0u Z1
*@11. Hi
J
j dompelde
allen behalve het verliefde paar in een diepen slaap en voerde

toen de jonkvrouw tOt haar minnaar. Den anderen morgen gaf
Ban haar een ring tbt aandenken, en Merljn voerde haar
even heimeljk in hare kam er terug. De zoon,die daar gewonnen
wer;)zou later een uitstekend ridder en Lancelot'strouwstevrien;
worden,zooals het vervolg dergeschiedeniszalleeren1
).Dejonkvrouw zw oer een eed , dat geen ander m an haar ooitzou aanraken ;
en dien eed heeft zj gehouden. Daarop vertrokken degasten en

kwamen weldra te Benowic. Na weinige dagen scheidde Merljn
en ging naar zi
jn lief, welke hj nog meerkunsten leerde. llj
1) Toespeling op den Lancelot.
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bleef acht dagen bj haar en begaf zich toen naar Blasias om
dien al het gebeurde m eie te deelen.
Op V rouwendag hield Artur hof te Camelot, waartoe hj al

zjne baronnen had opgeroepen.Daarkwamen er zoovelen)datde
stad ze niet allen k0n bevatten , en een aantal in tenten m oesten

herbergen.Toen Keyebj den feestmaaltjd heteerste gerechthaë
opgedragen , plaatste een prachtig uitgedoste blinde zanger zich

voorden koning en speeldeeen liefeljkBretonsch liedopdeharp1).
Intusschen was koning Rioen weer in Leodegan's land gevallen ;

en toen hj vernam , dat Artur een hofdag hield,zwoerhj dien
te gaan tuchtigen,zoodra hj Leodegan overwonnen had,tenzj
de Britsche koning t0t hem wilde kom en om hem manschap te

doen.Afet deze boodschap zond hj een ridder naar Artur toe.
Juist,toen de blinde zanger zjn lied geëindigd hatl)kwam de
boodschapper in hethofte Cam elot en eischte, datArtarzjnbaard

aan Rioen zou zenden , teneinde daarmee den rand van diens
m antel te voltooien ? en zelf moest komen om zich aan hem to
onderwerpen.Dat de ridder onverrichter zake teruggezonden werd)

begri
jptmen.
Na zjn vertrek vergastte de blinde speelman hen weder op
zjne zoete tonen, waarna hi
j van zkrtur verzocht, dat deze
hom ter belooning in den eerstvol
genden strjd zjn standaard
wilde toevertrouwen. Op 'skonings weifeling verdween de zanger

uit hunne oogen, en het werd hun duideljkt dat hetwederom
Merljn wasgeweest)die dezegedaante had aangenomen.W eldra
verscheen hi
j opnieuw maar toen in den vorm van een dwerg;
en Artur, nu wel wetende wien ze voor zich zagen ,vertrouwde
hem zi
jnebanier toe. H et leger trok spoedig tegen Carmelide op,
en er werd slag geleverd. De beide lègerhoofden werden m et
elkander handgemeen,m et datgevolg1datArturzjntegenstander
Rioen hethoofd'afsloeg) hetgeen een einde aan den strjdmaakte.
1,Ende als hi daer was vor gestaen,

Harpede hienen rey (ley?jdaersaen
In Bertoens:datlude so wale
Dathen allen dochte in der sale
Dat eenrehandehemelsc geluetwaer:
Ende aldatdaer was,hoerde daernaer.''
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Artur keerde naar Camelot terug :na een vjfdaagsch feestscheidde
m en en de koning begaf zich naar Logres. Merljn?die hem ver-

gezeld had, deelde hem mede, dathj hem weldra verlaten zou,
hetgeen kon geschieden,daar zjn land in vrede verkeerde:hj
beloofde echter terug te keeren als Artur hem noodig had; en op

'skonings uitnoodiging gaf hj hem in duistere beelt
lspraak te
kennen,bj welke gelegenheid ditzou zjn1).
De koning Flualis van Jeruzalem hatl een akeligen droom , dien

geen zjner wjzen vermocht uit te leggen, maar Merljn, die
onzichtbaar hunne vergadering bjwoonde, verklaarde hem het
raadsel daarmee, dat vier Christenkoningen zjn land zout
len verm eesteren )en hem zelf tot het Ohristendom bekeeren.D aarop begaf

hj zich weder naar Logres. TerwjlArturen zjnegemalin zich
overzjne terugkomstverheugden,kwam eene schoonejonkvrouw
op een maildier aangereden,vergezeld van den afschuweljksten
dwerg. Zj had vernomen,dat ten hove geene bedeaan eenige
jonkvrouw ontzegd werd,en zj verzochtden koning,dathj haar
lief, den dwerg,ridder wilde slaan. Keyelietvrj spelaan zjne
booze tong , en zei: spas goed op uw lief,want m enigeen hier

zou den schoonen jonkman wel willen stelen-''Evenwelwilligde
Artur haar verzoek in,en teen K eye hem de sporen wilde spannen ,

weeszj hem methoonendewoorden af.De koning zelfsloeg toen
den dwerg ridder,waarop zj,onderluimige spotredenen van de
hovelingen ,vertrokken.
Lucius) de keizer van Rom e, vertoornd dat Artar weigerde hem

cjnstebetalen,trok meteen leger naar Logres.Artur zond hem
Gawein te gemoet,om hem aan temanen zjn land te verlaten.
De Romeinen wilden den gezantgevangen nemen,maarhj wist
te ontkomen. Hj werd vervolgd,en metbehalp van de gewapenden, die Artur hem , op Merljn's raad,ha; achternagezonden,
richtte hj eene groote slachting onder zjne vervolgers aan en
nam hun aanvoerder gevangen. Nu wierp Artur zich op het

Romeinsche leger,en na een hevigen strjd besliste Gawein den
1) Vs.34395:

11gAlseq een lewe,die es
Enerberinnen sone,si
jtseker des,
Entie een lupaert wan, Godweet,
Sa1lopen in dlant van Logres gereet.''
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oorlog,door den keizerhethoofd afte slaan.Arturzond het1jk
naar Rome: dat was de schatting ) die de Britten wilden zenden.
W ilde m en m eer, men m oest maar kom en eischen.

Toen de koning van den strjd uitrustte,verhaaldeMerljn hem,
hoe een vissehereensbeloofd had den eerstenvisch,dien hjving,
aan God te geven; toen hj een schoonen snoek ophaalde,die
veel geld waard was,beloofde hj G0(
ldenvvolgenden;toen deze
nog grooter was,zou hetdederde zjn. Eindeljk haalde hj eene
zwarte katop,die Lj ook voor zich behield,omdaterthuisveel
m uizen en ratten waren. M aar de kat werd groot en verscheurde

hem ,zjne vrouw en zjnekinderen:toen v100d zj inhetgebergte
en doodde nu al wat in haar bereik kwam. V an die ramp m oest
de koning het land verlossen. Artur toog naar het h0l,dathet
ondier bewoonde, en na een verwoed gevecht gelukte het hem
het m onster te dooden. Toen trokken zi
j naarhuis. *@
Intusschen was Leodegan gestorven en werd door Z1
J116 dochter
beweend. Na zekeren tjd kwam Merl
jn voor den koning om
afscheid te nemen,daarhj naar Blasius zou gaan,en deelde hem

mede,datArturhem nietmeerterug zouzien.BjBlasiusvertoefde
hj achtdagen om hem hetgebeurde telaten opteekenen;bj zjn
vertrek kondigde hj ook hem aan,dathj nietterug zou keeren,
maar bj zjnegeliefdebljven. Viviane ontving hem metvreugde
en liet zich steeds m eer in zjne gehei
men inwi
jden:en hi
j leerde
haar zooveel, dat men hem voordwaashield. Ten slottebad zj
hem haar te leeren)hoezj een man,zonder hem in eene gevangenis op te sluiten, zoodanig kon vasthouden,dat hj zonder
haar wil nietzou kunnen weggaan. Toen hj die vraag hoorde,
zuchtte hj en boog hethoofd.Hj wistwel,dathetom hem zelf
te doen was; maar hj minde haar zoo,dat hj haarnietsk0n
weigeren. Toen hj haar ook ditgeleerd had,toonde zj hem een
zeer vriendeljk gelaat:kort daarop gingen zj zich verpeien in
het bosch van Broceliande: in de schaduw van een haag van
m eidoorn zetten zj zich neder.Hj vljdezjnhoofdinharenschoot,

en zi
j begon hem te streelen)totdathj in slaap viel.Toenmaakte
zj een kring rondom hem en sprak detooverspreuk)diehj haar
geleerd had. Bj zjn ontwaken dacht hj in een sterken toren
op eenerotstezjn.- pGj hebtmj bedrogen)''sprak hj totde
jonkvrouw) aomdat gj nietmetmj wiltzjn,alsik ditbegeer-''
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Zj beloofde dikwerf bj hem te zullen zjn en hem hare liefde te
toonen. Maar sedertkwam Merljn nooitweer uitde plaats,waar
Yiviane hem gevangen hield.

ZevenjaarlangwachtteArturopzjneterugkomst,eutoenMerljn
nietkeerde, werd hj zeerverdrietig en zond Gawein uitom hem
te zoeken.Vierentwintig ridders togen metdezen.A an een kruisweg

gekomen,deelden zj zich indriepartjen,diee1khunsweegsgingen.
H et verhaal keert nu terug tot den dwerg ) dien Artur ridder

gemaakt had. Terwjl hj metdejonkvrouw voortreed,ontmoette
hun een ridder, die zich van haar m eester wilde maken.De dwerg
reed op hem toe, en daar de ridder zich schaamde om tegen zulk een

klein wezen zjne speertegebruiken,wachttehjrustig zjn aanval
af.Hj wordt echter van 'tpaard geworpen en gedwongen zich
naar Artur te begeven , en dien te zeggen : wie hem had over-

wonnen. Hj doet dit, en deelt den koning mede,datde dwerg
de zoon is van koning Brangoras van Estragorre, en dat die mis-

vormdegestaltezjne eigenljke gedaante nietwas:dateenebooze
jonkvroaw hem aldus had betooverd,maar datde dag nietverre
was,waarop hj zjne ware gedaante zou herkrjgen.
Yan de vjfentwintig ridders,diq uitgetogen waren om Merljn
te zoeken, volgen wj Ywein en de zjnen. Dezeontmoetten eene
jonkvrouw: die weeklaagde:dathaar geliefde in dreigend gevaar
verkeerde,daar hj doorvjfridders was aangevallen. Ywein beloofde haar bj te staan,en weldra kwamen zj terplaatse,waar
de dwerg reeds vier zjner belagers buiten gevechtgesteld had:
de vjfde werd?op Ywein'sverzoek,gespaardengafzichgevangen.
De overwonnenen w erden naar het h0f te Logres gezonden.

Ywein en de zjnen zochten Aferljn te vergeefseen geheeljaar
lang en keerden toen naar heth0f terug,waar de koning hunne
avonturen deed opteekenen.
Gawein had zich van zjne gezellen gescheiden en reed alleen

door een wqud, steeds peinzende over Merljn. Hj was z0o in
gedachten verdiept, dat, toen hj eenejonkvrouw ontmoette,hj
verzuim de haar te groeten.Zj wasdaaroverdermateverstoord,dat
zj hem toeriep, dat hj ten onrechte voor den allerhoofschten
ridder gehouden werd:hj wasdedorperljkste.Maarhetgebeurde
zou hem rouwen.Don eersten,dien hi
j zou ontmoeten,mochthi
j
geljk worden. Kortdaarop vond hi
j op zjn weg den dwerg,vaa
JoxcKnr-oE'
r,ATed.Lett.Jfz
'
tf&lcettu'
en 1,4e druk.
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wien verhaald is,en van weerszjden groettemenelkanderbeleefd;
en ziet!de dwerg hernam zjne schoone gedaante totgrootebljdschap van zjne gellefde.Zj gingen elk huàsweegs,en het duurde
niet lang, of Gawein voelde,hoe zjn gewaad hem veelte groot
werd:hj was,naar deverwensching derjonkvrouw ,toteendwerg
ingekrompen. A1 voortrjdende hoorde hj op eenseene stem ,die
zei: rlleer Gawein , wanhoop niet; wat gebeuren m oet, moet ge-

beuren.'' Maar hj zag niemand.Eindeljk herkende hj,op eene
nadere toespraak, de stem van Merljn. Deze vertelde hem ,hoe
hj hier voor altjd gevangen zat. Gawein verwonderde zich,dat
Merljn zich niet k0n bevrjden,die toch de wjsteder menschen
was. sAch,neen,ik ben de domste'',sprak Merljn,pwantik
wist vooraf, wat gebeuren z0u en ik lietmj,uitliefde tOteene
vrouw,z4ö in harenetten vangen-''Merljn verzochtGawein zjnen
groet over te brengen aan Artur en al de zjnen en voorspelde
hem ,dathj zjne eigen gestalte zou terugerlangen.
Toen Gawein van daar gescheiden was,vond hj weldra eene
jonkvrouw mettwee ridders,die zich hielden,alsofzjhaarwilden
verkrachten. Zj riep Gawein'shulp in,die hj haar verleende,te
eer daarde riddersop hem spaalden om zjne dwerggestalte. Hj
vielhen aan en overwon hen beiden.Alshj daarop zieh overzjn
ongelukkig 1otbeklaagde, vroeg dejonkvrouw hem ,wathj haar
zoude geven,die hem zjne eigen gedaante terugschonk.- pMj
zelf'', antwoordde hj, ren al wat ik op deze wereld mochtgewinnen''. Zi
j stelde zich tevreden, als hj haar zwoer,dat hj
elke jonkvrouw,welke zjne hulp inriep, die zou verleenen, en
'

steeds alle vrouwen het eerst zou groeten. W eldra werd hem nu

zjne wapenrusting te klein en hj herkreeg zjne oude gedaante.
Dejonkvrouw - zj wasdezelfde)die hem betooverd had- reed
weg en Gawein begaf zich naar Cardoel,waar hj met groote
vreugde werd ontvangen.Hj verteldeal,wathem wedervaren was.
Eindeljk kwam ook de gewezen dwerg Eradan ten .
hove en werd
onder de gezellen van de Ronde Tafel opgenomen) terwjl de
jonkvrouw in hetgevolg der koningin bleef.
Daarmede eindigtdeMerlqn.
De roman van Merlfn muntnietuitdoordichterljke opvatting
of voorstelling. Het eerste gedeelte)de Jozef '
pcs Arimathea Of
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de Graal, heeft de dichter, zooals wj zullen zien, naar zjne
herinnering opgeschreven , volgens een werk , dat hem vniet meer

toegankeljk was,en dat hj misschien niet geheel had gelezen.
Hj laatzjn verhaal onvoltooid,om toteenander,degeschiedenis
van Merljnt over te gaan, die tot het eerste gedeelte #an zjn
werk niet in het m inste verband staat: maar die m oest dienen om
de Graal-historie aan de Britsche sagen vast te knoopen 1). Di
t

verhaalzelf,hetwelk waarschjnljk zjne grootsteaantrekkeljkheid
daaraan ontleende, dat het grootendeels op Britsche overleveringen
rustte) heeft nagenoeg niets, wat ons nog z0u kunnen boeien. De

gebeurtenissen zjn door geen enkelen logischen band aanelkander
gesnoerd , en m oeten ons hoogst onbeduidend voorkom en. De ge-

daanteverwisselingpn van den hoofdpersoon zjn zoo onbeteekenend
mogeljk, en daarenboven schjnen zj door nietsgerechtvaardigd.
De indruk , dien het verhaal m aakt, wettigt doorgaans meer een
schouderophalen dan iets anders5 en het m oet verbazen,datdit
niet reeds het geval was m et de ons alleen bekende lezing uit de
tweede of derde hand , vogr wier lezers of hoorders de omgewerkte
en doorgaans verwaterde sagen geene vaderlandsche herinneringen
opwekten. D e populariteit,die het,niettegenstaandezjnegebreken,
in Frankrjk en geheel Nederland heeft genoten , zou dan o0k

onverklaarbaar zjn,als wj niet in heto0g hielden,datderidderwereld met hare idealen,met hare avontuurljke tochten en
schitterende heldendaden, welke in die dagen zoozeer in den sm aak
vielen ) hier eene groote rol speelt. Bovenal bedenke m en , dat
deze geheeleMerlù'
n eigenljk nietsandersisdan deinleiding tot
een ander werk , de Lancelot)hetwelk )vooral in het oorspronkeljk
Fransch , zoo door inhoud a1s vorm : in geheel Europa gedurende

geruimen tjd de grootste aantrekkeljiheid heeft gehad voor al
wie op beschaving aanspraak m aakte.

Op de afdeeling van hetgedicht,die x
verl'
jn getiteld is,volgde
1) Ik betwi
jfel, of hi
j hetontbrekende laterheeftaangevuld,zooalsDr.
J.Te Winkelmeent Ll%dschr.'
voor Ned. Fccl-en Letterkunh,I,b1.312).
De plaats uit den Graal-roman,waarop hi
jzich beroept,schi
jntmi
j toeniet
veelvertrouwen te verdienen. Daar wordt van Robert de Borron gezegd,dat

hi
J s:ceste ystore tmnslata de latin en françois*f,hetgeen nietovereenkomstig
de waarheid is.
l6*
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oorspronkeljk een derdeboekthetwelk ten opschriftdroegPerceval
of de Graal-queste. Dit derde deel is zeer zeldzaam geworden : van

hetoorspronkeljke, berjmde verhaalbezitten wj zelfsgeen enkel
handschrift, en van de prozabewerking is ons slechts één afschrift
bewaard , welks tekst door H ucher is uitgegeven. D it derde stuk

gaf aan het gedicht zjne eenheid. Dat wj in den proza-tekst
inderdaad de omwerking van hetrjmwerk voor onshebben,ljdt
geentwjfel.Birch-Hirschfeldheeftinbjzonderhedenaangetoond,dat
deJozefranal.rfzzltrf/l6c en dePercevalinplanenaanlegdenauwste
verwantschap toonen,terwjlin hetderde stuk volbrachtwordthetgeen in het eerste wordtaangeduid ;voorts dat alle drie deelen van

hetwerk,watinhoud,taalen stjlaangaat,trelend overeenkomen.
Toch raakte het derde boek in vergetelheid. Dit kon aan ver-

'schillende oorzaken te wjten zjn:wanneer b.v.ditgedeeltevan
het werk geheel in de schaduw werd gesteld door een gedicht

van geljken inhoud,maarvan veelltunstrjker opvatting en sierljkervoorstelling.En ditisinderdaad hetgevalmetLiCpgl/:.
sdel

Graal (Percevalj van Chrestien de Troies.

0fwe1hetkon ge-

beuren ,dat de twee eerste deelen in nauw verband gebrachtwerden

met een anderwerk,datin stjlen aanleg veelmeer in overeenstemming wasmetden smaak des tjds.En ook ditheeftwerkeljk
plaats gehad. De Jozef en de Merlù'
n zjn in verband gebracht
m et den beroemden Roman '
ptlyz Lancelot en de daarm ee samenhangende Graal-queste en Artur's #pp4. Daartusschen werd dan ,

zooalswj gezien hebben,een vervolg op den Merl'
jzèingeschoven
van een onbekenden schrjver.
Daar wj dus met het werk van een nieuwen dichter te doen
krjgen, is het hier de plaats iets naders te zeggen over den
vervaardigervanhetoudegedicht,waarvanwjeenbeknoptoverzicht
gaven, en eenige gissingen in het m idden te brengen over den
oorsprong daarvan.
D e dichter noem t zich m eer dan eens Afessire Robert de Bouron
of Beron,dat thans Borron of Boron geschreven wordt.
Van wanneer dagteekent het gedicht van Robert de Borron ?
Die vraag m oge voor de geschiedenisonzer letierkunde van onder-

gesehikt belang zjn, voor wie prjs stelt op de kennisvan den
ontwikkelingsgang van den Britschen sagenkring , kan de vraag

niet achterwege bljven.De meestbevoegdebeoordeelaarsstellen
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Robert's werk vpôr den grooten Graal-rolna,n in proza. Zoo doen

Gaston Paris1),en Birch-Hirschfeld2))bj wiens betoog wj wat
nader m oeten stilstaan.
Het driedeelige gedicht van Robert werd ,volgens dezen laatsten
lbeoordeelaar 3), geschreven na 1170, misschien zelfs na 1183,

maar vprr 1189.Delaatstgenoemdedatum isdie,waarop hj stelt,
dat Chrestien de Troies zi
J-n Coyttes del Graalgedicht heeft, die
eene omwerking zouden zi
jn van den Perceval4)vervatinhetderde
stuk van Robert's gedicht. De twee andere datum s rusten OP de

volgende redeneering 5). Gautier de Montbéliard, in wiens dienst
Robertstond,wasdejongerebroeder van graafRichard deMontbéliard , die in 1237 stierf. Gautier ging in 1199 naar Palestina,
werd Connétable van Jeruzalem ,R egent van Cyprus,en stierf in

1212.Daar zjn ouderebroeder eerstin 1237 overleed,kanGautier
nauweljks vöör 1150 geboren zjn. Beider vader stierfin 1183,
en toen verkreeg de tweede zoon het graafschap M ontfaucon.

Misschien trad Robertpasbj Gaatierin dienst,toen deze op die
wjze een zelfstandig persoon was geworden. Daarvoor zou 00k
pleiten,dathj hem noemt:
!!*. . mOI1SoigTlotll*GAtltiol*... .

Qui de M ont-Belial estoit,''

hetgeen zou kunnen beduiden,dathj eenmaaldien naam voerde,
m aar nu graaf van M ontfaucon genoem d werd. In allen gevalle

moethetgedichttusschen 1170 en 1189 ontstaan zjn.
Tegenover deze reeks van veronderstellingen staan zekere feiten ,
die Birch-H irschfeld liefst in de schaduw heeft gelaten.

1) Romania XII,p.497:,,....lespoèmesdeRobertdeBorlon,reconnus

par tous les critiques compltents comme sources des rfdactions en prose correspondantes''.

2) In zi
jn uitstekend boek:Dl
'
e Sage vom Gral, ihre Entwlcklung und

dichterl
scbeAusbildun.q ïnFrankrelch und Deutscbland ïz?,12 und 13 qTahrhundert.

Zek
yzk ,l877.
3) T.a.pl.,S.241.

.) Volgensanderen o.a.SanMarteinzi
jnZarTl
leologk'
eln motfrcm:Pcrzircf
(Zeitschr.f.Philologie XVII)isChrestiensvoorbeeld nietgeweestdeBorrons
Perceval,maarhethandschrift,datden graafFilipsvan Vlaanderen behoorde.

s) T.a.pl.,S.238.
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Voorafmbetwordenopgemerkt,datdeniterstetjdsbepaling1189
geheel in de lucht hangt; want het is volstrekt onbewezen, dat

ChrestienjuisthetgedichtvanRobertheeftomgewerkt.Eristusschen
beider werk veel overeenkomst,maar ook veelafwjkingsen het
isnietminder waarschjnljktdatbeiden,elk op zi
jne wi
jze,naar
een gemeenschappeljk voorbeeld hebben gewerkt. Ook de andere
datums zjn slechts gissingen. Graaf Richard, in 1237 gestorvent
durf ik niet veel ouder dan zeventig jaarmaken:hj zou dan i
n
1167 geboren zjn. Is dit aannemeljktdan kan zjn broederniet
lang vöpr 1170 geboren zjn.Hj was dusin 1183nietzelfstandig,
en kon wel niet vpör 1190 belang in de Graal-legende stellen.

Maarwj hebben onsnietbj deze onzekere datumsop tehouden,
daarhetgedicht zelfonsgeheelandere aanwjzingen geeft. Alvorens daarbj stil te staan,zj het geoorloofd te vragen ofhet
waarschjnljk is,datRobertde eerstebewerker derGraal-legende
geweest zj? Hj was een ridder,geen geesteljke1),en ditmag
doen twjfelen,of hj welz0o vertrouwd kan worden geachtmet
canonieke en apokriefe Evangeliën,om daarop zjn Graal-gedicht
te bouwen. Bovendien noemt hj uitdrukkeljk een ouder werk,
waaruithj hetzjne puttee).
Na verteld te hebben,datJozefbj zjn vertrek den'Graalmet
zich nam en Bron tot hoeder daarvan aanstelde,en na mededeeling
van de oudste gebeurtenissen , die in verband stonden tot dat
heilige vat, hetwelk eenmIaal onder de hoede zou staan van Bron's
kleinzoon , was het te verwachten , dat R obert ook zou verhalen ,
hoe de Graal naar Engeland kwam ,en wat er m et deverschillende
personen in het voorverhaal optredende, op hun tocht naar het
W esten gebeurdet ten einde aldus eene brug te slaan naar het

derde deel van zjn gedicht. Maar hj doet datniet:eenvoudig
j noemtzich we1 is waar nu eens (vs.3461) j,messire,*
'dan weer
1) Hi
(vs.3155) s,meistre'fRobertdexBorron;maarook Birch-Hirschfeld erkent(S.
344),datdelaatstaangehaalderegelverbroddeldis en datdaarmedelym essire''
moet worden gelezen. Ook Helie de Boron geefthem denzelfden titel.

2) San Marte is in zi
jn zoo even aangehaald opstel van meening,dat
de Borron de eerste was,diein zi
jn retitSaintGraaldeGraalsage behandelde en dat o-a.de bi
jbel zi
jne bron was. Vgl.evenwel ook b1.324vlg.
van dr.Te W inkeles aangehaald opstel.

BRON Arwx pE BoRrtox's vEnuw-tc..

omdat hem de bron,waaraithj datalles moestputten,ontbrak,
en zjn geheugen tekortschoot.Ys.3481:
11Ces ...chosesrassembler
Convient chaucune,et ratourner
Chascune partie par soi

Sicommeele est;meisje bien croi
Que nus hons ne's puet rassembler
S'iln'a avant oï conter
Dou Graal la plus grantestoire.''

En dit is niet de eenige plaats,waarhj le grantlivre,''dat
den Graal bevatte,aanhaalt1).
Birch-H irschfeld wil in de hier afgeschreven regels geen beroep
zien op den Grand Scïzlf-Grccl; alleen eene onbepaalde belofte,

dat hj de geschiedenis bj leven en welzjn zou voortzetten)a1s
hj ze ergens opgeteekend vond (S.160). Maar dat strtjdttegen
de letter van onzen tekst. De plaats wordt ook niet opgehelderë
door de opm erking , dat in de aangehaalde woorden alleen te zien

ls reine ziemlich bedeutungslose W endung desErz:hlers'',. (S.
365) rein Uebergang,in dem derDichterin etwasunbehûl:icher
W eise seine Zuhörer mit seinen Plënen bekannt zu m achen sucht.''

Elders(S.224)noemtbj heteenvoudig zdunkle Redensarten.''
Toch verteltdedichter,dathj in vroegertjddatboekinhanden
gehad had,en hetzjn heerGautiervan Montbéliard had voorgelezen5.Datwasalmenigjaargeleden,wantnuhjschreef,wasHeer
Gautierreedsoverleden5,en dezestierfin1212.Dathjzjngedicht
uii zjne herinnering opstelde,zegthj zelf4);en uitzjn twjfel,
1) Ziehierboven,b1.211,noot1.
:) Ziedeplaatshierboven aangehaald,b1.216,nootl.
3) Ditbli
jkt uit het imperfectum estoit, ook alneemtmen deverklaring
nietaan,die Paulin Parisvan dewoorden enpeisgegeven heeftLLesRomans
dela TableRonde,Tom.I,pag.l12- 113).Dewi
jze,waaropBirch-Hirschfeld
ditestoltwi1uitleggen Lbl
k Sagerpzn Gral,S.239),komtmi
J,methetoog
op deboven gegiste datums,gansch onaannemeldk voor.
*) LeRomandaSaint-Graal,vs.l49:
!!DLs or meisme convient guenchir
A ma matere etrevenir
D e ce que me rememberrai,
Tantcum sant; etpovoir ei-''
Verg.vs.929 vlgg.,aangehaald boven,b1.21l,noot 1.

BRON 5AN
r DE BORRON!S SERHAAL
v
.

aangaande zjne voortdurende gezondheid en kracht:mag men wel
afleiden,dat hj toen nietmeerin de vaag deslevensverkeerde.
Wj hebben voorden niette vroeg te stellen leeftjdvanRobert
de Borron nog een onwraakbaar getuige in Helie de Borron. Deze,

die stellig niet vpôr het begin van de dertiende eeuw schreef1),
den Bret misschien omstreeks 1216 en den Guiron Ie cpzfrfpf,
v2)
omstreeks1220,noemtRobertzjn vriend en wapenbroeder sedert

vele jaren. Birch-llirschfeld acht dit eene onmogeljkheid, daar
Robert minstens dertig jaar ouder moest zjn; maar met onze
opvatting valt dit bezwaar weg,daar beide omstreeks denzelfden

tjd geschreven hebben.
W aar en wanneer Robert zjn meester den Graalhad voorgelezen,bljktniet:hetkon vpörzjn vertrek uitFrankrjk geweest
zjn, wjl, zooals bekend is,dat werk reeds voor heteind der
twaalfde eeuw voltooid werd3). Daar het zeer zeldzaam was,is
1) Birch-Hirschfeld,S.231,232.

S) Ook wel Palamedes genoemd.Vgl. over dezen roman Harry Ward's
opstel Romance mediaeval in de English Cyclopaedia tLondon,1873):enkele
punten zi
jn echterweerlegd door Brakelmann's,doorH .Suchier uitgegeven,
*@
opstel: Uber denc/yrcnzldk
'
.
sc/àen Prosaromanvon Tristan und Isolde.(Zeitschr.
f.d.PhilologieXV1II,81u.s.w.).
3) In dekroniek van Helinandus,dievöörheteindevan detwaalfdeeeuw
geschreven werd,leestmen op hetjaar 717:
11H oc tem pore in Britannia cuidam eremitae m onstrata estm irabilisquaedam
visio per A ngelum , de sancto Joseph, decurione nobili,quicorpus Dom ini
deposuit de cruce,et de catino illo vel paropside in quo Dominus coenavit
cum discipulis suis; de qua ab eodem eremita descripta esthistoria,quae
dicitur de Gradal: Gradalis autem vel Gradale dicitur Gallice scutella lata

et aliquantulum profunda in qua pretiosae dapes, cum suo jure,divitibtzs
solent apponi, et dicitur nomine Graal .. Hanc historiam latine scriptam
invenire non zpofkzf, sed tantum gallice scripta habetur c quibusdam procerlbus,
nec facile, ut aitlnt, tota inveniri potest. Hanc autem nondum potui ad

legendum sedulo ab aliquo impetrare. Quod mox utpotuero,verisimiliora et
utiliora succincte transferam in latinum'f.
De Graal-roman zag echter eerstna 1l55 lletlicht. In datjaarvertaalde

W ace zi
jn Brut,en bli
jkenshetgeen men daarin leest(tom.1,pag.247,vs.
5332),volgt hi
j eene andere overlevering betrekkeli
jk deinvoering van het
Christendom in Brittanniëdan de Grccf,zoodatook deafschri
jversvan dien
rom an terecht konden zeggen: s:M ais neporquantlfystore de1Brutne la dit
pas ni ne s*iaccorde de1tout. Car sans faille,cil qui la translata en romans
ne savoit riensde la halte ystore de1 Saint-Graal''.
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het niet te verwonderen , dat Robert het later niet m eer kon ge-

bruiken.Y/ör hem hat
l niemand er inzagevan gehad,zooalshj
zegt.Geen wonder,wantHelinandttsgetuigt,dathetinzjngeheel
ter nauwernood voorkwam en ondanks alle aangewende pogingen

had de geleerde monnik hetnietonder de oogen kunnen krjgen.
Die Fransche roman zou de vertaling zjn van een Latjnsch
oorspronkeljk werk;maar het ljdt,mjns inziens,geen twjfely
dat dit nooit bestaan heeft. W at H elinandus over het ontstaan van
het verhaal vertelt,vindtzjn oorsprong i
n den tekstzelfvan den
Franschen roman l
). Het in die kroniek vermeldetdoor Ohristus
zelf geopenbaarde oorspronkeljke werk verdientnietmeer geloof
dan de aanteekeningen van Blasius, opgeschreven , naar het heet,
uit den m ond van Merljn zelf,of van de klerken,doorArtur
aangesteld om de heldendaden van zjne dapperen te boekstaven.
Dat men intusschen in de middeleeuwen aan zulk een oë cieel

Latjnsch verhaal wilde doen gelooven, leeren verscheiden handschriften.
In allen gevalle m een ik uit hetbovenstaande te m ogen aieidcn ,
dat Robert de Borron zjn gedichtni
etvfspr 1212 heeftopgesteld.
Ik acht het tusschen 1212 en 1220 geschreven.
Op de afgebroken geschiedenis van den Graal liet Robert de

Morron,zooalswj zagen,onmiddelljk die vanMerljn volgen.W j
bezitten van ditgedeelte van hetoorspronkeljkeFransche gedicht
slechts enkelehonderden verzen;maar wj weten toch uitde vertaling,datook de Mel.l'
j
,C'
ldoorhem werd voltooid2).
'
W as het eerste gedeelte van Robert's gedicht aan den Graal-

roman ontleend, in het volgende deel heeft hj hoofdzakeljk
Godfried van M onm outh's H htoriq Wrïfppzfpl en de Vita 3fdrlïglî
als bron gebruikt,waarin de verhalen,di
eindenMerljjngevonden
w orden ,reeds voorkomen , ofschoon in soberder vorm 3).

') Zie Paulin Paris,Lesrtl
/zlcp.
sde la Tableronde,tom.I,pag.l56 suiv.
2) De vertaling noemt hem herhaaldeli
l
'k bi
j name. Vs.l619:s:Robrecht
zeide van Borioen,''vs.1878:s:llusscrivetRobrechtuutzinen monde,Mi
jn
Heer Robrecht van Borioen'',vs.5602:ssEobert seg het'';in vs.9348:l:Dat
scrivet Robrechtvan Borroen''.

3) Verg.Dr.J.Te Avinkel, Tl
jdscbr.roor Nederl. Taal-e?zLetterkunde,
I D.,b1.329. Zie ook vooralhetbreedebetoog van Birch-Hirschfeld in zi
jn
aangehaald werk,S.213 E

DE MERLTJN EN HET VERA-OLG.

H et vervolg van den M erl'
j91)of,zooals Paulin Parishetwil
noem en ,van den A rtur,isbljkbaarvaneenanderendichter.Terwjl
Robert de Borron zjn werk beslootmetde verzekering,datArtur

zjn rjk in vrede bezat1)) houdt zjn vervolger ons integendeel
bezig m et het verhaal van de vele en langdurige oorlogen , die
de koning te voeren had, deels tegen weerspannige vazallen ,deels
tegen de Saksen. Buitendien worden in dit vervolg som mige

bjzonderheden andersverteld dan in hetvoorafgaande gedicht.
M en zou haast zeggen , dat deze rom an eerst na den Lancelot
w as opgesteld, waarop zooveel gezinspeeld en waarnaar zoovaak
verwezen wordt; als men daarentegen ziet, dat in den Lancelot

herhaaldeljk herinneringen aan den Merl'
jn voorkomen:), moet
men wel t0t het besluit komen, dat de verwjzingen in deze
beide romans afkomstig zjn van den bewerker, die de verschillende samenhangende, maar oorspronkeljk onafhankeljlt van
elkander opgestelde rom ans aaneenreeg. M aar een nader onderzoek om trent dit punt is voor de geschiedenis o3tzer letterkunde
overbodig.

Betrekkeljk de aesthetische waarde van dit vervolg op den
Merlqn geldt geheel,wat wj van datwerk gezegd hebben.
W j mogen van deze verhalen nietafstappen zondereen enkel
woord te zeggen over den oorsprong der Graal-sage. Dat kerke-

ljke legenden daarbj eene hoofdrol spelen,valt in hetoog. In
de eerste plaats komt in aanmerking het Evangelie-verhaal volgens

Mattheus (XXYI,vs. 23), voorts het Evangelie van Nicodemus
of de Gesta Pilati (Cap.XII- XY), en de Vindkta Salratoris,
waarin de geschiedenis van Veronica m et die van Jozef is ver-

bonden,en eindeljk hetBell'
um Jzf#cl'
c'
lfvlvan FlaviusJosephus').
%

In aldeze bronnen wordtechter de avondmaalsschotelvan Christus
niet in verband gebracht m et Jozef van Arimathea, en er is
o0k geen sprake van den Graal en van de Graal-hoeders na hun

1) In de proza-bewerking:lrEnsifu Artus esleu etfaitroisdou roiaume

de Logres,et tintla terre etle roiaume longuement en pLs-''

:) Zie Roman rcn Lancelot,11 D.,bl.XI1I,XLIX ,LXXI.
*) Zie Dr.J.Te Mrinkel, Tgdschr. voorAkderl.Taal-en Lettok.,ID.,
bl.323.
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afscheid van Jozef. Hebben wj hier dan alleen te doen meteen
gewrocht der verbeelding van den dichter van het Fransche ver-

haal? Ditisnauweljksdenkbaar)daartoch we1ietsdiephantasie
m oet hebben opgewekt.
Dr. J. Te W inkel is van m eening , dat de kiem van hetgeen
verhaald wordt omtrent den Graal, m oet gezocht worden in de

legende van Jacobus den Jongeren1),welke in sommigebjzonderheden niet zonder overeenkom st is met die van Jozef van

Arimathea.Yan JacobuswordtverhaaldQ),dathj eenegeloftegedaan had niet te zullen eten,voordathj gezien hadtdatJezus
van den doode verrezen was. Op den dag zjner opstanding nu
verscheen Jezusaan Jacobusen die bj hem waren,enzeide:zzet
eene tafel neer m et brood''; en toen dat gedaan was, zegende

Jezus het brood,gaf het aan Jacobus en sprak: psta op,mjn
broederJacobus,en eet,wantde Zoon desM enschen isopgestaan.''-

1)Ik twjfel er geen oogenblik aan,'' zegt Te W inkel3), rof de
woorden:mponitemensam etpanem''zjn dekiem dergraallegende,
en tevens van het verhaal aangaande de stichting van de eerste

tafelronde,nameljk die van Jozefvan Arimathea-''
Zeer helderen zeer overtuigend komtmj die gissing nietvoor.
In het aangetogen verhaal komt geen schotel of kelk voor:de

avondmaalsschotel van Jezus en de tafel, waaraan hj metzjne
jongerengezeten had,makenelkeinmengingvanJacobusoverbodig.
M aar hoe werd m en op de gedachte gebracht, die voorwerpen

eene zoo belangrjke ro1 te doen spelen? De verklaring van dit

feit zocht Birch-Hirschfeld (S.219 E)in de symboliek derKerk,
die den avondmaalsschotel het graf van Christus doet vertegen-

woordigen; maar met den besten wilkan ik in zjn betoog niets
lezen , dat naar eene oplossing van de vraag zweemt. Vroeger
m eendemen,datBritschesagen,waarinvoorwerpengevierdwerden,
die metde genoemden eene zekere overeenkom sthadden,aanleiding
tot de Graallegende hadden gegeven;en ofschoon die m ecning in

lh T.a.pl.,bl.325.

') Legende aurea, LXIII, met aanhaling Aean Flavius Josephus en het
Chronicon van Jheronymus a1s bron.

3) TqdscbrkfteoorNederl.Tcc/-en Letterk.I,b1.32:.

OORSPRONG DER GRAAL-LEGENDE.

later tjd isbestret
len 1),ishettoch nietkwaad,deze voorstelling
nietgeheelaan de vergetelheid ten prooite geven').
W atde Ronde Tafelbetreft)weten wj,dat'
W ace in zjn Brut
van deze duistere zinnebeeldige instelling getuigt, dat de volks-

overlevering er van gewaagde3).En nu deGraal? OnderdeDruïdische zinnebeelden komt een vat of beker YO0r)dat w onderbare

1) Aldaar,bl.324.Zie ook Bircb-Hirschfeld,S.223 f
1. Ook San Marte
'
%
Schulz) sluit zich bi
j Birch-Hirschfeldfs verklaring aan:zie zi
jn belangri
jk
opstel:grztll
-Theologie in MTollkam'sParzival(Zeitschr.f.Philologie,XVII,
S.174 u.s.w.)
2) Vooral de la Villemarqul stond die voorstelling voor, die ook in
D uitschland nog aanhangers vindt. Niem and minder dan ErnstM artin houdt

zich nog daaraan. In zi
jn Zur Gralsage, Strassburg, 1880, zegt hi
j o.
a.
(S.35):
$1(Der Gral) gibt allen, die in seiner Umgebung sind,Shttigung,seies,
indem er Speise und Trank, wie man sich nur wiinschen kann,auftrigty

oder dass er, nach der reineren Auflkssung einiger Quellen,dieBegierde
erlöschen lâsst.Damitstimmt auf das zutrefendste die Bedeutung dessvortes,
wie sie in der oftangefiihrten Stelle des Helinand um 1204 angegeben wird.
A ltfrz.graal, m lt. gradalls bedeutet eine weite,sich stufenweise vertiefende
Schiissel, in welcher verschiedene Speisen zugleich vorgesetztw erden. Der

Gral der Sage ist also ein Gef;ss, dasjederZeiteinevolleMahlzeitwunderbar spendet,eine A rtTischlein deck dichl'

W atbetreftdier,am weitesten verbreitette)Aufl
hssungdesGralswonach er
beim AbendmahlChristialsGef;ssgedient(hatl''zegtMartin(S.37):Trschonin
dieser einfachsten Form der christlichen Gralsage (ist)derEinflussderceltischen U eberlieferung deutlich. Avaron ist A valon, A lein und Bron sind
celtische Namen, wenn letzterer dem öfter el-scheinenden Bran gleich gesetzt
werden darf. Selbst der Gral a1s Abendmahlschfissel zeigt in der Undeutlichkeit,die sich an ihn kniipft,das Unurspriingliche dieser Aufassung. Der
W ein, der das Blut Christi darstellte, war doch nicht in einer Schiissel,
sondern in einem Becher enthalten. Und wieder wqrde ein Becher sich
weniger als eine Schiissel zum Auflkngen des Blutes aus ChristiW unden
geeignethaben''en verder S.38: :rTstes nicht der allgemeine Entwicklungsgang der Sagc desAlittelalters,dass der altheidnische nationale Glaube sich
in christliche Legende umwandelt?''

') Tom.11,p.74,vs.9984;

11Por 1es nobles barons qu'ilot
Fist Artus la roonde table,
DontBreton dient mainte fable.
Ygl.over deze regels hiervoor noot 2 bl.205.
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eigenschappen heeft. Taliësin , een bard uit de zesde eeuw , ver-

haalt, dat dit vat dichterljk genie en wjsheid geeft:hetdoet
zjnen vereerdersde toekomstkennen,leerthen deverborgenheden
der schepping vatten , en onthult hun den geheelen schat van

menscheljke wjsheid. Het verleent kracht en voedsel, geneest
wonden en kan zelfs het verloren leven terugschenken. AIaar wie in

zjne geheimenissen isingewjd,verliestde spraak.
Dat hier de wjsheid der priesterkaste zinnebeeldig werd vqprgesteld,isvrj duideli
jk.En datditvatin eeneChristeljkereliquie
veranderd kon worden ,om die eene plaats onder de anderelegenden
te bezorgen , zoodra eene historische gebeurtenis de aandacht m eer

bjzonder op den avondmaalsschotel vestigde1)) zal nietzeerbe1) Gedurende de kruistochten stond de stad Ctvsarea in hooge vereering:
daar llad de Apostel Paulus govangen gezeten, en Petrus had er een huis
gehad,datmen den geloovigen nog toonde bi
jhetinnemen derstad in 1101.
Bi
j diezelfdegelegenheid had men eenekostbareschaalbuitgemaakt,die den
Genueezen toegekend en tothoogen pri
jswerd toegerekend.Deheiligheid der
plaats,waar zi
j gevonden was,de bi
jzonderekostbaarheid van hetstuk,dat
men uit eenen enkelen sm aragd vervaardigd rekende, gaf er eene dubbele
waarde aan.Om die nog te verhoogen was er maar JJn stap noodig:er eene

heiligereliquievan temaken;en datschi
jnen debezittersgedaan tehebben,
toen zi
j het pronkstuk aan deKerk van St.Laurenswi
jdden. Zoowerd zi
j

gehouden voor den avondmaalsschotel van Christus, waarin laterhetbloed
des Zaligm akers aan het kruis werd opgevangen. In de dertiende eeuw was

die sagealgemeen verbreid;en hetismogeli
jk,datdeklerkenvanHendrik11
daarvan reeds gebruik m aaktcn voor hun mystischen rom an. Op die schaal

schjntnog dejongere Titureltezinspelen (ziedeplaatsbijBirch-Hirschfeld,
S. 290). Ook in Constantinopeltoondemen een schotel,die de avondm aalsschotelzou geweestzi
jn.
Bovengenoemde schotel in Genua gold als sacro ccffno voorhetonschatbare
palladium der stad en werd q,na aldaar gedurende zeven eeuwen als een

fnvergeli
jkbaarheiligdom metveeleerbiedvertoond tezi
jn,eindeli
jk(in1806)
door de Franschen allerbeleefdst met de restingepakt.'' J.H.Halbertsma,

(Letterkundige Naoogst 1,bl.9). SchcFelzegtin deaanteekeningen op zi
jn
Ekkebard (S.465),van den beroemden smaragden schotel,datlrdieUntersuchungs-commisslon desfranzösischen Instituts(1809)siefireinen gefârbten
Glasqusz erkannte; - ein M angel an Romantik, der die Zurqckgabe des
Beutestiicks an die Genuesen wesentlich erleichterte'' en voegt er snaaks
aan toe: es war sehr zweckmhszig, ein solches Schau- und Prachtstiick
im lkirchenschatz zu haben, um im Fall der N oth ein nam llaftes Anlehen
darauf aufnehmen zu könncn.
e'
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vreem den, a1s m en ziet, dat hetzelfde gebeurde m et een ander
heidensch symbool.
Eene bloedende speer werd het beeld van den porlog ,dien do

Britten tegçn de Saksqn voerden:daarop moesten de ingewjden
een eeuwigen haat zweren tegen de overweldigers: en Taliësin
deed eene voorspelling,dathet land van Logres door die bloedige
speer z0u vergaan.

Die speer speelt in de Graal-legende geene onbelangrjke rol;
maar-zj isherdooptin de speer,waarmeêLonginusde zjdevan
den gekruisigden Jezus doorstak.En nu ishetopmerkeljk)datde
oude heidensche voorspelling niet vergeten w erd. In den Percheval

wordtzj uitdrukkeljk vermeld.Ditgedichtisgedeelteljkingelascht
in den middelnederlandschen Lancelot, en daar lezen wj (1I B.,
vs.38610),datW alewein z0u
Soeken datbloedende spare,
Datmen gedrogen nine can,
Daer en hange ember an
V ersches bloets ene trane.
V andien spere,na minen wane,
Esvorscreven ende vorseget:
Een conincrike,datverre leget,
Datrike van Logres es genant,
Dat wilen wasder heidene lant,

Salbiden spere alsi
jn testort19.
59

Mj dunkt,ditallespleitnogalvoorontleeninguitdeBritschesage5.
Op den Graalen den Merlqn volgtde Lancelot,en wj mogen
niet nalaten van dien belangrjken,in de middeleeawen overal
geliefden rom an althans een beknopt overzicht te geven.

1) In den Parcevalheethet,Ms.supp.franç.430,fo* 85 rob:
11Est-ilescript tlu'iliert une heure

Que touzliroyaumesdeLogres,
Quijadisfula terreasOgres,

Iert destruite par cele lance-''
In hetms.de Cangl, 13,leest men die plaatsP.374 roa.

;) Zie voorts hetbelangri
jk artikelvan San-Marte,DasSchwertdes Grals
und dasGesetzder Ta/elrunde,in hetZet
'
tscltrvtJlirDeutschePhilologt
k,XVI,
S. 129- 165.

RO3IAN VAN LANCELOT.

LANCELOT.

I Boek 1) 1. Er leefden op de grens van Gallië en KleinBrittanje tweekoningen,die tweezusterstotvrouw hadden,welke
afstam den uit het geslacht van David. De een was koning Ban
van Benoyc, de ander Bohort van Gannes. Ban had maar één
zoon, Galaëd geheeten,met den bjnaam Lancelot. Bohort had
twee zonen : Lionel en Bohort.
Claudas van Berri, ondersteund door de Rom einen , deed een

inval in Ban's rjk, dat hj,zoowel a1s het land van Gannes,
overweldigde. De beide koningen stierven van verdriet.Ban's gade
vluchtte met haar zoon ) die haar onderweg ontroofd werd door

Viviane,dejonkvrouw,welke doorMerljninallerleitooverkunsten
was onderwezen. Zj dook met het kind in een betooverd meer,
op welksbodem zj gebied voerde,en waarzj hem eeneridderljke
opvoeding deed geven. O0k de beide zonen van koning Bohort,

die Claudus had gevangen genomen,verloste zj uitzjnehanden
en deed ze m et Lancelot opvoeden / waardoor eene teedere gehechtheid tusschen de neven ontstond.
Een van die knapen was tot iets groots bestemd , want uit het

geslacht van David werd in Groot-Brittanje een,held verwacht,
die een eind zou maken aan de wonderbare mysteriën, die daar
plaats hadden.

Tot rj.
n acht
.tiende jaar bleefLancelotbj de Meervrouw :toen
bracht zj hem naarhethofvan koning Artur om zici in ridderdeugd te volm aken ; want niemand werd voor een goed ridder

gehouden,die zich daar nietgeoefend had.Bjhetafscheidnemen
geeft zj hem een ring,die elke tooverj ontdekt,en zegthem ,
dathj weldra zalvernemen,wie zjne ouderswaren.Dejonkman
trekt door zjne schoonheid en goede houding alleraandacht:00k
1)Vanheteersteboek,vanwelksmiddelnederlandschevertalingslechtsgeringe
gedeelten overzi
jn,heb ik een breedvoerig overzichtgegeven,metvele aanhalingen uit het oorspronkeli
jke,in de inleiding op hettweededeelmi
jner
uitgave van het M nl. gedicht. Later bleek, uit een door prof. de Vries

(Tl
jdschrot voor Nederl.taal-en letterkunde,III,b1.59 vlg.)medegedeeld
fragment, datnietalleen LLcor
lfed de la Charrette,maar ook het overige van
het eerste boek van den Lancelotin Dietsche vertalingbestaan heeft.
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de koningin Ginevra gde vrouw der vrouwen ) en fonteine van alle

schoonheid,''voeltzich tothem aangetroltken,terwjlwederkeerig
haaraanblik bj hem de grootsteontroeringteweegbrengt,hetgeen
der vrouwe niet ontgaat.

Zoodra hj riddergeslagen is,volbrengthjeenaantalgevaarljke
avonturen terliefdevan dekoningin. Op zjne omdoling komthj
aan het Kasteel van Dolerelbse-Garde, waarin allerlei wonderen

plaatshebben;hj dringterbinnen en verneemtdaar,wienszoon
hj is. Artur en zjne gemalin, die kennisgekregen hebben van
dit heldenfeit, begeven zich naar het kasteel,datLancelotverlaat,

omdat hj, in eene verliefde mjmering verzonken, de koningin
aan de poort niet herkend en haar onheusch bejegend had. Hj
verlost dan W alewein en verscheidene van Artur's ridders uit de
banden van Brandis des Iles, den verdreven heer van Dolerettse-

Gqrde,diehen verraderljkgevangenhad.Vandaargaathjnieuwen
gevechten te gem oet.
W alewein trekt uit om den ridder te zoeken, die hem gered

Xad, en heeft daarbj natuurljk allerlei ontmoetingen. Lancelot
neemt intasschen deel aan een tornooi op leven en dood tusschen
de m annen van Artur en die van den koning van honderd ridders.

Tlj munt boven allen uit;maaralshettornooiverdaagd wordt,
verwjdert hj zich ongemerkt om onbekend te bljven en keert
naar de Dolereuse-Garde terug. Door ongeëvenaarde heldendaden

maakt hj nu een eind aan de heerschappj der booze geesten,
waardoor het kasteel gekweld werd , dat sedert de Jogellse-Gaz.de

genoemd wordt.Daarna ishj ten bestemden dageweerterplaatse
van hetgeschorstetornooi:wederom overtrefthjallenindapperheid,
maar verwjdert zich o0k weder zonder zich bekend te maken.
W alewein isechterzjn naam te weten gekomen en meldtnu aan
Artur's h0f, dat de held, die al deze roemrjkefeiten volbracht
had, Lancelot was, de doodgewaande zoon van koning Ban.

Deze ging inmiddels nieuwen avonturen te gemoet. Hj had
vroeger een gewonden ridder gered,en dien wraaknem ing beloofd
,o
p allen, welke verklaarden hem , die de wonden had toege-

bracht, meer genegen te zjn dan den gewonde. Lancelotwordt
nu gastvrj ontvangen in een kasteel,welkseigenaar hem vertelt,

dathj denridderzoekttedooden,diedezebelofteheeftakelegd,
daar de wonden toegebracht waren door een zjner geliefde be-
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trekkingen. Lancelot zag zich dus verplicht öf zjn gastheer te
bevechten, öf zjn eed te breken. Na den geheelen nachtover
die zaak te hebben gepeinsd, verzocht Lancelot zjn gastheer
zich gedurende zjn verbljfterplaatsenietmeeraldusuittelaten,
waaraan deze voldeed, ofschoon hj nu in Lancelot den ridder
erkende,dien hj zocht.Hj laathem ongedeerd vertrekkentmaar
volgt hem en dwingt hem tot een gevecht, nu de plichten

der gastvrjheid hem nietmeerterughouden. HiJwordtoverwonnen, en daar hj weigert aan Lancelot's aanmaning om zjne
wraak te laten varen te voldoen , werpt deze hem in het water,

daar hi
j hem niet met zjn zwaard wil dooden. En a1shi
j den
ridder ziet verdrinken , loopen hem bittere tranen langs de wangen.

(Ditwasde practjk d.er middeleeuwscheovergevoeligezeden).
Na nog een overdreven staalt
je van zjne neiging voor de
koningin gegeven te hebben neem t Lancelot, door eene vreem de

wapenrusting onkenbaar,deelaan een strjdtusschenArtur'sridders
en hetleger van koning Galehot:bjgenaamd denzoon derreuzin.
Dathj zich aan Artur'szjde schaart,spreektvanzelf,zoowela1s
dat hj door de schitterendste heldendaden uitmunt. Door zjn
toedoen wordt Galehot genoopt een wapenstilstand te verzoeken ,

na welks einde destrjd hervatwordt,en wederom doetde onbekende zwarte ridder de kans voor de fel bestookte m annen van

Arturkeeren.Er isvan weerszjden slechtssprake van zjneweergalooze dapperheid. A1s het derde paard onder hem bezweken

is en hj door overmacht vermand in zeer veegen toestand verkeert, helpt Galehot zelf hem weder te paard en redt hem het
leven. Daar de avond een einde m aakt aan het gevecht,noodigt

Galehot Lancelotuitden nachtbj hem doorte brengen,hetgeen
deze alleen aanneemt op voorwaarde, dat zjn tegenstanderhem
een verzoek zal toestaan. Hj eischt, dat de koning zich aan
Artur onderwerpe, en Galehot geeft daaraan gehoor. Alshj uit
Artur's legerkamp terugkeert,is hj onuitputteljk in den 10fder
koningin,hetgeen den zwarten riddergeheelvan zjn stuk brengt
en hem de tranen uit de oogen perst. Aan Artur's h0fverneem t
m en )dat de Zwarte den vrede heeftbewerkt)en te vergeefsvorscht
men naarzjn naam.Ginevra,die de waarheid vermoedt,verzoekt
Galehot een onderhoad tusschen haar en den onbekende tebewerken ,
betgeen deze doet.
JoxcKBroET, i
hkd.Lett.Jétue/eut
cen,I,4e druk.
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A1s dezwarte ridder in de nabjheid der koningin komt,begint
hj zoo sterk te beven,dathj haarternauwernood kan groeten,
en zjne gelaatskleur verschiet:hj buigt de knie voor haar en
houdt Zi
J*ne oogen strak op den grond gevestigd. Ginevra heft hem

op en spreekthem vriendeljk toe. Hetkosthaar veelmoeite om
hem de bekentenis te ontlokken van alde feiten,diehj bestaan
heeft,en dathj die om harentwilleheeftbedreven;vooraldathj
haar meer dan iets ter wereld heeft bem ind van het eerste oogen-

blik af) dat hj haar gezien heeft. Maarhj bljfteven schuchter
en bedeesd. Galehot herhaalt de koningin Lancelot's betuigingen

en smeekt haar, hem dit te vergelden. pHj heeft zooveel
om mjnentwil gedaan'', antwoordt zj, pdat ik hem niets zou
weigeren. ... maar hj vraagt mj niets.'' Galehot verklaart
zjne bedeesdheid uit zjne liefde5want zwat men mint,ontziet
men-''Hj smeekthaar zjnen vriendharewederliefdeteschenken,
hetgeen zj niet weigert. Dan dringt hj er op aan, datzj het
verbond bezegele m et een kus. U it vrees van bespied te worden
aarzelt zj, maar geeftten slotte toe,ssilo baise devant Galehot
assez longuement''; en daarop sluiten de beide ridders plechtig
den nauwsten vriendschapsband.
H erh
.a
aldeljk zagen nu de gelieven elkander,maarhun hartstocht bleef platonisch. Eindeljk moest men schei
den: Ginevra
volgde haar eehtgenooten Lancelot trok m et zjn vriend naardiens

rjk van Sorolois.
W j laten hetverhaalachterwege van de velerleiontmoetingeny
die W alewein trotseert,als hj Lancelot gaat zoeken, en verm elden alleen de m ezkwaardige geschenken , die de koningin haar

minnaar toezendt,nameljk rlo fermail de son co1 etun paigne
m oult riche, don totes 1es denz sont plaines de ses chevox,etla
çainture que ele avoit çainte et l'aumoire.''

W ederom vallen de Saksen in Artur'srjk en Lancelotbegeeft
zieh met Galehot en W alewein, die hem had gevonden, naar
'skonings leger, waar Ginevra, die hem smachtend verbei; hadt

hem met open armen ontvangt. Eindeljk werd hem het geluk
beschoren van te mogen genieten ptoteslesjoies que amantpuent
avoir-'' Zi
j beweegt hem bj haar te bljven, want zj kan niet
meerbuiten hem. Arturwordt verraderljk doorden vjan; gevangen genom en)maar verlostdoorLancelot)die den reusH ardarbraz
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doodt en daarm ee een einde aan den oorlog m aakt. De koning

wi1hem nu voorgoed aan zjn h0fverbinden,en opeenplechtigen
hofdag worden Lancelot en Galehot tot ridders van d'
e Ronde
Tafel aangenom en.

W j vermelden maar ter loops hetnu volgend verhaal,waarin
Ginevra beschuldigd wordteene indringelinge te zjn)die deware
gem alin des konings had doen oplichten om zelve hare plaats in

te nemen. Zj wordt ter dood veroordeeld, maar door Lancelot
gered,die hare eertegen driekampioenen in hetkrjtverdedigt.
Eindeljk verneemt Artur, dat hj listig bedrogen is en verzoent
zich metzjne echtgenoote.
Evenzeer gaan wj een verhaal voorbj, waari
n Lancelot, op
zjne beurt uitgetogen om W alewein te zoeken, die door een
ridier ontvoerd was, in allerlei avonturen gewikkeld wordt, en

onder anderen in een da1komt,le ralczr:fausc'zlczl.
sgenoemd,
hetwelk door M orguein (Morgane) detoovereszrö wasingericht,
dat een ridder, die zjner geli
efde ooit ontrouw geweest was,
daaruitnimmerkan terugkeeren.Reedsmeerdan honderd-en-vjftig
ridders bevonden zich daar,toen het eindeljk Lancelot gelukte
door zjne dapperheid en trouw de betoovering te doen ophouden
en de ridderste bevrjden.
M orguein , eene halve zuster van Artur, haat de koningin ter
dood toe, omdat deze, ten einde Artur's eer te beschermen ,hare

minnarj met den ridder Guiamor(Gwinemar)van Carmelidehad
gedwarsboom d. Zi
j wreekt zich nu door Lancelot geYangen te
nemen. Zj tracht hem den ring te ontnemen,dien dekoningin
hem tot onderpand harer trouw gegeven had 5m aar dit m islukt,
en hi
j weerstaatelkeverleiding,diezjbeproeft.Opzjneherhaalde

beie laat zj hem vertre:ken,onderbeloftevan terug te keeren,
zoodra hj W alewein verlostheeft.Lancelotvolbrengtditavontuur
en doodt na een woedend gevecht den roover Carados, die den

riddergevangen hield,en daaropkeerthj heimeljk naarMorguein
terug.W ederom doet deze vergeefsche pogingen om Ginevra'sring

in hare macht te krjgen:eindeljk geeft zj haar standvastigen
tegenstander een slaapdrank in en ontneemt hem den ring ,
waarvoor zj een volmaakt geljken aan zjn vingerschuift. Dan

Zendt zj eene jonkvrouw naar Artur's hof en laatdaarzeggen,
dai Lancelot m onnlk geworden ls uitberouw over de zonde,die
l7*
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hj jegens den koning met diens vrouw bedreven heeft1);maar
Artur gelooft haar niet en de koningin evenmin , ofschoon men
haar uit haar m innaars naam den ring teruggeeft.Intusschen wendt

de tooveres allerlei pogingen aan om Lancelotdoorbedriegeljke
droomgezichten van de koningin afkeerig te m aken, maar te

vergeefs; zj is genoodzaakt den ridder de vrjheid te schenken,
daar hj dreigt zich anders te laten doodhongeren. Zj bedingt
echter,dat hj vöör Kerstmis niet ter plaatse zalkomen, waar
de koningin zich bevindt.
Yerscheiden ridders, en onder hen Galehot,zoeken Lancelot te

vergeefs. Galehot treurde zoo over het verlies zjnsvriends,dat
hj eindeljk, toen hj hem dood waande,zelfvan hartzeer stierf.
Lancelote) doolde ondertusschen rond, van verdriet krank en
bjna zinneloos.Zoo vond hem deVrouwe van hetMeer,die hem
naarhare woning bracht,waar zj hem verpleegde en hem allengs
zjne vorige krachten schoonheid teruggaf.Toen hj genezenwas,
zei ze hem j dat hj op Hemelvaartsdag te Kamalot (Karmelot)
moest zjn, waar men zou trachten de koningin te schaken om
haar naar eene plaats te brengen , vanwaar nog niem and was

teruggekeerd (p1: o?znusnefu onquesrescox'').Hj toogterstond
op weg.
H et geheele hof te Kamalot was droevig om den doo; van
Galehot en Lancelot: de koningin bovenal,ofschoon zj nietaan
des laatsten dood geloofde. Na den eten zat Artur omringd door

zjn hofgezin,toen een gewapend ridderde zaalbinnenkwam.Het
was Meleagant,zoon van koning Bandemagus3) van Gorre,die
1) Hetdoorprof.deVriesmedegedeeldeen op b1.255 vermeldefragment
bevat deze episode.

2) Het volgend verhaal draagt den afzonderli
jken titel van Contes de la
Charrette.Hetzelfde onderwerp isbi
jna geheelgeli
jkluidend dporChrestien de
Troiesin verzen behandeld.Beidestukken zi
jn in hun geheelafgedruktin de
inleiding op het tweede deel mi
jner uitgave van den Roman vanLancelot.
Naar een anderhandschrift werd ditverhaal uitgegeven doorProsper Tarbf.

3) In den middelnederlandschen Lancelot(vs.18)lezen we:
M eliagant.. ..
Des conincs Bandemagus sone;

evenzoo vs. 19519,21058 enz.,op eene enkele plaats (o.a.vs.14107)heet
die vorst Bandegamus.

ROMAN VAN LANCELOT.

261

Lancelot kwam uitdagen. Toen deze afqvezig bleek tzeiM eleagantt

dathj dan een anderen ridder den tweekampbood,opvoorwaarde
dat,zoohj zelfoverwinnaarbleef,dekoninginhem moestvolgen:
in hettegenovergestelde gevalzou hj alde riddersvrjlaten,die
in zjn vaders rjk gevangen zaten. De koning wilde daarin niet
treden ;m aar door eene list wist K eye, die zelf hetavonttzur wilde

bestaan, hem zjne toestemming te ontlokken. Toen hj met de
koningin vertrokken was, ging W aleweln hem na, gezeten op een

goed paard,terwjl twee schildknapen nog tweepaarden aan de
hand meevoerden.
M eleagant had in het bosch honderd ridders in hinderlaag gelegd.

Ook Lancelot had zich in de nabjheid verborgen eh volgdede
koningin van verre. In het gevecht, dat K eye tegen M eleagant

moest voeren,werd hj gewond en van hetpaard geworpen:en
nu leverde de overwinnaar de koningin aan de hem toevende

ridders. Toen Lancelot dit zag,wierp hj zich, ondankshunne
overgroote overm acht, op hen, en sloeg een aantal hunner ter

neder.Dekoningin herkende hem aan de slagen,diehjuitdeelde.
M eleagant kwam toegeschoten , en het gevecht begon tusschen
hen beiden. H et gelukte Meleagant Lancelot's paarden te dooden ,

en toen deze dushulpeloosstond,trok zjn belagermetde zjnen
af, Keye en de koningin m et zich voerende.
Lancelot beproefde hen na teloopen. W alewein reed hem achterop,

en ofschoon hj hem niet kende,gafhj hem een zjnerpaarden.
Nu had Lancelot w eldra de schakers ingehaald, die hem wederom

hetpaard onderhetljfdoodden.Op nieuw volgdehj hen tevoet.
Kort daarna ontwaarde hj nietverre terzjde eene kar,meteen
oud ros bespannen , en op w elks lam oen een m isvormde dwerg

zat,die hem op zjne vraag beloofde, hem bj de koningin te
brengen, mits hj de kar besteeg. Dit stond voor den ridder
met eerverlies geljk, want het wer; gerekend als tentoonstelling op een schavot. Lancelot antwoordde hem daarom , dat

hj hem liever te voetwilde volgen;maar de dwerg betuigdehem
niet te zullen helpen, tenzj hj beloofdezich op dekar te laten
vervoeren.En nu sprong Lancelot er op.Toen W alewein hen had

ingehaald,vroeg ook hj berichtaangaande de koningin.De dwerg
deed hem hetzelfde aanbod als aan Lancelot, hetwelk echter werd
afgeslagen. W alewein maande daarop den karre-ridder aan af
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te stjgen en bood hem een paard aan;maarLancelothad zjn
w oord aan den dwerg verpand.

Zj kwamen weldraaan een kasteel,en toen de burchtzatenden
ridder op de kar zagen, vroegen ze,wathj misdreven had;en
a1s zj geen antwoord kregen, wierpen zj hem metsljk. Het
kasteel, dat Lancelot en de dwerg weldra achter den rug hadden ,

stond op de grens van hetrjk van Bandemagus,hetwelk TerreForaine heette. Dit land was om geven door eene diepe rivier en
een groot m oeras, zoodat niemand er kon binnendringen.

Verder gaande kwamen zj aan een anderen burcht, waarzj
den nacht doorbrachten en Lancelot allerlei smaadredenen m oest

aanhooren overzjn ritop de kar.Hj waagdehetzichopeenbed
neder te vljen,waarop nog nooit een ridderhad kunnen liggen
zonder zjn leven te verliezen. Te middernacht stak er een verschrikkeljke storm op,gevolgd door een onnatuurljken lichtglans.
D aarop kwam eene wonderspeer het raam binnen :hare punt geleek
eene gloeiende kool, en daaruit stroomde eene donkere vlam , zoo
lang a1s een wimpel. Die speer doorboorde t0t den grond t0e het

bed,waarop Lancelot lag. Deze hieuw haar metzjn zwaard in
tweeën ,m aar zocht te vergeefs naar dengeen ,die haar had kunnen
werpen. Den anderen m orgen vroeg vernam Lancelotde stem van den

dwerg,die hem toeriep, dat hj nu zjne belofte zou vervullen.
Lancelot vloog half gekleed naar het venster, en zag daar M ele-

agantmetdekoningin en Keye opeenedraagbaarvoorbjtrekken:
hj boog zich zöö voorover, dat hj bjna uit het raam ware
gevallen. W alewein schoot toe en redde den ridder,dien hj nu
herkende. Geen van beiden wilde den naam van den karre-ridder

aan dejonkvrouwen van hetkasteelverraden.Lancelotkreeg een
paard en eene speer van W alewein , en beiden braken te zam en

op. Eene derjonkvrouwen wasnieuwsgierig om te weten,wie de
geheimzinnige ridder was, wiens lof W alewein haar verkondigd

had;o0k zj maaktezich vermomd op weg,langsdehaarbekende
kortere zjpaden. Aan een viersprong ontmoetten haar de beide
ridders. Op hunne navraag antwoordt zj, dat de koningin
weggevoerd was naar het land van Groot-Brittanje, vanwaar
niemand kon terugkeeren5 en zj belooft hun den weg daarheen
te wjzen,mitszi
jzich verbinden haareersteverzoek intewilligen.
A1s zj daarin toestemmen,zegtzj,datvan de twee wegen,die
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zj voor zich zien)de een leidtnaarden poitt6/: l'h-ltk,de ander
naar den .ppokf soz J'6?
:?:c) die beide toegang t0t het land geven.

Daarna verlaatzj hen.
W alewein slaat dan den tweeden weg in en Lancelot den eersten.

Hj ontmoet al spoedig dezelfde jonkvrouw weer,die hem meeneemt naar een kasteel om te Overnachten. Nadat zj gegeten
hebben,verwjdert zich de jonkvrouw ;maar'weldra hoort Lancelot haarom hulp roepen. Hj sneltop het geruchtt0e en vindt
haar. Zj smeekt hem om hulp: een ridder was op het punt
haar geweld aan te doen,terwjlde ingang van hetvertrek door
vier mannen bewaakt werd, waarvan twee met bjlen en twee
met zwaarden gewapend waren. De eer gebiedt Lancelot haar te

helpen,en weldra zjn de belagers deels gedood:deelsverjaagd.
Nu herinnert de jonkvrouw hem aan zjne belofte, en verlangt,
dat hj zich met haar te bed zal begeven. Hj mag zjn woord
niet breken; maar hj ontkleedt zich niet geheel en laat haar
ongerept. Eindeljk verlaat zj hem ,uitroepende, dat hj,zooals
reeds in het ral czf.
s fau
',
n c-czl.
s was gebleken, zjne geliefde
trouw was1wie ze ook zi
jn mocht.
Den volgenden morgen maken zj zieh te zamen op weg,en zj
verzoekt hem haar te geleiden en in bescherming te nem en tegen

een ridder, die haar reeds sinds lang metzjne liefde vervolgde.
W eldra komen zj aan een pad, dat te midden van een moeras
gelegen is, en waar een gewapend ridder hun den weg verspert.
Deze voegt Lancelot de grievendste sm aadredenen toe wegens

zjn tocht op de karten eischtten slotte,dathj to1 zalbetalen.
Als Lancelot dit weigert, om dat het van geen ridder kan geëischt
worden, voegt deze hem toe, dat zelfs de koningin Ginevra

als t0l eene met goud ingelegde kam gelaten heeft1),die niet
verre van daar op eene steenen tafelligt. Na een hevig gevecht
slaat Lancelot hem neer,en vindt dan de kam ,waarin nog vele

haren van de koningin steken. Hj wordtdaardoor zoo ontroerd,
dat hj in onmacht zou zjn neergevallen,wanneer dejonkvrouw
hem nietondersteund had. Hj geefthaar dekam tebewaren,en
steektdeharen in zjn boezem.
5 ,?Le plusbeau pigne,d'orenluminez,....et1esdenzplainesde ses

cheveux,1es grosses denz et1es menues-''
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Zi
j trokken verder en kwamen aan een kasteel, waarbuiten
feest gehouden werd. Een gewapend ridder reed op hen t0e; de

jonkvrouw herkende in hem dengeen, die haar vervolgde, en
smeekteLancelotom bescherming.Deriddergreep haarpaard bj
den teugel, om haar, na eenige smadeljke woorden tegen den
karreman, weg te voeren. Lancelotverzette zich,en zj besloten
te vechten. Toen zj dichter bj het kasteel kwamen,zagen zj,
hoe verscheidene personen zich m et allerlei spelen verm aakten t

terwjl anderen dit stilzwjgend aanzagen: deze laatsten waren
de gevangen ridders. Lancelot's belager riep hun toe, dat zj
hunne spelen zouden staken,wantdatde karreman (lecharrettêj
kwam. Het gevecht ging echter niet door, wjl de vader des
ridders dit met kracht belette. Lanceloten dejonkvrouw gingen
vrj van daar, en brachten den volgenden nachtin een klooster
door, waar hem de vreem dste ontmoetingen wachtten. Een der

kloosterbroeders zei hem , dat zj geloofden,dat hj in hetland
gekomen wasom de gevangenen te bevrjden;en hj antwoordde,
dat hj dit, met Gods hulp,gaarne zoude doen. Dan moesthj
eene proefondergaan,waaruitz0u bljken)ofhj totditavontuur
was uitverkoren.
M en bracht hem toen naar een kerkhof,waar zich verscheiden
tomben bevonden;de schoonste daarvan was met eene zware,verzegelde zerk bedekt:die deze verm ocht op telichten, zou hetavontuur

volbrengen.HetgeluktLancelot,en hj zietin hetgeopende graf
een geharnasten ridder liggen m et eene kroon op het hoofd. Een
opschrift zei: rllier rust Galaëd ) koning van Gales, zoon van

Jozef van Arimathea''. Vervolgensbegeefthj zich in een kelder;
daarin bevindt zich eene grafstee, waaruit gloed en vlammen

opstjgen. Hj, die ook dit graf zou openen, was bestemd te
zitten in den gevaarvollen zetel aan de Ronde Tafel en om
de avonturen van de Graal-queste ten einde te brengen. Lancelot
beproeft het; m aar eene stem uit het graf roept hem toe ,dat dit

nietvoorhem isweggelegd.Hj had hetkunnen doen,maarzjne
overspelige zonde had hem daartoe onwaardig gemaak-t:zjn zoon
zou dit werk volbrengen. Tevens vernam hj,dat zjne moeder
n@g leefde,en datzjn eigenljke naam Galaëd was,maardatzjn
vader hem Lancelotgenoemd had naarzjn grootvader. Nog deelt
de sprekerhem mede,dathj Symon heette,en de neefwasvan
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Jozef van Arimathea) die den Graal naar dit land had gebracht.

Hj werd gestraftwegenseene zonde,die hj metzjn zoon Mozes
had begaan: diens lichaam rustte in de gevaarvolle zaal Lla pJrf!.

leusesale),terwjlhj hiergepjnigd werd.Alleen de voorbedevan
Jozef had hen van de eeuwige verdoemenis gered ; hunne lieham ert

werden nu gepjnigd, totdat hun verlosserzou opdagen,hetgeen
binnen dertigjaren zoa geschieden.
Als zj van daar gaan scheiden,zegt dejonkvrouw hem ,da:
ze hem vergezeld ha; om getuige te zjn vanzjnegrootschedaden
en om zjn naam te weten:nu zj haardoelbereiktheeft,vraagt
zj verlof hem te verlaten. Hj staathaar ditt0e,maar verzoekt.
haarzjn naam te verzwjgen,totdathj hetavontuurza1volbracht
hebben,waarvoor hj wasuitgetogen.
Hj gaat nu zjnsweegs en nadathj in een woud twee ridders.
verslagen heeft, welke hem den doortocht willen beletten, komt

hj aan een kasteel,waarhj vriendeljk wordtontvangen. Twee
zonen van den burchtheer verzellen hem op zjn verderen tocht.
Nadathj nog verschillenderiddersheeftoverwonnen ,diehem trachten te verhinderen hetland binnen tedringen,wordthjwederom in
een gevecht gewikkeld m et een ander, die hem den rit op de kar

verweten had. Hj overwint hem en wil hem hethoofd afslaan.
Nu smeekt de overwonnene om ljfsgenade, die Lancelot alleen
wiltoestaan onder voorwaarde,dathj zelfeenekarbeklimme.Als
deridder ditweigert,komtdaarjuisteenejonkvrouw aangeredenr
die zich aan Lancelot's voeten w erpt en hem sm eekt, haar het
hoofd zjns tegenstanders te schenken. In de onzekerheid vat te

doen,daar dejonkvrouw hem bezworen hadbjwathem hetliefste
op aarde was, beslait hj den ridder eenen nieuwen kampstrjd
aan te bieden. Hj overwint hem voor de tweede maalen slaat
hem nu het hoofd af. Hj biedt het derjonkvrouw aan,die het
bj de haren neemt en in een put werpt. Zj was Meleagant's
zuster, die op de lasterljke aantjging van den verslagen ridder
door haar vader verbannen w as.

Nadat hj nog een hevig gevechttegen de verdedigersvan het
land had doorstaan, kwam Lancelot bj de hoofdstad van Gorre,
Gaisiom geheeten, waar de koningin gevangen lag. Zj bevond
zich jaistmetkoning Bandemagus aan hetvenster. Lancelotwas
van haar gescheiden door eene diepe, donkere rivier, waarover
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eene brug lag,nietbreederdan hetlemmetvan een zwaard. Hj
ging schrjlings op de brug zitten en bewoog zich langzaam
vooruit,steeds het gelaat naar het kasteelgewend.Geheelbebloed

bereikte hj de overzj.Daarkwamen tweejseljkeleeuwenophem
af, wien hj dapper metzjn zwaard teljfging5maar hoehj er
opsloeg,hj kon ze nietverwonden.Toen vestigde hj zjn blik op
den ring , dien de M eervrouwe hem gegeven had, en plotseling
waren de leeuwen verdwenen, die dus bleken toovergewrochten

geweest te zjn. De koningin had hem herkend en een glansvan
vergenoegen bedekte haargelaat. DittrofBandemagus,omdatzj
sedert hare gevangenneming niet gelachen had. Hj vroeg haar,
of de ridder, die overde brug gekomen was,Lancelotkon zjn;
maar zj wilde zjn naam nietverraden en antwoorddeontwjkend,
dat zj Lancelot in geen jaar gezien had,en datmen hem dood
waande. De koning ontving evenwel den koenen ridder m et veel
onderscheiding en herbergde hem in eene afgelegen kamer, om dat

hj niet herkend wilde worden. Yoortstrachtte hj zjn zoon over
te halen om de koningin en de andere gevangenen zonder kamp
vri
j te geven, waarvan deze echter niets wilde hooren. Lancelot
m aakte zich op 'skonings verzoek aan hem bekend.D en volgenden
m orgen had de tweekamp plaats: Bandem agus en de koningin
sloegen dien gade uit het venster, waarheen m en ook het bed van
den gewonden K eye gebracht had. Het gevecht was hevig en
bloedig,m aar Lancelot had de overhand,totdat dekoningin wegens
de hitte haar sluier terugsloeg ; toen werd Lancelot zoo ontroerd ,

dat hj zjn zwaard nauweljks hanteeren kon,totgrootverdriet
van Ginevra , die nu van den koning vernam , dat de vreem de

ridderwerkeljk Lancelotwas.
Toen Keye zag, dat Lancelot het onderspit stond te delven,

maande hj dezen aan zich te verdedigen, en weldra delfde
Meleagant weder het onderspit. De koning, vreezende dat zjn
zoon het met den dood zou bekoopen,bad de koningin,datzj
een eind aan den strjd zou maken.Zj washem terwille en verzocht hem de strjdenden te scheiden. Lancelot,die juist vlak
onder het venster stond , hoorde deze woorden en stak terstond

zjn zwaard optofschoon Aleleagantop hem bleefinhouwen. Het
kostte diens vader veel moeite een eind aan hetgevechtte maken ,

waarin Meleagant meende overwinnaar te zjn. Dit geschiedde
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alleen op voorwaarde, dat de strjd later aan Artur's hof z0u
worden hervat, en dat de koningin hem wederom zoa volgen a1s

hj overwinnaar mochtbljven.
Keye en de koningin hadden liever gezien, dat de strjd nu
beslecht ware, m aar Ginevra had zich door den koning laten over-

halen,diezjn zoon wilde sparen.
.

Toen Lancelot ontwapend was: bracht Bandemagushem bj de
koningin,zeggende,dathj haar metveelmoeiteverlosthad. Zj
wendde het hoofd af en antwoordde: DZoo hj allesom mjnentwege

heeft ondernomen , was het m oeite vergeefs, want ik ben er hem

nietdankbaarvoor-''- pllj heeftu eengrootendienstbewezen-''XHi
j heeftmj integendeelz0o behandeld,datik nooitmeervriendeli
jk tegen hem zal zjn.'' sW aar heb ik zoo misdreven?'1
vroeg Lancelot. M aar in steê van hem te antwoorden verliet
Ginevra het vertrek , ofschoon de koning haar toevoegde) dat de

laatste diensttegen allemogeljkebeleedigingen opwoog.
K eye wist Lancelot de oorzaak dier behandeling niet te ver-

klaren; maar hj vertelde, h0e vriendeljk de koning hem en
de koningin ontvangen en haar tegen den verliefden aandrang

zjns zoons beschermd had,die in zjn toorn den gewonde had
trachten te vergiftigen.
Den volgenden morgen begaf Lancelot zich 0P weg ten eindenaar
W alewein om te zien. D e m annen van het land ,die niet van de
gesloten overeenkomst wisten , namen hem onderweg gevangen ; en
weldra verbreidde zich hetgerucht,dathj gedood was. Toen de

koningin dit vernam , was zj zoo bedroefd, dat zj in twee
dagen at noch dronk. Van den anderen kant kwam Lancelot ter

oore, dat de koningin gestorven was;en nu wilde o0k hj niet
bljven leven. Hj deed eene poging om zich methetzwaard van
een zjnerbewakerstedooden.Maarditplanwerdverjdeldentotzjn
geluk,wanttoen hj naarhetpaleisdeskoningswasteruggebracht,
vernam hj,dat de koningin in leven was, en zj zelvewasnu
o0k weldra van hare wanhoop genezen.

Toen Lancelot in hare tegenwoordigheid kwam , viel zj hem
om den hals.Hj vroeg haar natuurljk,waarom zj'hem devorige
maal niet had willen toespreken. Had hj niet zonder hare
toestemming Londen verlaten? - Hj erkendeschuld.- Zj had
evenwel nog ernstiger reden om boos te zjn. W aar was de
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ring, dien zj hem geschonken had? Hj toonde haar dien,
welken hj aan zjn vinger droeg. Zj verklaarde dit voorbedrog
en toondehem den echten ring.Toen hj dien herkende,werd hj
zeer bedroefd en wierp den valschen uit het venster. Daarop ver-

telde hj al,wathem bj Morguein overkomen was,en dekoningin
schonk hem vergifenis. Zj spraken voor den nachteenebjeenkomstaf.Om in hare kamerte komen moesthj dejzeren spjlen,
dieeen vensterafsloten,verbreken.Daarbj wonddehjzjnehanden
en zjn bloed liet sporen na op het bed der koningin. Keye's
wonden waren dien nacht opengegaan en ook zjn bed wasmet
bloed bevlekt. M eleagant, die dit alles ontdekte, beschuldigde de
koningin van metK eye in verboden gemeenschap te staan ,tegen

welke aantjging Lancelot hen verdedigde. In het nu volgende
gevecht werd M eleagant weder ten onder gebracht. Toen het zoo

veeg methem stond,smeekte zjn vaderde konlngin opnieuw een
eind aan deu kampstrjd te maken, en zj stond toe,dat hj de
strjdenden scheidde. Meleagant was z0o verwoed overzjneherhaalde nederlaag,dathj zwoer Lancelotte vermoorden5toen zjn
vader dreigde den m oordenaar te onterven ) verliet M eleagant
het paleis.
Nu ging Lancelot '
W alewein weer opzoeken , door vele ridders

vergezeld. Een dwerg, dien hj ontmoette, lokte hem dooreene
bedriegeljke boodschap van zjnxgezelschap,datzjne terugkomst
z0u afwachten. Lancelot werd in een kasteelgebracht,waarhj,
op Meleagant's bevel, door diens drossaat werd gevangen genom en.

Toen zjne wachtendegezellen hem nietzagen terugkomen,gingen
zj heen en ontmoetten weldra W alewein, die het avontuur van
de andere brug gelukkig had bestaan. 0p de mare van Lancelot's

verdwjnen gingen zj te zamen naar'skoningskasteel. Meleagant
gelastte door een verdichten brief van Artur de koningin tot

haar gemaal terug te keeren? bj wien zj Lancelot zou ontmoeten. Koning Bandemagus deed haar en de haren een eind weegs
uitgeleide. Toen zi
j aan Artur's hof waren geltom en, en het

bleek:datLancelotverloren was,werdeen iegeljk doordroefheid
bevangen : de sm art der koningin overtrof die van alle anderen.

Geruimen tjd bracht men in droefenis door,maar eindeljk was
Artur genoodzaakt een hofdag te houden,hetgeen hj metweerzin deed.
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Terwjl hj met eten waehtte, omdat zich n0g geen avontuur
had opgedaan, zag hj eene kar,gevoerd dooreen dwerg en bespannen m et een paard , wellts staart en ooren waren afgesneden.
Op de kar lag een halfnaakte ridder, m et de handen op den rug
gebonden,dieweeklaagde:po God!'
W ie zalmi
j verlossen?'' Dit

kon alleen geschieden, alseen anderridder in zjne plaatsop (
le
kar klom . Niemand ha; daar lust in. D e ridder werd door alle

straten gevoerd en allerwegemetsljk geworpen.Thans ging men
aan tafel, en weldra kwam ook de karre-ridder ten hove en wilde

met de ridders aanzitten, die hem echter wegjoegen. Z0o deden
o0k de schildknapen , en de arme was genoodzaakt naar baiten te

gaan om zjn maalte nuttigen. W alewein verlietzjne plaatsaan
tafelen ging den verjaagde gezelschap houden,hetgeen dekoning
hem zeereuvelduidde.Na den maaltjd ging de karre.
-ridderheen
om zich tewapenen;daarop nam hj hetbestepaard uit'skonings
stallen en reod in Artur's zaalom dezen te zeggen:dathj hem
ontnemen zou,znoveelhj kon,enzjneridderstuchtigen,omdatzj
W alewein beschimpthadden,wjldeze hem gezelschap hadgehouden.Daarna vertrok hj.Arturwaswoedend over(len smaad,hem
aangedaan. Verscheidene ridders snelden den vreem de na om hem
te tuchtigen ; m aar alle werden door hem overwonnen en hunne

paarden buitgemaakt(Keyevaltbj die gelegenheid in hetwater).
Inmiddels kwam de karten hove terug,en nu zater eenejonkvrouw in.Zj smeekte om hulp.Toen hetbleek,datzj alleenvan
de kar kon verlost worden , als een ridder er op klom , deed W alewein dit ter liefde van Lancelot, die o0k op eene kar gereden had.

De jonkvrouw verweet den koning zjn gedrag jegens den
vreemden ridder, die de kar alleen bestegen had ter liefde van

Lancelot, terwjl deze hetzelfde gedaan had Om de koningin te
verlossen,hetgeen haar eigen man niet had gedurfd. Zj deelde
hem tevens m ede,dat de vreem de Lancnlot's neef en een broeder
van Lionel was.
Nauweljks had zj geëindigd,of de ridder kwam zelfopdagen,

terwjlzjn schildknaap deveroverde paarden geleidde.Hj knielde
voor den koning en gaf hem den buitterug. Artur en zjne gemalin waren beiden zeer verheugd, en de ridder,die pBohorz li
essiliez'' heette,werd t0t gezelder Ronde Tafel aangenom en. De

koningin hoorde nu)datdejonkvrouw )dieinmlddelshen verlaten
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had, de Aleervrouwe was, welke Lancelot en zjne neven had
opgevoed.AIet den koning jlde zj haarna,en in de straten trof
zi
j W alewein aan die nog altjd op de kar werd rondgevoerd.
Beurtelings stegen de koningin , de koning en al de ridders er op ,
en sedert werd geene kar m eer gebezigd om iemand te onteeren ,
m aar een paard zonder staartof ooren. D e koningin achterhaalde

nu ook de Meervrouwe bj wie zj zich verontschuldigde. Deze
deelde haar m ede, dat Lancelot leefde, maar gevangen gehouden

wer;:datzj hem evenwelop den eerstvolgenden hofdag zou zien.
D e koning liet toen op Ginevra's verzoek een tornooi aankondigen ,

dat na twintig dagen zoa gehouden worden en zond zjne boden
naar heinde en Ver.
Intusschen werd Lancelot in zjne gevangeniszeer goe; behandeld. De Drossaat was zelden t'huis,maarzjnevrouw,die hoofsch
en schoon was, vertegenwoordigde hem , en zi
j was in liefde

voor Lancelot ontbrand) om zjne heldendaden. Toen de tjding
van het tornooi ook Lancelot berei
kte,was hj zeerbegeerig er
deel aan te nem on. Zj zei hem erheen tezullen laten trekken
en hem paard en wapenen te verschafen,mits hj beloofde bj
zjne terugkomst de hare te zjn. Uit vrees van hettornooite
missen durfde hj haarnietopenljk tegenspreken,en nu wapende
zj hem meteigen hand.
H et tornooi was schitterend en de meeste ridders hadden uitge-

munt,terwjlde koningin hen uit een venster gadesloeg.Laneelot
had nog geen deel genomen aan hetgevecht;maar toen hj een
blik had geworpen op dekoningin,vloog hj temidden derstrjdenden en deed wonderen van dapperheid m et speer en zwaard.

W alewein meende Lancelot te herkennen aan de slagen,die hj
uitdeelde,en zeidit aan de koningin,die haren ridder reedslang

herkend had. Zj zond eene harerjonkvrouwen naar hem t0e om
hem te zeggen,dathj van nu afaan nietmeer alle moestovertreFen.Hj gehoorzaamdeslletzich steken en slaan engedroegzich
zoo lafhartig,dat een ieder hem uitjouwde. Den volgenden dag
werd hetzelfde spel herhaald ; maar ten slotte gebood de koningin

hem weer zichzelf te zjn, en hj verbaasde een ieder doorzjne
groote daden. Daarop keerde hj in zjne gevangenschap terug.
M eleagant vernam wat er gebeurd was) en om ditvoorhetvervolg

te beletten liethj Lancelotopsluiten in een toren,te midden van
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een m oeras gelegen , en waarvan de toegang was dichtgem etseld.

Zjn voedselmoestLancelotdoormiddelvaneenemandaaneentouw
naar binnen halen door eene kleine opening boven in den toren.

Nadathj zich op die wjzevan zjn vjand verzekerd had)toog
M eleagant naar Artur's hof en eischte den hem toegezegden twee-

kamp metLancelot:hj herinnerde er tevens aan,datdekoningin
beloofd had hem te volgen,zoo hj overwinnaar bleef. Artur zei
hem ,datLancelotsederteen jaar verdwenen was5dathj veertig
dagenbehoordetewachten,en kwam Lancelotbinnendientjdniet,
of wilde geen ander den kamp voor hem opnemen , dan zou die

weer een jaar worden verdaagd.
M eleagant's zuster, die haar halfbroeder zeer haat om al het

leed,dathj haargebrouwen had,vermoedt,dathetLaneelotis,
die in den afgelegen toren is opgesloten ) en wenscht hem te

redden, opdat hj haar op Meleagant kan wreken. Dit gelukt
haar; zj ontvoert hem en geeft hem op haar slot gelegenheid
gezondheid en krachten te herkrjgen,die in zjne laatste gevangenschap veel geleden hadden. Door een kondschapper,dien zj
naar Artur's hof gezonden had,krjgtzj bericht,datMeleagant
Lancelot inwacht ten tweekamp, en zj geeft nu dezen laatste
paard en wapenen, opdat hj den strjd zou kunnen aangaan.
Lancelot begeeft zich tegen den laatsten dag van den gestelden

tjd naar het h0f; reeds zit Meleagant te paard en snoeft op
zjn strjdlust. Eindeljk wapent svalewein zich om het voor
Lancelot op te nemen. Als hj naar buiten rjdt,komtLancelot
juist aan:deze wordt herkend en door allen metgroote vreugde
begroet. M eleagant is verbaasd,en Lancelot roepthem toe: rGj
zult nu den strjd hebben,waarom gj z00 geschreeuwd hebt5ik
ben uw m oeras-tnren ontkomen!''
Dan wordt het gevecht metlevendige kleuren geschilderd:ten
slotte rukt Lancelot zjn tegenstander den helm van hethoofd en
slaat het helm vizier terug: M eleagant ligt weerloos voor hem.
De koning roept den overwinnaar toe den gevallene het leven
te schenken; maar de koningin wenkt, dat Lancelot hem het

hoofd moet afslaan. Om beiden te yoldoen staat hj toe, dat
Meleagant zich op nieuw wapenet en de strjd wordt hervat:
natuurljk met denzelfden uitslag. En nu doetLancelothem het
hoofd van den romp vliegen, tot groot genoegen der koningin,
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die aldus gewroken werd over den smaa;, dien M eleagant haar
had aangedaan.
Een ieder was verheugd over Lancelot's terugkomst en prees

zjne heldhaftigheid. De koning liet toen den disch aanrichten
en bewees Lancelot de zeldzame eer,hem naast zich aan tafel te
pl&atsen onder den troonhemel.

W eldra wachten Lancelotnieuwe avontureù.Hj wordtdooreen
ridder uitgedaagd,die hem verwjt,dathj Meleagantverraderljk
gedood heeft, waarover hj zich aan het hof van Bandemagus
m oet gaan verantwoorden. N a een tusschenverhaal, waarin allerlei
avonturen worden m edegedeeld , die Bohortoverkwamen ,verneem t

men, h0e Lancelot op zjn tocht het1jk van Galehotvindt,dat
hj naarDolel.
ettse-Gardebrengen en daarna prachtig bjzettenlaat.
Dan redthj Meleagant'szustervan dendood,dienhareverwanten
haar wederrechteljk willen aandoen. Hj volbrengteindeljk den
kampstrjd,waarvoor hj was uitgetogen en verwerft da vriendschap van Bandemagus,die evenwelnietweet,dathj zjn zoon
gedood heeft.Daarna keerthj naar Kamalotterug.
Tlreede Boek Een jaar na Meleagant's dood jaagde koning
Artur in het woud van Kamalot: de koningin volgde dejaeht
m et hare vrouwen onder de bescherming van Keye, Sagremort,
Dodineel en Lancelot. Daar daagde een ridder op , die haar wilde
wegvoeren. De drie eerstgenoemden werden beurtelings door hem
overwonnen , en Lancelot wilde hem gaan bevechten , toen er eene

oude vrouw kwam aangereden)die zjn paard bj den teugelgreep
en eischte, dat hj haar zou volgen,zooalshj haarvroegertoegezegd had. Zj stont
l hem toe eerstden vreemde te bevechten,
die laterbljktBohortte zjn. Toen vertrok hj methaar.
Sagremort en D odineel worden door de koningin om eene boodschap gezonden,raken van elkanderaf,hebben allerleiontmoetingen

en raken eindeljk beiden in gevangenschap.
Lancelot ontmoetop zjn tochteen ridder,die hem vroegereen
diensthad bewezen en die hem nu zjne wapenrusting vraagt.Als
deze,daarin gehuld, in de nabjheid der koningin komt,meent
zj, dat hj Lancelot heeft verslagen,te eeromdathj een hoofd
aan den zadelboog had hangen. K eye wilzich van hem m eester
m aken , maar wordt door hem meegevoerd en op zjn kasteel
gevangen gezet. De konlngin barst in wanhopig weegeklag uit,
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en Artur is treurig over hetverdwjnen van Lancelot. W alewein
m aakt zich OP, om hem met tien andere ridders te zoeken.

Zj gaan op wegt en het eerste avontuur,dathun overkomt,
bestaat in het beschermen van een ridder,die door groote over-

macht was aangevallen. Hj toonthun een gebroken zwaard,dat
slechts kon worden heel gem aakt door den ridder:die de avonturen
van den Graal zou ten einde brengen. De geschiedenis van dat
zwaard wordt verteld, zooals die ook in den grooten Graalroman

voorkomt1).Alle ridders beproeven het zwaard te herstellen,maar
te vergeefs; en W alewein verklaart, dat alleen Lancelot daartoe
in staat is.

De ridders gaan nu ieder zjns weegs, en door drie hunner
worden de dri
e gevangen beschermers van de koningin bevrjd,
die zich dan bj de zoekenden aanslui
ten.
W alewein kom t m et Hestor: dien hj Op een tornooi ontmoet

heeft,op een kerkhofbj eene vervallen kapel,van waarzj door
onzichtbare m achten worden weggedreven. Een opschrift, dat hem
daister is) zegt, dat daar alleen de zoon der droeve koningin zou

worden toegelaten. Yan daar voortrjdende komt W alewein aan
eene tent, waarin zes mannen zaten te eten:hj plaatstzich bj
hen en tast ongenood in den schotel. In het gevecht,dat daarvalz

het gevolg is, bljft W alewein overwinnaar. Hierop ontmoet hj
eenejonkvrouw,die in eene metkokend watergevulde marmeren
kaip zat, waaruit hj haar echternietvermochtteverlossen. Dit
had plaats in de nabjheid van een kasteel, waarhj vriendeljk
werd ontvangen. Dit was het kasteel van delt .
Sf/::,
31 Visscher,
waar de Graal bewaard wordt,welks wonderen hj aanschouwt.
Het Graal-vat had den vorm van een kelk: het was van houtnoclz
steen , noch eenig bekend m etaal gevorm d. De weinige eerbied,

dien W alewein betoond hadvoor wathj nietkende,wasoorzaak,
1) Vergeli
jk over het zwaard des Graals het op bladz.254 aangehaalde
opstel. Chri
stus'woorden totJozef:grin veldslagen zullen zI
j(dieden Graal

gezien hebben) niet overwonnen worden'',schi
jnen aanleiding tehebben gegeven tot de rolvan hetGraalzwaard,datAmfortas aan Parcivalgaf en dat
door Artur aan den Visseherkoning wordt geschonken. Vgl.ook San M arte

(Schulz) Zur Theologle fzl Wolframs Parzival. (Zeitschr.f. d.Philologie
7C5rII,S.128).
aoxcwssos'
r, Ned.Lett.M iddeleeuwen, I, 4e druk.
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dat hj 'snachts door onziehtbare machten werd mishandeld. Hem
verscheen verder een draak, die achtkleine draakjesbraakte en
daarop een gevecht begon meteen luipaard,dien hj echterniet
kon overwinnen. Hj werd door zi
jne eigen jongen aangetast,
welke hj alledooddeom daarnazelftebezwjken.Toen werdW alewein door een krjgsman aangevallen,metwien hj kampte,totdat
zj beiden afgematop den grond neerzegen.Daarop hoordehj een
liefeljk gezang ter eere Gods,verzeld van een zoeten geur,maar
hi
j kon niets onderscheiden. De Graalbeker vertoonde zich nogmaals,door welkskrachthj van zjnewonden werd genezen.Toen
het dag werd , vatten een aantal lieden hem op en wierpen hem

buiten hetkasteel,datCorbenye geheeten was. Hj kwam bj een
kluizenaar,die hem verklaarde,wathj gezien had:hetvat,dat
hj aanschouwde,wasde Heilige Graalqde draak stelde zjn oonl
Artur voor, wiens lotgevallen en uiteinde hem voorspeld werden,

nadathj gezworen haddiegeheimenissen aanniemandteontdekken.
De avonturen deroverige riddersgaan wj stilzwjgend voorbj,
ofsehoon zj breedvoerig verhaald worden. Zj hebben alle zekere
trekken gemeen:in e1k verhaalkomen verongeljktejonkvrouwen
die beschermd , overmoedige ridders, die bekampt, ea boosaardige dwergen, die gekastjd worden. Maar de karakters
' der
ridders steken scherp tegen elkander af: Gurrehes b.v. is m inziek ,
VOOr,

en uit Mordret's handelingen bljkt duideljk, dat hj onkiesch,
valsch en zedeloos is.
Aan het hof vermoedt men , dat Lancelot gestorven is: de wanhoop der koningin is grenzenloos. Bohort en Lionel gaan hem
zoeken , Ginevra geeft den eersten een ring voor Lancelot meA

en de dringende uitnoodiging om zoodra mogeljk terug tekeeren.
H et toomeloos verlangen der koningin naar haren minnaar wordt

in de schrilste kleuren geschilderd. Zj besluit eene harerjonkvrouwen naar de M eervrouwe te zenden om kondschap van Lan-

celotte erlangen. Deze zendtintusschen eenejonkvrouw naarhet
hof met de verzekering , dat Lancelot leeft, waardoor Ginevra

met bljdschap vervuld wordt. Hj drinkt uit eene vergiftigde
fontein,maar wordt door eene jonkvrouw verpleegd en genezen.
Lionel?dien hj ontmoet,zendthj naar de koningin metbericht
van zjnen toestand. Er wordt nu overlegd, dat een tornooi
zou worden uitgeroepen t waarop Lancelot de gelegenheid zou
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hebben zjne geliefde in 'tgeheim te ontmoeten. Na verschillende
avonturen komt hj in 'tkasteel van Corbenyc, waar W alewein
zooveelvreemds had aanschouwd. Het gelukthem dejonkvrouw
uit het vat met kokend waterte verlossen:dan hefthj de zerk
eener graftombe op, waaruit een vuurspuwende draak te voor-

schjn schiet, dien hj doodt. Hj wordt daarop vriendeljk door
koning Pelles ontvangen , die hem verzekert, dat door hem of
iemand van zjn geslacht een eind zal gemaakt worden aan

de wonderen, die het land verderven. Dan verschjnt hem de
Heilige Graal op dezelfde wjze als dit W alewein gebeurd was.
'sAvonds lokt hem de voedster van 's konings dochter, onder

voorwendsel van hem bj Ginevra tebrengen,in een nabjliggend
kasteel, waar zj hem een bedwelmenden drank te drinken geeftt
onderwelksinvloed zj hem in de armen voertvan Pelles'dochter,
die hem met bljdschap ontvangtt omdat zj wist:datdevrucht
van hunne omarming een zoon zou zjn,die aan 'slandsplagen
een eind zou m aken :.@>l
.a
.ëd werd di
f
.
<
e
'n nachtge
< teel
'
x
w
e
d. Toen de
tooverdrank had uitgewerkt, en de ridder zag , hoe men hem

bedrogen had, wilde hj dejonkvrouw ,die hem totontrouw verlokt had, dooden q m aar het gelukte haar hem te verbidden.
N a verschillende ontm oetingen komt Lancelot aan een bosch , dat
men niet m eer kon verlaten ,als m en er eensbinnen was. Ofschoon
gewaarschuwd, dringt hj er binnen en vindt daar een aantal
dansende paren.Hj zelf wordt door danswoede aangegrepen en
geene aansporing zjns schildknaaps kan hem bewegen de plaats
te verlaten.
Dan verlaat het verhaal hem voor eenigen tjd,om zich bezig
te houden m et Ywein en Bohort,welke laatste te Corbenyc ook
de geheim enissen van den Graal aanschouwt. - Lancelot bleef

intusschen tot den middag doordansen:toen plaatste eenejonkvrouw hem op een ivoren zetel,zette eene kroon op zjn hoofd,
en onmiddelljk hield de betoovering op. Hj vernam nu,datdit
spel was ingesteld door een geleerden Klerk ,die daardoordeliefde

eener jonkvrouw verwierf. Toen het dansen haar verveelde:had
hj haareen schaakspelgeschonken,metgouden en zilveren stukken ,dat vanzelftegenspeelde,a1sm en een stuk verplaatste. Niemand

zou daarbj overwinnaar bljven dan de ridder)die allen in moed
en schoonheid overtrof, en wiens kom st de gevangen heeren en
l8*
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vrouwen in vrjheid zou stellen.Lancelotneemtde proef,en bljft
werkeljk overwinnaar.Hj zendtdaarophetschaakspelaanGinevra
ten geschenke, welke, ondanks hare bedrevenheid in dat spel,

geenepartj kon winnen.
Van daar trekkende wordt Lancelot door verraad overm and en
*

Ill een put,vol vergiftig ongedierte,geworpen. De dochterzjns
belagers verlost hem , hetgeen hem in de gelegenheid stelt al de
valsche ridders van het kasteel te dooden , op een na : die door
een venster ontvlucht. Den volgenden dag ontm oet onze held

eenejonkvrouw ,die door een ridderdeerljk wordtmishandeld:als
hj haar wi1 beschermen: slaat haar belager haar het hoofd af.
Hj neemtdan de vlucht,en Lancelothem na,t0tinzi
.
jn kasteel,
waar m en de schutpoort zoo snel laat vallen t dat des wrekers
paard er, door wordt gedood. Hj overwinteehtgrden booswicht.

wien hj het afgeslagen hoofd om den hals bindt en dien hj
noodzaakt boete te gaan doen aan verschillende hoven.

Na enkele andere ontmoetingen komt Lancelot eindeljk te
Kam alot, om aan het tornooi deel te nemen. De ridders der Ronde
Tafel, verstoord over den lof, die hem allerwege wordt toege-

zwaaid,besluiten zich tegen hem te keeren:wanneerhj mocht
opdagen. Lancelot kampt in eene vreem de wapenrusting tegen
hen: en munt boven allen uit. H etzelfde geschiedt eenige d/gen
later in een tweeden kampstrjd.Thanswordthj herkend en door
Artur met groote vreugde ontvangen. Op den hofdag ,die gehouden
wordt, verhalen alle ridders hun wedervaren ,en 'skonings klerken

schrjven die mededeelingen op in het daarvoor bestemde boek,
dat later in Artur's salmarie'' gevonden werd. Lancelot had m eer
roem ingeoogst dan al de anderen , en de koning stelt hem ten

voorbeeld aan de ridders,wiernajverdaardoornietweinigtoenam.
ln eene samenkomst tusschen Lanceloten Ginevra treurtzj,dat
hj, zooals een kluizenaar hem gezegd had,wegenszjnebetrekking tot haar de Graalavonturen niet ten eindekan brengen;hj
jubelterover,dathj,doorhareliefdegesterlktteenzo0uitstekend
.

ridder is geworden.
Lancelot trekt met verscheidene anderen uit om de ridders?

die nog niet ten hove zjn teruggekeerd, te zoeken. Op dien
tocht raakt hj in de gevangenis van Morguein,die hem opsluit
in eenekamer,wier metjzeren spjlen versperde vensters uitzicht
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hadden op een tuin.Daardachtzj hem voorzjn leven tehouden.
Na daarlangen tjd gelegen te hebben zag hj eensuitzjnvenster,
hoe in de daar tegenover gelegen ridderzaal een schilder bezig

wasde geschiedenisvan Eneasvan Trojete malen.Hj bad dezen
hem zjn gereedschap te leenen, waarmede hj nu zjne eigen
levensgeschiedenis begon te schilderen:allefgurenwaren duideljk
herkenbaar en schenen te leven; zjne samenkomsten met de
koningin speelden.er de hoofdrolin.- Hj wasdaar twee winters
.

en een zomer gevangen. Toen hetwederM eiwerd,bloeiden de rozen
in den hof; eene daarvan scheen schooner dan alle anderen : dit
deed hem met verdubbeld verlangen denken aan zi
jne geliefde.

Avas zj voor hem verloren,hj wildeten minste haar evenbeeld,
de roos, bezitten. Met groote krachtsinspanning verbrak hj de
jzeren bouten, plukte de schoone roos en drukte die aan zjne
lippen. Hj maakte zich zjne vrjheid ten'nutte,wapende zich,
zadelde een paard , en reed van daar.

Hj redt nu éerst zjn neefLioneluit'een gevaarljk avontuur,
dan de ridders der R onde Tafel uit hunne gevangenis. In den

droom verschjnt hem zjn grootvader, die hem beveelt in het
vreeseljke woud'' een avontuur te gaan ondernemen. Hj maakt
zich in stilte op en vindt in het bosch eene tombe, die door twee

liebaarden bewaakt wordt,welke hj na een hevigen kamp doodt.
In eene nabjzjnde kokende bron vindt hj hethoofd eensgrjsaards; hj pastdataan den romp,dien hj in de tombe gevonden
had,en begraaft dan met behulp eenskluizenaarshetljk weer.
Het is dat zjns grootvaders,ten wiens behoeve in den tjd van
Jozef van A rimathea een wonder gebeurd was,dat in het breede

wordtgeschilderd. Hj hoortdan op nieuw ,datzjne zonden hem
beletten de Graal-avonturen ten einde te brengen;maar hj verneemtvan een ridder,datmen aan Artur'sh0fdetjdinggekregen
had , dat de held was geboren , die daarin z0u slagen.
Na verscheiden tusschenverhalen van minder belang , vernemen

wj, h0e Lancelot Mordretuitde gevangenschap verlost. Zj ontmoeten een kluizenaar,die Mordret voorspelt, dat hj zjn eigen
vader dooden , maar zelf door diens hand omkomen zal. M ordret,

daarover in toorn ontstoken, houwt hem hethoofd af. Uitzjne
kleederen valt een perkament, dat Lancelot onbemerkt opraapt en

leest. Hj verneemtdaaruit?datArturMordret'svaderis,en niet
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Loth van Orcanye; en dat M ordret den koning van het leven zou

berooven: bj welke gelegenheid de geheele ridderschap van Brittanjezou te gronde gaan.Zj wordenlaterineentornooigemengd,
waarin Lancelotde held van den dag is.Hj verliestin hetgewoel
Mordret,maar ontmoet Bohort,metwien hj naarhethoftrekt.
Bohort raakt echter van hem gescheiden en kom taan het kasteel

van Corbenyc.Op zjn uitdrukkeljk verlangen brengthj den nacht
door in het rpaleisvan aventuren''.Hj bekampt en overwint daar
eerst een ridder, dan een leeuw : voorts verschjnthem de draak,
op wiens voorhoofd geschreven stond: pDit is de geljkenisvan
den koning Artur''. Nu volgt het gevecht van den draak m et den

laipaard; en eindeli
jk metdejongentdie hj werpt:zooalsW alewein dat gezien had. Toen alle dood waren : verscheen een man :

die er bleek en ontdaan uitzag, om wiensljfzich twee slangen
kronkelden en die veiklaarde, dat hj uitzjn ljden zou verlost
worden door den ridder, die de Graal-avonturen zou ten einde

brengen. Daarna trad een'man in priesterljk geWaad binnen,die
eene speer droeg, waarvyn bloed afdruppelde: dit was de speer
der wrake, waarvan echter de beteekenis niet zou bekend worden ,

voordat de rvreeseljke zitplaats'' der Ronde Tafel bezet was.
Eindeljk zag Bohort ook de heerljkheden van den Graaltwaardoor hj van zjne wonden werd genezen.Daar hj reiner wasdan
W alewein:had hj meer gezien, en werd hj ook nietop schandeljke wjze verwjderd. Den anderen morgen verzekerde Pelles
hem:datalde wonderen,die hj gezien had,hem zullen wordell
verklaard , a1s de avonturen worden volbracht.
Lancelot verrichtte inmiddels verschillende heldendaden en keerde
eindeljk naarArtur's hof terug ,waar een hofdag gehouden werd :
toen ook de overige tochtgenooten daar waren aangekom en. Aan

den maaltjd had Lancelotzjneplaatsnaastdensvreeseljkenzetel.''
Er verscheen een ridder uit het gevolg van Claudas: die het

waagde zich daarin neer te zetten,maar onmiddelljk door het
vuur des hem els verteerd werd.
Dan volgt het verhaal van een oorlog tpgen Olaudas,die ten slotte

door Lancelot's heldendaden werd overwonnen. Hj wilde nu zjn
broeder en zjne neven op den troon in elksvaderljk erfgebied
plaatsen;maar zj weigerden, daar zj hem nietwilden verlaten.
De overwinnaarskeerden daarop uitFrankrjk naarBrittanjeterug.
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Op Pinksteren hield Artur wederom een luisterrjken hofdag?
waar oo.k Pelles' dochter met haa
r zoon Galaxd verscheen. Door
*

list wist zj te bewerken, dat Laneelot,dien zj boven allesbeminde,den nacht bj haar doorbracht,in den waan,dathj bj
de koningin was. Ginevra ontdekte dit, en in haren toorn beval

zj den trouwelooze zich voor altjd te verwjderen. Naaktalshj
was:vlood hj in hetbosch,en riep wanhopend den dood in. Hj
werd volslagen krankzinnig en viel iedereen aan.
Intusschen vernam de koningin de ware toedracht, en smeekte
toen Bohort, H estor en Lionel Lancelot te gaan zoeken. V erschil-

lende andere ridders sloten zieh bj dien tocht aan, maar het
gelukte hun niet hem te vinden.
Onder de zoekenden bevond zich ook Acgloval. N a geruim en

tjd kwam hj bj zjue moeder?bj wiehjzich eenigentjdophield.
Bj zjn vertrek wildezjnjongebroederPerchevalhem vergezellen,
maarhunne moeder verzetteerzichtegen,daarzjhaarechtgenoot
en verscheidene zonen in ridderljke tochten verloren had. Haars
ondanks volgde de jonkman heimeljk zjn broeder,kwam aan het
h0f en werd daar ridder geslagen.

Toen hj eens aan hetlager einde der tafel aanzat,kwam daar
eenejonkvrouw ,nam hem bj dehand e1lgeleiddehem temidden
der ridders van de Ronde Tafel en verkondigde hem ,dathj al
de heerljkheid van den Graal zou aanschouwen. Sedertwerd hj
in bjzondere eere gehouden.
Toen Keye hem evenwel eens beschimpte)omdathj n0g geen
avontuur bestaallhad,besloot hj Lancelot te gaan zoeken,en
begaf zich heimeljk op weg. Hj verlostop dien tochteersteen
ridder, die aan eene rots geklonken was. Daarop ontmoet hj
Hestor: met wien hj in gevecht raakt:beiden liggen terdood
toegewondneer,totdatdeGraalverschjntenhunnewonden geneest.
Hestor verhaalt hem nu,wat de Graaleigenljk is,en ditwekt
bj hem den lust om dien te gaan zoeken. Eerstechter trachten
zijLancelot'sspoor te vinden.
Deze is inm iddels geheel verwilderd en onkenbaar geworden :

hj valt menschen en dieren aan. Eindeljk komthj te Corbenyc;
en Pelles' dochter herkent hem en zorgt,dathj door de kracht
van den Graalgenezen wordt. Hj durftnietnaarhethofterugkeeren en verbergtzich op een afgelegen kasteel,waarin hj nie-
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mand toelaat.Eindeljk wordthjdoorHestorenPerchevalherkentl,
die hem m ededeelen, dat de koningin hem vergeven heeft, ea

hem gaarne ten hove zou teru/zien. Zj worden te Karliben met
uitbundige vreugde ontvangen , i'
n de eerste plaats door Ginevra.

Galaâd, Pelles'kleinzoon: wordt op zjn tiende jaar naar een
klooster gebracht om er zjne opvoeding te voltooien - hj zou
er tot zjn vjftiende jaar bljven, en moest dan, op raad eens
kluizenaars. naar Artur's hof gaan om er t0t ridder geslagen te
worden. De heilige man geeft daarvan den koning kennis en deelt
hem m edetdat Gala:d voorbestemd is om de Graal-avonturen ten
einde te brengen.
llerde Ap6à. De Graal-queste. A an Artur's hof vertoonde zich

hetwonder,dateen steenderivierkwam afdrjven,en daarin stak
een zwaard, dat de verm aardste ridders er te vergeefs uittrachtten
te trekken. Dit gelukt eerst aan Galaâd, die door Lancelot tot
ridder gemaakt,.te Karlioen aan 'skonings hof kom t: en zich aan

de Ronde Tafel plaatst in den vreeseljken zetel,waarboven op
eens zjn naam te lezen is. Dan vergchjnt de Graal, spjzigt
deriddersop geheimzinnige wjze,en verdwjntweer.Alleridders
zweren nu het geheimzinnige heiligdom te gaan zoeken en maken
zich aldra op. Galaëd ontvangt een wonderschild , dat vroeger aan
koning Enalac behoord had , en waarop met het bloed van Jozef
van Arimathea een kruis gemaald was: daarmeê , en met het
vroeger vermelde zwaard , dat aan David had toebehoord , toegerust,washj in staat wonderen te verrichten.

Demeeste riddersvinden geen avonturen,omdatzj teveelmet
zonden besmet zjnq alleen Bohort, Percheval en Gala:d hebben
velerlei ontmoetingen, doorgaans van zinnebeeldige beteekenis: die

altjd door een vromen kluizenaar wordtverklaard.Van W alewein
en Lancelot wordt slechts ter loops gewag gemaakt. De laatste

mag het heiligdom niet zien wegenszjne overspelige liefde. Dit
wordt hem op nieuw door een kluizenaar beduid, die hem over-

haaltom boete te doen en zjn hartstochtop te geven.Hj draagt
voortaan een haren kleed onderzjn maliënkolder,en ditmaakt,
dat hj ten minste een oogenblik het heiligdom aanschouwen
mag,waarop hj naar Karlioen terugkeert.
Deze afdeeling van den roman is vrjwatminder aantrekkeljkdan hetgeen voorafgaat. Slechts weinige avonturen der Graalridders
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worden breed, in epischen toon ,.geschilderd :de m ystiek speelt er
eene al te groote rol in. Hunne ontmoetingen bepalen zich veelal
tot verzoekingen van den Booze in allerlei gedaante, of tot ge-

vechten)dieeeneallegorischebeteekenishebben,welkeernatuurljk
den epischen gloed aan onthoudt, en die nergens eene voldoende

verklaring erlangt.Hetisduideljk,datde schrjverhierworstelde
met overleveringen,wier zin hem duister bleef. W j kunnen ons
daarom in ons overzicht zeer bekorten.

Na jarenlange omdoliqg komen eindeljk de drie uitverkoren
ridders te Corbenyc. Engelen brengen den Graal en de bloedende
speer iu hunne tegenwoordigheid. De zoon van Jozef van Arim athea

Plaatstden Graalbeltervoor hen en wjdtde hostie,welke'hj hun
zal toedienen. D eze neem t de gestalte van Christus aan , die uit

den beker stjgt, zelf hun het Heilige Avondmaal toedient, en
hun beveelt den Graal naar Sarras in Palestina te volgen , waar
hi
j in het geesteljk paleis zou worden neergezet.

Zj begeven zich scheep en komen te Sarras aan,waar Gala:d
door de kracht van den Graal eenen kreupele geneest, die hen
helpt het heilige vat ter bestem derplaatsete brengen. Deheidensche
koning van Sarras, die hen voor bedriegers houdt, werpt hen in

de gevangenis, waar zj echter door de wonderkraeht van den
Graal gevoed en vertroost worden. Als eindeljk 4e koning sterft,.
wordtGala:d,op beveleener stem uitden Hemel,in zjne plaats
gekroond. Dageljks aanbaden de gezellen de heilige reliquie,en
eindeljk werd het Galaëd vergund een blik in haarbinnenstete
slaan. Hj begon te beven, want hem werd geopenbaard, wat
geene menscheljke tong uitspreken:geene menscheljke zieldoorgronden kon : pboven alle wonderen wonder,''dat echter niet nader

wordtaangeduid.Hj bad nu van de aardetewordenweggenomen,
en die bede werd verhoord:te geljker tjd daalde eene hand uit
den H emel, die den Graal aan aller 0og ontvoerde.

Percheval werd kluizenaar,en toen hj gestorven was,keerde
Bohort naar Artur's h0f terug , waar alle ridders, die deel aan

de queste hadden genomen)bjeen waren. Bohort verhaalde de
heldendaden der Graal-zoekers) die door de klerken werden ge-

boekt, welke boeken bewaard zjn in de abdj van Salisbury,
waar later W outer Map ze op last van koning H endrik in het
Fransch overzette.
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Vielde .
lf
.
)t
'l'. Artltl.ts #pp#. K oning Artur liet een tornooi in
de vlakte van W inchester aankondigen. Alle ridders trokken er
heen ,behalve Lancelot,die,ondanks de afgelegdebelofte,opnieuw
de betrekking m et de koni
n had aangeknoopt. Acgravein ,
.ngi
W alewein's broeder had dit ontdekt, en deelde den koning zjn
verm oeden m ede, dat Lancelot niet m eè ten tornooi ging om eene
samenkom st met Ginevra te hebben. Artur sloeg daaraan geen

geloof,en begaf zich,zonderzjne gemalin,naar de kampplaats.
Lancelot was intusschen alleen achtergebleven , om onbekend zich
in 't tornooi te kunnen mengen,waarheen hj op weg gaat. Eene

jonkvrouw schenkt hem eene mouw ,om ze te harer eer in den
kampstrjd te dragen. Hj hechtdie aan zjn helm ,doetwonderen
van dapperheidt overwint alle ridders,en verwjdertzich zonder
zich bekend te maken. In een nabjgelegen kasteellaathj zjne
Nvonden genezen.
De koningin verneem t, dat haar minnaar het teeken eener
andere vrouw gedragen heeft, hetgeen zj voor een bewjszjner
ontrouw houdt, wat haar in troosteloos weegeklag doet uitbarsten.

Alhoudtzj zich overtuigd,dathj daartoealleen dooreen minnedrank gebracht is, wi1 zj hem nietweerzien en hem hetverbljf
ten hove doen ontzeggen.Bohort, Hestor en Lionel willen nu niet

langerbljven en gaan Lancelotopzoeken.
Intusschen heeft M orguein den koning naar haar kasteel gelokt.

Zj toonthem de muurschilderingen,die Lancelotgemaald had en
geeft hem daarbj de noodige verklaring,om hem totwraak aan
te zetten. Hj zweert dat verraad te strafen.
Lancelot:die doorzjne neven wasopgespoord ,begeeftzich met
hen naar het hof. Ginevra weigert hem te zien , ondanks den
aandrang van Bohort. Lancelot, daardoor tot wanhoop gebracht,

bljftzich echter op Bohort'sraad in de nabjheid ophouden.
Een ridder, die met de koningin het m iddagmaal gebruikte,

werd dooreen toevalvergiftigd.Zjn broeder,MadorvanderPorte?
klaagt de koningin van moord aan , en biedt aan dit door een

gerechteljken tweekamp te bewjzen. Geen der ridders wi1 den
strjd aanvaarden, wantzj houden haar voorschuldig. Zj wendt
zich nu tot Bohort,diehaarschamper toevoegt:datzj thansde
gevolgen ondervindt van haar gedrag jegensLancelot. Deze,ter
goeder ure door zjn neef gewaarschuwd,komtvoorhaar in het
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krjt en bewjst met zjn zwaard hare onschuld,waarop zj hem
weder in genade aanneemt. Sedert gedragen zj zieh zoo onvoorzichtig , dat weldra hunne liefde voor velen geen geheim m eer

is, b.v. voor W alewein en zjne broeders. Acgravein waarschuwt
den koning opnieuw.Dezelaathetpaarbespieden,enbjnaworden
zj op heeter daad betrapt. Lancelot verdedigt zich tegen zjne
belagerst die hetvertrek trachten binnen te dringen:hj doodter
enkelen, en jaagt de anderen terug. Maar hj begrjpt,dathj
nietlangeraan hethofkan bljven,en metacht-en-twintig zjne'
r
bloedverwanten trekthj vandaar.
Ginevra w ordt ten vure gedoem d, m aar Lancelot redt haar van

dien smadeljken dood en verslaat in het gevecht een aantal
ridders, waaronder Gariët,Gurrehesen Acgravein,die hj echter
niet kende. Hj vlucht met de koningin naar het kasteel van
Joyeuse-Gqrde,en roeptalzjne vrienden op om hem bj testaan.
Artur en W alewein zjn woedend over den dood hunner verwanten , en zweren wraak. De koning trekt met een leger voor

Joyeuse-Garde.Lancelotzoekteen vergeljk,datgeweigerd wordt.
Herhaaldeljk doen de belegerden uitvallen,waarinhevig gestreden
wordt.Bohorten W alewein worden gevaarljk gewond.Arturrjdt
op Lancelot aan , die zich tegen den koning niet wil verweren.

Zjn paard stortonderhem neer. Dan komtHestorhem te hulp,
werpt den koning op den grond en noodigtzjn broederuit,hem
het hoofd af te slaan. Deze weigert echter en helpt zelfs zi
jn
tegenstander weder te paard , die door deze handelwjze innig
getrofen wordt.

Eindeljk, na een langdurig beleg,beveelt de pausden koning
zjne gemalin weer t0t zich te nemen, aangezien haremisdaad
niet bewezen is. Artar geeft aan dat bevel gehoor, en Lancelot,
wien Ginevra's eer boveh alles ter harte ging , staat haar weer
af aan haar gem aal, die daardoor overtuigd wordt, dat beiden

onschuldig zjn.- Lancelottrektmetdezjnen naarzjn vaderland
Benoyc in Gauleq m aar W alewein wil hem ook daarheen volgen

om den dood zjner broeders te wreken, en de koning belooft
hem daarbj zjne hulp.
Artur trekt met zjn legerdezee over naar Gallië en laatzjn
rjk en zjne gemalin in de hoede van Mordret. Deze*gebruik-t
'skonings schat:om de riddersaan zi
jne zi
j te brengen. Hi
j ver-
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dicht een brief) waarin Artur, die ter dood gewond heet, hem
tot zjn opvolger benoemt en Ginevra uitnoodigt hem te huwen.
Als men haar tot dit huweljk wi
l dwingen, neemt zj de wjk
naar den burchtvan Londen,dien zj metkrjgsvolk had doenbe-

mannen9maartevenszendtzj een bode naarFrankrjk om Artur,
zoo die nog leeft, of Lancelot om hulp te smeeken.

De krjg tegen Lancelot werd sedertmaanden metwisselvallig
geluk gevoerd: W alewein , die er een eind aan wil maken ,
daagt Lancelot ten tweekamp. Deze biedt hem elke genoegdoening ;
m aar de verbolgen ridder wi1 van niets hooren. Het gevecht heeft
plaats, waarin W alewein ten slotte wordt overwonnen; m aar Lancelot schenkt hem hetleven. Artur wordt daarop nog in een oorlog
gewikkeld m et de Romeinen , en a1s .hj daarin zegeviert,brengt

Ginevra's bode hem de tjding van hetgeen te huis is voorgevallen. Hj scheept zich terstond metzjn legerin om Mordret
te tuchtigen. De koningin heeft intusschen in een klooster haar
toevlucht gezocht.
Gedurende den overtocht sterft W alewein aan de bekomen w onden : hj wordt naar K amalot gevoerd en daar met groote pracht
begraven. Artur heeft beangstigende droomen en ziet schrikwekkende voorteekenen; maar als Mordret hem gelast het rjk te
ruim en , herwint hj zjne veerkracl
lt en laathem weten,dathj
hem m et eigen hand zal dooden.ln de vlakte van Salisbury wordt
slag geleverd , en levendig wordt de verwoede strjd geschilderd.

Alle ridders van naam sneuvelen:Artur steektMordretmetzjne
speer door het ljf,dat het zonlichterdoor heen scheen,en hj
dood neerviel. M aar Alordret had den koning eene g'
(
?:illlll%
ijke
wonde aan het hoofd toegebracht. Buiten Arturzi
jn n0g slechts
twee ridders in leven:Griqeten Lucan zdebottelgier''. Bj eene
kapel aan de zeekust blaast de laatste den adem uit. Artur gespt

zjn .
zwaard Caliburnus af en laat het door Griiet in een poel
werpen. Daaruit rjst eene g'ewapende hand naar boventdie het
zwaard grjpt,het driemaal schudt, en er dan meê in de diepte
verzinkt. Artur beveelt Griiet hem te verlaten. Hj beklimteen
heuvelen bliktterug.Daarziethjeenscheepjenaderen,waarinzich
Alorguein meteenigejonkvrouwen bevindt.Zj wenktden koning,
die te faard het schip bestjgt) en weldra uit Griiet's oog
verdwenen is. Ter plaatse, waar hj verdween, zag men kort
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daarop eene tombe met zi
*jn naam er op gebeiteld , zoodat het niet
.

is uitgemaakt, of de koning weggevoerd dan gestorven was.
Griiet werd kluizenaar, m aar stierf kort daarna.

Toen Lancelot deze droevige feiten vernam ,besloothj die te
wreken op de zonen van M ordret: welke zich van de regeering
hadden m eester gemaakt. In de vlakte van W inchester w erd een
bloedige slag geleverd , waarin Mordret's zonen , m aar ook Lionel
omkwam en. In de hitte der vervolging dwaalde Lancelot van het
leger af en kwam aan eene kluis,waar de bisschop van Cantelberge
en de ridder Blehoberys sedert den vorigen noodlottigen slag zich

aan G0(1 hadden gewjd. Yan droefheid vermand over hetverlies
van den koning en de koningin , volgde Lancelot. hun voorbeeld ,

en muntte weldra door zjne vroomheid uit,evenalsvroeger door
zjn heldenmoed.Toen hjeindeljkstierf,droegenjubelendeEngelen
zjne ziel ten hemel: zjn ljk werd,naarzjne begeerte:in de
Joyeîtse-Garde in het graf van Galehotbjgezet. Menigeen kwam
het grafgesteente kussen , alsof het een H eilige bevatte. Ook
Bohort en H estor werden door Lancelot's voorbeeld genoopt dezer

wereld vaarwel te zeggen en zich onverdeeld aan God te wjden.
H et overzicht van den Roman wcp,Lancelot, dat ik m eende niet

achterwege te mogen laten,is,ofschoon naar de meest mogeljke
beknoptheid gestreefd werd , toch uitvoeriger geworden dan deze
of gene lezer misschien gewenscht had; m aar m en bedenke,dat

wj met een werk te doen hadden van meerdan 100000 verzen,
dat in het Fransch verscheiden zware folianten beslaat. En hoe

lang ook,toch geeftons overzichtvan hetverhaal nauweljkshet
doode geraamte, waaruit de groote opgang , dien het in geheel
Europa maakte,moeiljk te verklaren is. Dien had het te danken
deels aall den geest, deels aan den vorm , waarin het geschreven

is. De idealen der ridderwereld vond men hierverwezenljkt:de
avontuurljke dapperheid van Artur's helden, de verfjndegalanterie1), die tegen het eind der twaalfde eeuw hethoofdkenmerk
van ridderljkheid en beschaving gewordenwas,vonden hierhunne
1) s,comme lfamour et la piftd, la courtoisie y est poussde jusqufh un
raënement excessif et bizarre,*'zegt Gaston Paris zeerJuist,Romanla,X,
pag.469.
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hoogste en innigste uitdrukking. De verbeelding werd geprikkeld
en voldaan door de verscheidenheid en bonte afwisseling dier op-

eenstapeling van ongeloofeljke voorvallen,welke ieder oogenblik
de grenzen van het mogeljke al verder en verder verschuiven;
eindeljk werd de zucht naar het wonderbare en de mystieke
geestesrichting van den tjd aangetrokken doorde in nevelen gehulde Graal-legenden. Maar de hoogste aantrekkeljkheid lag in
den vorm en de wjze van behandeling dierin den smaak vallende
stof. Het onderwerp zelf, dat het middelpunt van den rom an uit-

maakt:deoverspeligeliefdevan Lancelotvoorde gemalin van zjn
Heer,zjn vriendenweldoener,wasnietzonderbezwaren.Ofschoon
de schrjver di@n hartstocht met delevendigste kleuren maalten
op den voorgrond stelt,doethj tochherhaaldeljk hetschuldige en
strafwaardige daarvan uitkomen t zonder daardoor de belangstelling

voor zjn held in dewaagschaalte stellen;wantzoo diemisdadige
hartstochtop zjne persoonljkheid eenerschaduw wierp,dezel
kromp
in het oog der tjdgenooten merkeljk in door den lichtkrans)die
Lancelot om gaf als den schoonsten , den dappersten edelman , den
uitstekendsten ridder, die geen gevaren kende; maar vooral als
den trouwsten m innaar,,die tegen elke verleiding bestand , door

zjne onvergeljkeljke standvastigheid de eenige zwakte,die hem
ontsierde,vergoèljkte.Bj deuitwerking van datallesmoestin de
eerste plaats de levendigheid treFen , waarm ede de dichter de
trefendste tooneelen maalt; de naïeveteit en het gevoel, die zelfs

on8 nog meeslepen, a1s hj ons tegenwoordig doet zjn bj de
samenkom sten der gelieven , of ons een blik doet slaan in het

gemoed van zjn held, bj welker lezing (vgl.bl. 258) - dus
bekent Francesca da Rimini

Paolo

1,La bocca mi bacib tutto tremante:
Galeotto fu '1libro e chilo scrisse:

Quelgiornopih non vileggemmoavante'f1).

En dat alles wordt verhaald, neentwerkeli
jk geschilderd in een
1) Dante,ln/erno,Canto V.VolgensKok'suitstekendevertaling:
Heefthi
j....
Mi
jn mond gekust,terwi
jlhi
j schuchterbeefde.
Verleider was ons 'tboek en hil-,die 't schreef!

Wi
jlazen ernietverderin dien dag!''
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stjl,zöö vloeiend:z66 eenvoudig en naïef,datmen zich verbaast
over de hoogte, waartoe 'sdichters talent deze kunst reeds in die
dagen wist op te voeren.

Daartegenoverstaan ontegenzeggeljk grovegebreken,dieechter
onsmeer hinderen dan zj het'sdichterstjdgenooten konden doen.
Zoo b. v. de eindelooze uitgebreidheid; het gebrek aan innigen

sameniang der deelen ten gevolge van de losheid van den draad,

waarmededeverschillendeavonturennauweljkszjnaaneengeknoopt;
de kerhalingen; eindeljk het nu en dan voorkomend gebrek aan
gekuischten smaak, en de overdrjving,vooral in de schildering
van den hartstocht, die vaak de tegenovergestelde uitwerking
heeft van hetgeen de diehter bedoelde, hetwelk alles het verhaal

voor o'
ns bjna ongenietbaar maakt. Maar dittrad eertjdsop den
achtergrond om dezelfde redenen,die wj bj de beschouwing der
Karel-romanshebben aangewezen 1).
De R oman '
plyz Lanoelot. zooal
/
s wj. dien thanskennen)isgeene
onmiddelljke scheppillg van eelloorspronkeljk dichter. De tekst,
die tot ons gekom en is, heeft m eer dan ééne om werking onder-

gaan, zoowel wat inhoud als vorm betreft: hj isherhaaldeljk
aangevuld,uitgebreid en gewjzigd,ten eindeverband te brengen
in de allengssamengevloeide deelen,die stellig oorspronkeljk niet
bj elkander behoorden. W ant het valt terstond in hetoog,dat
hier verschillende van elkander onafhankeljkeverhalen zjn aaneengeregen.

Die verhalen waren waarschjnljk grootendeelsoorspronkeljk als
m ondelinge vertellingen in de Britsche volkstaalin omloopqwant

wj zullen zien,datde oorsprong van sommigeavonturenwerkeljk
in Britsche overleveringen moetgezochtworden.Dan zjn ze door
Anglo-Norm andische en Fransche dichters overgenom en en om gewerkt, sonaxaige m isschien we1 in m eer dan ééne achtereenvolgende
bewerking.

Tot die oudere redacties behoortbljkbaar een ander gedicht
van Lancelot, waarvan het oorspronkeljke Fransche werk isverloren gegaan, maar dai wj kennen uit de middelhoogduitsche
vertaling van Ulrich von Zatzikhofen (Zetzikon), die ten tiiel
voert Lanzelet.

1) Boven,b1.93.
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ln 1194 werden hertog Leopold voor Richard Leeuwenhart zeven

gjzelaars gegeven aan 'thofvan keizer Hendrik V1,onder welke
Hugo van Morville, een der ridders, die in 1170 Thom as Becket
te Canterbury hadden vermoord. Deze had het pwelsche buoch''
meegebracht, dat Ulrich vertaalde, welk origineel dus ouder is.
lloeveel ouder, is niet te gissen zelfs: Gaston Paris zegt: gsensiblement Plus ancien''1
).
V an alde avonturen:die daarin verhaald worden 2),komtslechts
het begin, waarin de roof van Lancelot door de M eervrouwe ver-

haald wordt: met onzen Lancelotovereen,terwjlde episodevan
de schaking van Ginevra door Falerin, en hare verlossing door
Lancelot in de meest algemeene grondtrekken m et den Conte de
1a, Charrette kan worden vergeleken. Overigens worden hier ver-

schillende verhalen op vrj kunstelooze wjze aaneengeljmd:daaronderzjn erdrietwelke bljkbaardezelfdegebeurtenisjmetkleine
wjzigingen in de schildering,vermelden. Merkwaardig ishet,dat
hier van de liefde van Lancelot tot de koningin niet in 't minst
sprake is.
Gaston Paris houdt dit gedicht voor een der oudsten van dezen

sagenkring,waarschjnljk door een Anglo-Normandiërgeschreven,
en onmiddelljk uitBritsche overleveringen geput.
Evenals de dichter van den Lavtzelet heeft ook die van den

fvc3/cc/pf zi
jn roman uit verschillende verhalen aaneepgeregen 3),
die eehter misschien reeds in lezingen uit de tweede hand in omloop
waren. V andaar dat sommige episoden meer dan eens, met ge-

ringe wjzigingen,voorkomen,terwjlandere ook in andereArturromanszjn overgegaan.
Zoo al nietonmiddelljk,dan is toch veelvan watnietaan de
eigenaardige opvatting en bearbeiding van den jongsten bewerker
1) Romanz
'
a,X ,pag.47l.
S) De Lanzelet is uitgegeven door K. A. Hahn, Frankfurt a.M., 1845.

Een overzicht daarvan vindtmen in hetEerste Deelvan Gervinus'Deutsche

Nat. Literatur, of bi
j Bâchtold, Der Lanzelet des Ulrlch von Zatzikhoven,
Frauenfeld 1870;eindeli
l'k een kortoverzichtbi
jGaston Paris,Romania,X ,
pag.472 suiv.Vergeli
jk ook overden LanzeletRomania,XII,p.459 u.s.w.
2) Hi
j noemt die herhaaldeli
jk,als hi
j naar een ofanderconteverwi
jst.
Ziemi
jn Romanrcn Lancelot,11D.,inleiding,bl.CLXXIvlgg.

H* vox DEM Tiialulx's xRôxE.
der stof m oet worden toegeschreven , langs een om weg uit Britsche
bronnen gevloeid. Raston Paris heeft dit althans omtrent een

onderdeel,de Charrette,duideljk in hetlichtgesteld1).
W j hebben van deze episode een uitvoerig overzichtgegeven
(boven,bl.259vlgg.),ten eindetekunnen wjzenopdeverandering,
die de sage allengs ondergaan heeft. In den Lancelot wordt de

koningin ontvoerd en door haar minnaar verlost, nadathj,om
haar spoor te kunnen volgen , zich den sm aad had laten welgevallen
van zich in eene kar te laten vervoeren. In een paar andere ver-

halen komen öftoespelingen op deze sagevoor,6îzjwordtietwat
gewjzigd verhaaldqmaar nergensisdaar sprakevan eeneminnarj
tusschen Lancelot en de koningin , evenm in als in den Lqnzelet.
In de middelhoogduitsche DiItA'k4n6vanHeinrichvondem Tûrlin,
die om streeks 1220 volgens sommigen uit hetFransch vertaald ?vol-

gensanderen uitFransche en DuitschewerkenwerdsamengesteldQ),
wordt o.a.verhaald , dat Lancelot zeker avontuur niet bestaan kon t

omdathj, watvoor een riddergeheelongepastwas,op eene kar
had plaats genomen (vs. 2098 vlgg.) om Milianz (Méléagant) te

vervolgen,die de koningin ontvoerde.Hj deed dit,omdathj zi
jn
paard verloren had,en het hem onmogeljk was te voet zich door
de struiken en hindernissen een weg te banen.Verder (vs.5990)
wordteengevechtvermeld,datMilianzbjeeneriviertegenLancelot
bestaan had om Ginevra,toen hj deze had weggevoerd. Eindeljk
(vs.24496vlgg.)herinnertKeyeonzenridder:hoeverstoorddezewas,
toen Milianz hun beider paarden had gedood,terwjlzj hem vervolgden , en Lancelot uit verm oeidheid genoodzaakt was geweest

plaats te nemen op eene kar, terwjl hjzelf met de koningin
werd weggevoerd.
Dat het verhaal, waarop hier wordt gezinspeeld, noch de Lqnrplpf, noch Ohrestien's Charrette was, m ag m en opmaken uit de
om standigheid , dat het beklimmen van de kar hier eene andere

1) Zie Romania, XII,pag.498, suiv.,hoofdstuk I1I ,,Ledupkfduwpèr
zle

de Chrltien.
''

2) VolgensLachmann en Wackernagelgeheel,volgensMartingedeelteli
jk,
vergel.vooralM artin,Zur GralsageS.20- 29;en Mrarnatsch in zi
jneuitgave
van H.von dem Tûrlin's Der M antelnebstelner côlcndlu?w ûber dt
k dcr
/e vom
lrinkhorn und 4k'e quelle der Krône.Breslau,1883.
aoxclksLox'
r,Ned.Lett.J.
fft
fdeîeeut
cen,I,4e druk.
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aanleiding heeft:maar vooraluithetontbreken van de minnarj.
Datdie werkeljk den dichternietbekend was,volgtuithetfeit,
dat de koningin en Lancelot beiden aan eene proef worden onder-

worpen,waarbj zj te kortschieten;maar,terwjldie proefdient
om de zedeljke gebreken der personen,die er zich aan onderwerpen : te doen uitkom en t wordt van eene verboden betrekking

tusschen deze twee niet gewaagd 1).
Uitdeze gegevens heeft Gaston Paris den loop van hetverhaal,

waarop deze toespelingen doelen, opgemaakt: zjn betoog volgi
in de noot1).
Ik kom thans tot eene andere lezing , die gevolgd is door Sir

Thomas Malorl in zjn boek over Artur,waaraan hj den min
juisten titel gaf van L@ ApA'
f: Darthure. Die bewerking isvan
1469 of 1470, en werd in 1485 voor het eerst door Oaxton ge-

drukt3). Zjn verhaalkomthierop neer:
Op een Mei-dag noodigde Guenever (Ginevra)hare ridders uit
in hetbosch den meidoorn te plukken. Zj ging metjonkvrouwen
en ridders, onder welke de Drossaat K ay en groot gevolg ,
op weg. Allen waren in het groen gekleed en slechts licht

gewapend. Toen zj den meigeplukthadden,namen'zj,beladen
m et bladeren en bloemen en mos, den terugtocht aan. Op eens
verscheen M eliagrance, zoon van koning Bandemagus, die zeven

mjlen van daar een kasteel bezat. Sedert lang beminde hj de
1) Warnatsch heeft ditvooralin het licht gesteld in zi
jnehiervoorge-

noem de uitgave.Zie Gaston Paris,t.a.p.,pag.506.

2) T.a.p.,pag. 507: 9:Le poLme qu'a connu Henridu Tûrlin racontait
l'enlèvement de Guenièvrepar Mélfaguant. Lancelet,avertisansdoute(par
un message de la reine), la suivait;son chevalJtait tud,etils'avançait

pdniblement * travers 1es broussailles et 1es ronces qui entouraientle chlteau
du ravisseur. 11 se rdsignait, n'en pouvant plus de fatigue,* monter,pour
continuer sa route, sur une charrette. 11 franchissait un Eeuve pour entrer
dans 1es domaines de celui-ci, et le trouvait sans doute sur la rive;illui
livrait un combat dans lequel il Jtait vainqueur,etramenaitla reine-ainsi
que le sfnfchal Kd, qui, lui aussi, avait voulu la ddivrer,mais qui avait
ëtë démonté, bless; et emmené prisonnier. Lancelet n'accomplissait cette
prouesse qu'en sa qualitf de fldèle serviteur d'Arthur et de hardi chevalier;
ilnfy avait entre 1ui etGuenibvre aucune relation plus.intim el'
*

3) R. Southey bezorgde in 18l2 te Londen een' nieuwen afdruk

Malory's werk.
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koningin, en het ôpd/c zegt,dathj aldikwjlsgetrachthad haar
te schaken , m aar steeds weerhouden was door vrees voor Lancelot.

Ditmaal van zjne verspieders vernomen hebbende,datdeze haar
niet vergezelt, en dat haar gevolg zoo goed a1s ongewapend is,

overvalt hj haar met tachtig welgewapende mannen, zooals Aef
Fransche boek zegt, en maakt zich van haar en de haren m eester.
H are ridders willen haar verdedigen,m aar worden ernstig gekwetst.
Opdat hun leven gespaard worde, stemt Guenever er in toe den
schaker te volgen , mits men haar niet van de haren scheide. De
koningin vindt gelegenheid een page naar Lancelot af te zenden
m et bericht.M eliagrance,die ditbem erktheeft,legt dertig schutters
in hinderlaag om Lancelot op te wachten. Als deze het ge-

beurde verneemt,stjgt hj haastig te paard om de schakers te
achtervolgen. Het spe/czegt,dathi
j de rivier overzwemt.W eldra
vindt hj het gezochte spoor en valtin de hinderlaag,waarzjn
paard,van pjlen doorboord,dood neerstort.Hj trachtzjne aanvallers te bereiken ) maar wordt daarin door heggen en greppels
belet. Hi
ezwjktsbhieronderhetgewichtvan zjnewapenrusting.
.j b

Gelukkig ontmoet hj twee karrelieden, die hout gaan halen.
Hj verzoekt op de kar plaats te mogen nemen;de eerste weigert
het, waarop Lancelot hem met zjne vuist ter aarde slaat. De
tweede neem t hem nu op, en weldra ziet de koningin , met hare
vrouwen aan een venster van M eliagrance's burcht geplaatst, de
kar aankomen,waarop een ridder staat. rHj gaat zeker om
zich te laten hangen!''zegteene dervrouwen scham per. Dekoningin

herkent het wapenschild van den ridder, en legtderjonkvrouw
het zwjgen op. Aan de poort gekomen, verslaat Lancelot den
deurwachter en daagt den verrader uit. Deze, door vrees over-

weldigd,smeekt Gueneverzjnevoorspraak bj den ridder te zjn,
hetgeen ze doet. Lancelot laat zich niet zonder moeite overhalen :

ontwapend wordt hj bj zjne gewonde makkers gebracht,met
welke hj zich over het verraad van Meliagrance onderhoudt,en
hetbetreùrt,datzj zich nietmogen wreken.En naarhetzeggen
van het Frczldch: boek , werd Lancelot nog lang daarna de Ridder
ran de kar geheeten.

XW j stappen af van dit verhaalvan den Ridder ran de Kar,
en gaan over tot dit nieuwe verhaal.''
Lancelot en de koningin spreken af om 'snachts eene sam en19*
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komst te hebben aan een venster,van jzeren spjlen voorzien.
Dit gebeurtq doch zj wenschen dichter bj elkaarte komen,en
Lancelot ruktde jzeren spjlen los. Maar hj bezorgtzich daarbj
eene diepe wond in zjne hand.Alshj eenige uren later vertrekt,
zet hi
j de spjlen weer op hunne plaats. Afeliagranee,die den
volgenden m orgen in de kam er der koningin komt, ziet er bloed-

vlekken op hare bedâelakens. Overtuigd, dat zj een van hare
riddersbj zich heeftgehadtbeschuldigthj haar van haargemaal
verraden te hebbent hetgeen zj en de ridders verre van zich
werpen.Lancelot,daarop aankomende,neemtdepartjderkoningin
en zweert,datgeenderriddershetbedzjnervrouwebevlektheeft.
Een tweekamp tusschen hem en den aanklager wordt op acht
dagen later bepaald. lnmiddels za1 men elkander met rust laten.
Onder voorwendsel van Lancelot het kasteel te laten bezichtigen ,
doet Meliagrance hem door een valluik in een kelder storten, waar

hj gevangen 'bljft. Guenever krjgt nu verlof met haar gevolg
naar Artur terug te keeren.

Intusschen wordt de gevangene in zjn kerkerdoor eenejonkvrouw bezochtt die belooft hem te verlossen, als hj haarzjne
liefde schenkt. Hj weigert,ondanksharebedreiging metdood en
smaad, zoo hj ten bestemden dage niet in het krjt versehjnt.
Ten slotte steltzj zich meteen enkelen kustevreden. Nu wordt
de ridderbevrjd en hj sneltnaar Artur'shof.ReedsisGuenever
op het punt van verbrand te worden , omdat haar kampioen niet
verschenen is, als Lancelot opdaagt, die den koning al de

verraderjen van Meliagrance meedeelt.De tweekamp heeftplaats,
de aanklager wordt overwonnen en sm eekt om genade. Lancelot
ziet de koningin aan t welke hem toewenkt die niet te verleenen.

Hj noodigt dan zjn tegenstanderuitop te staan en den strjd te
hervatten. Deze weigert, en nu zegt Lancelot,dat hj strjden
wil,hethoofd en de linkerzjde onbewapend en den linkerarm op
den rug gebonden. Thans stemt de ander toe: m aar weldra houwt
Lancelot hem het hoofd in tweeën.
Sedert werd onze ridder door den koning en de koningin nog
meer in eere gehouden en beter behandeld dan ooit voorheen.

Gaston Paris is van oordeel (p.501),dat de twee verhalen,die
Malory zelfonderscheidt,aazltwee verschillendebronnen zjn ontleend. Voor het oogenblik in het midden latende, of het tweede
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uit Lancelot of Chrestien's Charrette is geput1): zal men toch
moeten aannemen, dat het oorspronkeljk op zichzelfstond,en niet
m et het eerste verbonden was-'D e hoofdtrekken van dit eerste
verhaal vindt men in Keltische overleveringen terug.
In de Vita Gildae,aan Caradoc van Lancarvan (omstreeks 1150J
)
toegeschreven,wordt verhaald'),datMelvas(ofMaelwas),koning
van Som erset, Guennuvar, de vrouw van Artur: schaakte en naar
Glastonbury voerde. Artur sloeg het beleg voor die plaats, maar
door bem iddeling van den Heilige Gildas en den Abt van Glastonbury werd Zjne VrouW hem teruggegeven.
M en voelt terstond , dathetslot eene m onnikstoevoeging is.M aar

hetzalo0k niette stoutzjn tegissen,datwjhiertedoenhebben
met eene overlevering, die, van alle dichterljke bjzonderheden
ontdaan,nauweljksherkenbaaris.Diegissing wordttotzekerheid,
als wj zien:dat een dichter van de veertiende eeuw , David ab
G wilym , zekere toespelingen op het feit heeft gemaaktt waaruit

bljkt,datde sage vertelde,datMaelwasdedochtervan Gogyrfan
Gawr, dat is de vrouw van Artur, onder eene verm omm ing met
list uit een bosch roofde3).Owenzegtn0g naderinzi
jneCambrian
Biograplty, maar zonder zjne bron aan tegeventdatMaelwaszich
door bladeren onkenbaar m aakte om Gwenhwyvar te verrassen ,

en dat hem op die wjze zjnelistgelukte. Een nagalm van die
') ,,Die Quellenfrage iiber Malory's Mverk istnoch nichtentgiiltig gelöst-''
at.lzeter,Di
edeutsehen Prosaromanevon Zcnzelof,(Germania,XXVIII).

2) Zie Rontania,X ,pag.49l.De tekst zelfluidtaldus:rrGildas..
ingressus est Glastoniam .

Melvas rege regnante in Aestiva regione.....

Glastonia,id est Urbs rffrec,(quaenomen sumsitavitro)est(et)urbsnomine
primitusin britannicosermone lsuppl.dictaYnyswitryn?j.Obsessaestitaque
ab Arturo tyranno cum innt
lmerabilimultitudine propter Guennuvar uxorem
suam violatam et raptam a praedieto iniquo rege etibi ductam propter refugium inviolati loci, propter inundationes arundineti ac Euminis etpaludis,

causa tutelae.Quaesiverat rex rebellis(?)reginam peruniusannicirculum ,
audivit tamen (l.tandem ?)illam qGlastoniae)commorantem. lllico eommovit
exercitus totius Cornubiae et Dibueniae; paratum estbellum interinimicos.
Hoc viso,abbas Glastoniae,comitante clero etGildasapiente,intravitmedias
aeies,consuluit M elvasregi suo paciEee ut redderetcaptam ;reddita ergo fuit

quae reddenda fueratperpacem etbenevolentiam''Ed.San Marte,5 10.
3) Ziedeplaatsen aangebaald Romania,XlI,pag.503.
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sage vindt men in het Anglo-Normandische gedicht,datSirThom as
M alory volgde.
M aar wellicht is er nog m eer licht over dit vraagstuk te ver-

spreiden.Vestigen wj daartoe onzeaandachtop hetrjk,waarheen
de geroofde vrouw gebracht werd. In den Lancelot verhaalt de
M eervrouwe aan Lancelot, dat de koningin zou worden geschaakt,
Xet tu la secorras de là où nus ne fu onques rescox''qen later
heet het (f0. 102 r0. b) van de koningin pque li :lz au roi de
Gorre l'en a m enée en la terre de Bretaigne, de laquel terre nus
qui i soit ne puet issir''; en in deberjmde Charrette (vs.640)

heetdatland z1e reaumedontnusestranges ne retorne''.Datrjk
isbljkbaarhetdoodenrjk. Om daarbinnen te geraken moetmen
ecne brug overgaan , zoo smal a1s het scherpe van een zwaard ;
en het is bekend t dat,naar de sage van verscheidene volken , het

rjk der dooden alleen overzoodanige brug bereiktwordt1). Ook
de Kelten geloofden er aan ,zooals het Vageruur wtzgz St.Pcfrïcïv.
s
en de Vhio Tnllgdali leeren : ook in onzen Roman ran W alewein

vindtmen daarvan nog de sporen (vs.4955 vlgg.).Datdoodenrjk
stelden zich de Kelten voor als een eiland in het'verre W esten :
het eiland van Avallon. De monniken van Glastonbury beweerden
om streeks de helft der twaalfde eeuw , dat de A vallonia ïsdz
d
xlt
z
niets anders was dan de door moerassen en wouden ingesloten

vlakte,waarin hunne abdj gelegen was. W illem van Malmesbury
vooral heeft dat denkbeeld verbreid. M en noemde d
at eiland m et
k
een Britschen naam Ynys zflïfry'l, het glazen eiland. En nu noemt

ons Chrestien in zjn Erec
!! ****M aheloas,uns hauz ber,
Lisire de l'isle de voirre''.

Dat die naam M aheloas dezelfde is als Ilaelwas springt in het
O0gq M éléaguant is daarvan de latere verbastering.
De oorspronkeljke sagq,waarop al de latere verhalen rustenj

verhaalde dus,datde koning van hetdoodenrjkofvanhetGlazen
Eiland,de vrouw van Artur had weggevoerd, terwjl zj in het
bosch bloemen en bladeren plukte. Een krjgsman washaargevolgd,en in het sombere rjk binnengedrongen:na den schaker
1) Ziede bewi
jsplaatsen aangelzaald Romania X1Ipag.508,note12.
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in een gevecht overwonnen te hebben had hj haar verlost en
naar de haren teruggebracht. W ie was de verlosser? De Fïfl
Gildae antwoordt ons: Art'
ttr; maar wellieht was deze in de plaats
getreden van een vroegeren koning.
H oe schem erachtig is het verband tasschen die sage en het

verhaal der Charrette! Maar reeds bj de Britten was de overlevering gaandeweg merkeljk gewjzigd,alvorens doorde AngloNormandisch: zangersbjna geheelonkenbaarte worden gemaakt.
Het Rlazen Eiland wasuithetverre W esten naarBrittanje overgebracht;de koning van het doodenrjk was een sterveling geworden,Maelwas, een vorsttdie werkeljk bestaan heeft. Zooals
overal heeft de mythe ten leste een episch karakter aangenom en.
Gaandeweg kom en er nieuwe veranderingen in het verhaal:als

bevrjder van de koningin wordtArturdoor Lancelotvervangen;
en Gaston Paris neemt op aannemeljke gronden aan , dai die
wjziging al in de Anglo-Normandische gedichten voorkomt. De
schande, die voor een ridder gehecht w ordt aan hetbestjgen Yan
de kar is stellig ook eerst in de Anglo-N orm andische periode in
het verhaal gekomen (
misschien zelfs nog we1eerstin eene latere
omwerkingq: daar de Keltische ontwikkeling niets m et het ritlderwezen gemeen had. M isschien werd echter de kar al in de oude

overlevering vermeld, daar in zekere verhalen hetbestjgen van
eene kariemand,diezich aan de heerschappj van den dood onttrokken had,weer naarhetdoodenrjk verwjst.
De jongste wjziging, in hetverhaalgebracht,bestaatdaarin,
datLancelotdekoningin nietgaatverlossen,omdathjhaartrouwe
dienstman, maar omdat hj haar minnaar is. Gaston Paris heeft
terechtaangetoond1),datde vroegere,ook door mj aangehangen
m eening van Théod. de la Villem arqul, volgens welke van die
liefdesbetrekking reeds in Britsche overleveringen w erd gewaagd,

geheelongegrond is.Maaralshj wi1betoogen,datzj eerstdoor
Chrestien (of den redacteur van den Laïtcelotjis uitgedacht,dan
kunnen wj hem daarin nietvolgen.Ofschoonhetnietuitdrakkeljk
gezegd wordt:moet zj worden aangenomen in de bron,die Sir
Thomas Malory volgde. lloe verklaart men andersde bjzondere
xrees:die Meliagrance juistvoorLancelotkoesterde? En waarom
1) Romania,X ,pag.488 suiv.
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zou anders de koningin bj voorkeur eene boodschap aan dezen
ridder gezondenhebben?Alj dunkt,datdeinvoering van Lancelot
in steè van Artur, a1s verlosser van de koningin :in nauw verbant
l
m oet staan m et hunne innigerverhouding. In dejongste bewer-

kingen is die betrekking alleen met dekleur van den tjd overtogen: de eischen der galanterie zjn steeds verfjndergeworden.
Vooral in het gedicht van Chrestien is dat zichtbaart waar de
koningin alleen om datLancelot eenige oogenblikken geaarzeld had,

voordathj zich indeschandestak,zelfsvergeet,watLancelotzich
o- harentwille had laten welgevallen,toen hj dekar beklom.
Men ziet uit dit alles, hoe in den loop der tjden de overlevering zich heeft vervorm d, m en mag wel zeggen, tot onkenbaar
wordens toe.
H etm erkwaardig betoog van den uitstekenden Franschen geleerde
heeft niet alleen licht ontstoken over de vorming van dit gedeelte
van den Roman ran Zcscelpf, maar zeer zeker ook over het
vraagstuk der ontwikkelingsgeschiedenis der Artur-rom ans in het
algemeen. W ant hetgeen van een deel is aangetoond , m ag ook

wel voor het overige als waarschjnljk wörden aangenomen. En
juistmethet oog op deze algemeeneuitkomsthebben wj gemeend
de zaak wat breeder te mogen opzetten.
Nu rest nog de vraag aangaande de dagteekening van den
Franschen rom an.
Tn nagenoeg alle handschriftenwordtW outerW apalsdeschrjver,

of,wilmen,compilator,er van genoemd;en hetschjnt,dathj
reeds kort na zjn dood als zoodanig gold. In den laatsten tjd
echterheeftmen datauteurschap sterk betwjfeld,ja ontkend.
Thomas W right heeft in zjne Biographia Britannica literaria
(Anglo-Norman period) uitvoerige berichten omtrentMap's handel
en wandel gegeven 1). Daaruit bljkt, dat hj op de grenzen van
W ales, denkeljk in Herefordshire, geboren was, en te Parjs
studeerde, waarschjnljk omstreeks 1160. Kortdaarop vindtmen
hem aan het hOf van den Engelschen koning Hendrik 11, wiens

gunst hj in groote mate genoot. Vlör 1162 was hj herhaaldeljk
in aanraking met Thomas Becket,die in datjaarAartstlisschop
1) In hun geheelovergenomen in deinleidingop denRomalkrcnLancelot,
11 D.,b1.CLXX X VII vlgg,

W OUTER MAP.

van Canterbury werd. In 1173 komt hj als ommegaand rechter
te Gloucester voor.Sedertvinden wj hem öfaan 'skoningshoföf
metgewichtige staatkundigezendingen belast:o.a.bj den koning
van Frankrjk, of bj paus Alexander I1I, tjdens het Concilie
(1179?):op zjn weg daarheen werd hj gastvrj ontvangen door
den graaf van Champagne, Hendrik den Vrjgevigen. In 1176
washj benoemd totDeken van St.PaulenPrecentorvan Lincoln.
Hj schjnt buitendien eene betrekking aan hethofte hebben bekleed en verzelde Hendrik 11 op al zjne reizen. In 1196 werd
hj benoemd tot Aartsdeken van Oxford. Dit is het laatst,dat
men van hem hoort.Die bjzonderheden zjn hoofdzakeljk ontleend
aan zjn eigen boek Dexzfq
gït
s C'
ttl-ialium,dathj in zjnelaatste
levensjaren schreef. In 1210 was hj stellig overleden1).
Uit alles bljkt, dathj nietal
leen een geleerd man was,maar
ook een liefhebber van lichte litteratuur, van overleveringen en

anecdoten. Als voorstander van volkslegenden wordt hj alleen
geëvenaard door zjn vriend Giraldus Cambrensis. Hj isook a1s
dichter van Latjnsche liederen bekend2).
De handschriften van den Lancelotnoemen Map a1sden schrjver3),en een tjdgenoot, Hélie de Borron, die een vervolg op
1) Zie de plaats uitGiraldus Cambrensis,aangehaald hierachter,in noot
3 op bl.298. H et daar verm elde werk werd in 12l0 geschreven.
2) Men schri
jfthem o.a.hetbekende studentenlied toe: TrMihiestpropositum In taberna mori'' enz. De hem toegekende Lati
jnschegedichten zi
jn
uitgegeven door Thomas W right:The latin Poemscommonlyattributedto W alter
M apes, l84l.

3) Zoo luidt b.v.het slotvan den eigenli
jken Lancelot:,,Sisetaistatant
maistre Gauthier Map de l'
istoire deLancelotdel'Lac,carbien IY toutmenë
* fin selon 1es coses que en advinrent.Etdëflne ensi son livre,sioutrfem ent
que aprLs che n'en porroit nus raconter qu'ilne mentist de toutes choses-'f
Zoo wordt de Graalqueste aldusbesloten: !,EtquantkBoorzjotcontdles
granz aventures et 1es granz merveilles deu Seint-Graal qu*ilavoitvéues,et
eles furent mises en escrit mot* motsi com il1es avoit devisdes etcontdes,
oianttoz; etfurent gardles en l'aumaire de Salebières,dont mestre Gautiers
M ap 1es trest por avoir l'estoire dont ilvoloit fère son livre deu Graal por
l'am or deu boen roi H enri son seigneur quil'en avoit prië,et lifist l*estoire
translater de Latin en François. Si s'en test atantlicontes que iln'en dit
plus à,ceste foiz des aventures deu Graal.''

Eindeli
jk begint de llort d'Xrfur aldus: jqApl
'Ls ce que meistre Gautier
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den Tristan schreef,getuigtuitdrukkeljk:pEtmpismementjecroi
bien touchier sor les livres que maistres Gt
zfffï:r.
s M ap :st, qui
ft lou propre livre de monsoigneur Lancelot dou Lac-''

W atisertegen die uitdrukkeljke getuigenissen in te brengen?
Zoomin Jacob Grimm a1s Gervinus lieten zich door die verzeke-

ringen overtuigen: zj geloofden niet aan Map's auteurschap1).
Onder de lateren is hetvooral bestreden door Birch-Hirschfeld1),
die zjn twjfelgrondtvooreersiop hetfeittdatin alde plaatsen
van den roman, waarin Gautier Map genoemd wordt,dataltjd
in den derden persoon geschiedt, terwjlhj nooitzelfsprekende
optreedt.In de tweede plaats wordtin hetboekD ey'
lfgït
sCurialium
nooit eenige toespeling op een vroeger romantisch werk van den

schrjver gemaakt. Eindeljk zou GiraldusOambrensisde uitdrukkeljke verzekering van Gautier bewaard hebben,dat hj nooit
iets geschreven had 3).
Map ot treitid des aventures del' Graal asseiz souisanment sicom ilsenbloit,
si fu avis au roihH enri son segnor que ce qu'ilavoit feitne devoit soufre se
il n'acontoit la fin de ceus don il avoit feitdevantm encion,etcom entil
m orurent de qui il avoit 1es proesces ramentdues en son livre; et porce
recomença-il ceste deraaine partie.
Si comm ença meistre Gautiers en
te1 manière ceste deraine partie.''
tlon Troies,S.l37, 138.
1) Zie Dr.W .L.Holland, Crestien '

2) DieSagerom Graal,S.227 ;g.
3) g:otzoniam res gesta per interpretem non adeo sapit aut animosedet
sicut proprio etidiom ate noto prolata,alicui,siplacet,lingua simuletliteris
erudito, ad transferendum in Gallicum ocius non otiosus liber hic noster
committaturoquiforte fructum laboris sui,quoniam intelligipoterit,assequetur
quem nos quidem , minus intellecti quia principes minus literati, hactenus
obtinere non valuimus. Unde et vir eloquio clarus,AV.Mapus,Oxoniensis

archidiaconus (cujus animae propitietur Deus), solita verborum facetia et
urbanitate prmcipua dicere pluries et nos in hunc m odum convenire solebat:
M ulta, magister Giralde, scripsistis etmultum adhuc scribitis,etnos multa
diximus.Vos scripta dedistis etnos verba.Et quamquam scripta vestra longe
laudabiliora sint et longœviora quam dicta nostra, quia tamen hœc aperta,
communiquippeidiomate prolata,illa vero,quia latina,paucioribusevidentia,
nos de dictis nostris fructum aliquem reportavimus; vos autem de scriptis
egregiis, principibus literatis nim irum etlonge obsoletis et ab orbe sublatis,
dignam minime retributionem consequipotuistis.''Expugnat.Hibernica.Opera,
t. V, p.410; aangehaald door Paulin Paris, D6 l'origine 6tdu dlveloppement
des romans de la Table ron#e,in Rontania,I,pag.472.
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Diebezwaren schi
jnen nietzooonomstooteljka1sBirch-ilirschfeld
meent.W atheteerste betreft,weten wj,datin de oud-Fransche
zoowel als in onze m iddeleeuwsche letterkunde de schri
jversniet
zelden van zichzelven in den derden PerSO0n geWagen. Buitendien

moetmen nietvergeten,datde Lanoelotmetzjne vervolgen door
latere afschrjvers gewjzigd en aangevuld is,om de werken,die
eenmaal op zichzelf stonden met elkander in verband te brengen;

en hetis nietonmogeljk?dathetdaaraan istoe te schrjven,dat
Gautier Map in den derden persoon wordt verm eld. H et tweede

punt,het zwjgen in de Nugae Czfrïclfym, laat de zaak geheel
onbeslist. En wat het derde betreft, Birch-Hirschfeld leidt uit de
tegenstelling van dicta en soripta in den brief van Giraldus af,
dat Gautier in 't geheel niet zou geschreven hebben. M aar dit is

vooreerst in strjd met hetgeen wj ten stelligste weten; ten
anderen heeft Paulin Paris de aangehaalde plaats zöö opgevat,

datGiraldusmetscriberehetoog had op geleerde,Latjnsche geschriften,terwjlhj onder dicere)rerba dal'
everstond hetschrjven
in de volkstaal, de gesproken taal1). Birch-llirschfeld heeft die
opvatting gewraakt, om dat men er alleen toe kom en kan langs
eene reeks van onmerkbaar ln beteek.enisverschillende synoniemen.
M aar in verband m et het begin der plaats is de tegenstelling niet

spreken en schrjjren:maarsohrjjren fyl'fLat'
jn en sohrqven ïs de
tlplàdfcll. En houdt men in het oog , dat Giraldus wenschte: dat
zjn Latjnsche tekst mocht.vertaald worden door iem and nlingua

simul et léteris eruditus'', waaruit bljkt, dat lingua et literae
dezelfde tegenstelling vormen alsrerba etdcrz
/fl dare,dankomt
ons de verklaring van Paulin Parisnietzoo onaannemeljk voor.
Bovendien bedenke men: dat allerhande gedichten in de volkstaal,
vooral de ridderromans, die gelezen of voorgelezen werden , in
tegenstelling met de chansons de geste, den naam droegen van

dit,dictié,c/ïfïl').Z0o spreektHuon deMériin zjn Tourlboiemeïtt
de I'dwflc/lrïdf van

1) Romanz
-a,1, pag. 472 473: lrDans le passage citd, Giraud de Barry
donnait un sens particulier aux mots scribere et dicere;scri
pta etverba dare.
Ecrire Jtait composer latine,grammatice.Dfre donner des dits,transmettre &,
:
paroles, c'ëtait Jcrire comm e on parlait;publier des ouvrages composfs dans
la langue parlle.''
2) Verg.F.5Volf,UeberdieZck
st.s.k
.
L,
.,S.252 fl.
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!,Les dis RaouletChrestien,

Qufonques bouche de crestien
Ne dit sibien com me i1s dlsolent,
M bs quanqu'ilsdirent,ils prenoient
Le be1françois tres tout* plain,
Li com il leur venoit 1$main,

SiqufaprLs eux vfontrien guerpi-''

Trouwens, als W outer Map niets m et den Lancelot uitstaande had ,

vanwaar dan zjn naam in het werk zelf,en vanwaar vooralde
verzekering van Hllie de Borron,weinige jaren na Map'sdood
(omstreeks 1220)?
Dit alles in aanmerking nemende?vind ik geene reden om aan
W outer Map hetvaderschap van den Lancelot te,ontzeggen , welk

werk niet in strjd ismetzjn aanleg en zjne geestesrichting. lk
meen , dat het tusschen 1160 en 1170 m oet gesteld worden.
lk heb er reeds aan herinnerd , dat van het onderdeel des
rom ans, hetwelk het verhaal van den karre-ridder bevat,o0k eene
bewerking in verzen bestaat, door Chrestien de Troies en Godefroi
de Lagni bewerkt. De overeenkomst dier beide teksten is zoo
sprekend , dat er geen twjfelbestaat,ofde een isaan den ander

ontleend 1). Yroeger meende ment dat de bbrjmde redactie de
oorspronkeljkste moest zjn, omdat-de ervaring leert, dat de
rhythmische vorm altjd aan den prozaïschenvoorafgaat.Ditlaatste
is echter niet m eervan kracht, sedert men weet, dataan den proza-

Lannelot oudere, berjmde verhalen zjn voorafgegaan,waaruitde
uitgebreide rom an werd sam engesteld. Ik zelf heb de meening
voorgestaan : dat het gedicht van Chrestien eene navolging van

den Lancelotwas. De gronden voordie stelling bjgebracht:)zjn
herhaaldeljk bestreden:b.v.door Dr.W .L.Holland3),en laatsteljk door Gaston Parisi). Mjn bestek gedoogtnietalwatvoor
1) Een uitvoerig overzicht van den beri
jmden roman gafGaston Parisy
Romania,XIIpag.464- 482.s:'
fpe roman de la Charrette n*a ëtfquecommenc;
parChrltien;la fin a ëtJ Jcrite,deson consentementetsansdoutesursesnotes,
par un clerc appelé Godefroi de Lagni.
'' G. Paris, Les rowcn,
sde la table
ronde,p. 26.

2) Roman van Lancelot,11D.,Inleiding,bl.CXGV vlgg.
3) Crestienvon Troies,eineliteraturgegchlchtllcheUnfer,
stc/
lu?tg,l854,S.l19F.
4) Romania,XII,pag.487suiv.
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en tegen mjne meening te zeggen valt,uitvoerig te bespreken.
Ik wi1 slechts een paar opm erkingen in het midden brengen ,die

mj nopen mjne zienswjze te handhalen.
In den roman wordtLancelot'safwezigheid van hethofbj den
aanvang van het verhaal voldoende verklaard ; daar dit in het

gedichtin 'tgeheelnietgeschiedt,rjstdevraag:hoedieafwezigheid te verklaren:tenzj doorontleening?
In den roman komen verscheidene toespelingen op de Graal-

legende voor,die Chrestien heeft weggelaten, omdat zj in zjn
bestek nietpasten 1).Een enkele maalheefthj zich in ditopzicht
vergeten.

Als in den roman deze of gene ridder herhaaldeljk geheimzinnige grafsteden vindt, dan isdat geheelin overeenstemming met
de Graal-gueste, die gaandeweg met den Lancelot werd saam gesm olten. M aar wat wettigt de aanwezigheid van zoodanige tomben

in het gedicht, met welks alles behalve mystieken geestzj in
strjd zi
jn?W jstditnietopnavolging van den proza-roman8Daar
gebeurt het, datin zootlanig grafde aanwjzing gevonden wordt,
dat de ridder: die vermocht het te openen , voorbestem d was om

deGraal-avonturen ten eindetebrengen.Soortgeljkevoorspellingen
zjn daarnietzeldzaam. Maaralswj bj Chrestien (vs.1900)het
opschrift aantreFen:
,1Cil qtzilèvera
Cele lam e seuspar son cors,
Gitera ces et celes fors

Quisontan la terrean prison,''

1) Gaston Paris sluit zich (pag. 493)aan bi
j deze stelling van M aertens,
dat, zoo de Roman de bron van Chrestien was,het onbegri
jpeli
jk zou zi
jn,
dat deze alles achterwege heeft gelaten watop den Graal betrekking heeft:
1:Chrdtien a lui-même traitë la lfgende du Graal dans un autre poLme'';watdie opmerking in ditzinsverbandmoetbeteekenen,ismi
l
'nietduideli
jkd'ailleurs l'unit; du rëcit de la Charrette nfaurait pas souFert s'ily avait

admis 1espassagesdtzconte en proserelatifsN ce sujetl' Ik ben ten stelligste van de tegenovergestelde m eening. 11CependantChr.ne ditpas un
motdu Graal,d'oh on peut conclure qu'iln'en ëtaitrien dit dans sa source:
nouvelleetplusfortepreuve quela source de Chr.estplusancienneque R @55

Mi
l komtditbewi
jsalzeerweinig klemmend voor,ja,in verband metde
opm erking in onzen tekst,voor geheelm islukt.
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dan isdatonmogeljk anders te verklaren dan als eene herinnering
aan het proza-verhaal.
Ik wees er vroeger op t 'dat Lancelot, naar het tornooi van
Pomeglai gaande, rarmes verm oilles'' van M eleagani's drossaat
ontving (vs.5499,6063),waarom hj dan ook (vs.5643 en 6026)
heet:
,1Cil quiporte l'escu vermoil-''

of pchevaliers vermauz'' (vs. 5714)t of pas armes vermoilles''
(vs.5862). ,
Hoe kom t het dan , vroeg ik , dat hj, (vs. 5957):deridder
genoem d wordt:
As armes de sinople taintes?''

En hetantwoord luidde:omdatde dichterin zjn voorbeeld las,
dat de ridder pporte escu de sinople,taint à troisescuelesd'argent''.

Gaston Paris wraaktdie gevolgtrekking,omdatoudtjdssinople
evenzeer de roode kleur beteekende. Hj voert eenige bewjzen
daarvoor aan, waaruit bljkt, dat rermeil de roode kleur in 't
algem een beteekende, die verkregen werd door verving met sinople

ofbrenil.Ik wjsop Fergus,vs.540:
Lihaubers estoit siverm aus
Toutautresi con lisolaus,

Quant il lieve vers Ethiope;
M ais ce n*iert mie de sinople
N ide bresil,bien le sachifs,
A ins estoit un poi ruillils.''

Ik vraag echter nog:hoe komt het,dathj zesmaalde kleur
rermoil noem t, en dat eenmaal afwisselt met sinople,waarop nog

welteintes volgt,evenalsin hetproza,alshj ditnietvooroogen
had? De billjkheid eischtechter te erkennentdathj hiernietin
'talgemeen er op wjst,datde wapenen rood waren,maar aangeeftmetwelke kleurstofzj geverfd waren,hetgeen teintesnoodzakeljk maakte.
Intusschen t alles samengenomen , dan acht ik het in 't geheel
niet bewezen., dat Chrestien's gedicht de bron voor de episode in

den roman zou geweest gjn, terwjl het omgekeerde veel waarschjnljkeris.
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Neemt men dit niet aan,dan bljft de vraag over, waaraan
Chrestien zjn gedichtontleende. I'
Ij zegtzelf:
Puis que ma dam e de Champaigne
V ialtque rom ans N feire anpraigne,
Je lfanprendrai moultvolentiers ....
D el chevalier de la charete
Comance Chrestiens son livre,
M atiLre et san li done etlivre
La contesse etilsfantrem et
De panser que gubresn*im et
Fors sa painne ets'antancion.''

Gaston Paris,die den dichter de meest mogeljke vrjheid wi1
laten in de behandeling der stof, ten einde hem de gelegenheid

te geven er de minnarj van zjn held met de koningin in te
brengen , vat de aangehaalde regels daarom zoo op, dat de Gravin
hem het verhaal, dat haar zelve m ondeling gedaan was, overver-

teld had1). Dit schjnt mj in strjd metden aangehaalden tekst.
De Gravin leverde hem smatière et san'', evenals de Vlaam sche

Graaf hem later pli bailla le livre'',waarnaar hj zjn Percheral
bewerkte. Hj beroept zich dan ook in den loop van hetgedicht
(vs.464) op eene beschrjving in hetverhaal,dathj omwerkte:
Xsi com li contes aEche.''
Volgens den Franschen geleerde had de Gravin den dichter niet

slechts de stof (matière) geleverdt maar hem vooral den geest
(,
slz0 aangegeven,waarin hj schrjven moest2).
In de tweede helft der twaalfde eeuw had zich de horesceit in

ongeloo:jke mate ontwikkeld,en,zooalsmen weet,wasdegalanteriehaarIhoofdkenmerk.Dezewastoteenekunst,eenewetenschap
verheven , aan de opvolging van welker regels en wetten voorname

vrouwen vooral de hand hielden3). Deze verfjnde zeden waren
1) Romanla, XII, pag. 508: ::Je crois trèsvraisemblable,qu'ily a eu'

entre Poriginal Anglo-Normand et Chrdtien une transmission purement orale.
La comtesse de Champagne 1ui avait sans doute racontë cette histoire,qu'elle
tenait elle-m êm e de quelque chevalier d'Angleterre.''

2) Romania,XII,pag.523: j,'
fua comtessedeChampagne,nousdit-il,lui
avait fourni non seulement la matière de son poèmeh, mais encore le san,

(Pesprit).Jecroisqu'ilfautentendrecemotdans son senslepluspositif.
''
3) Romania,XII,pag.522 suiv.
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deels door de poëzie der troubadours uit het Zuiden in Noord-

Frankrjk ingevoerd, maar ook aan het hof van den Engelschen
koning Hendrik I hadden ze zich sterk ontwikkeld 1). Alienor
van Poitiers had den smaak voor Provençaalsche poëzie en zuide-

ljke galanterie naar hetEngelsche hofovergebracht:hare dochter
M arie van Cham pagne, de beschermvrouw van Chrestien ,had dien
smaak van hare moeder geërfd. In het m erkwaardige boek van
André le Chapelain pe arte honeste am andi (van het eind der

Xlle ofhetbegin der Xllle eeuw)wordtaan beiden,maarvooral
aan de dochter, herhaaldeljk de beslissing overgelaten van ingewikkelde vraagstukken, die t0t het gebied dier hoofsche galanterie

behoorden 2).
In dien geest,ter opluistering van de heerschendeliefde-theoriën ,
m oest Chrestien zjn gedichtschrjven. En inderdaad wordtin de

Charrette,maar niet minder in den proza-roman. de ridderljke
galanterié tot in het uiterste gedreven. Lancelotis het toonbeeld

van een ridderljken minnaar:Ginevra datder volmaakthoofsche
vrouw.En waarin men die voortreFeljkheid zoekt,bljkt,a1smen
ziet, dat de koningin haren ridder aan hare zonderlingste luimen

onderwerpt,waarnaar hj zich metde meestmogeljke onderworpenheid schikt. Zj is voor hem de geheele wereld:in haargaat
hj op. In den proza-roman treftonsdatop elke bladzjde5maar
in het berjmde verhaal wordt dit alles, vooral de onbeperkte
heerschappj der minnares,totuitersten gedreven.
Die geest is echter niet op eenmaal de poëzie binnengedrongen ,
en ondanks al het aangewende talent heeft Gaston Paris ons aller-

minst overtuigd, dat hj het eerst in Chrestien's gedichtworit
aangetroFen. De kiem daarvan m oet zeker al in vroegere bewerkingen dier .stof gelegen hebben 5 maar het laat zich aanzien , dat

die kiem zich van lieverlede heeftontwikkeld. En juistdaarom is
de Lancelot een der merkwaardigste verschjnselen op hetgebied
der ridderpoëzie.

Dat wj ons zoolang bj die Fransche gedichten hebben opgehouden, naar sommiger meening misschien veel te lang, vindt

1) Romania XII,pag.520.
S9 Romania XII,pag.524- 526.
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zjne rechtvaardiging in het feit,dat alde besproken werken in
Nederlandsche verzen overgezet, en met elkander in nauwen

samenhang gebracht zjn. Niet alle zjn even vroeg vertaald:de
eerstbehandelde het laatst, de Lancelot vroeger. D e twee eerste
afdeelingen van het gedicht van Robert de Borron :de Graalen de

Jfdrlf/zlwerden doorJacob van Maerlantvertaald5daaraan voegde
Lodewjk van Velthem eene overzetting t0e van het vervolg op
den Merljjn.Eindeljk werden alle bekende gedichten,die betrekking hadden op Lancelot, de reeds genoemde, de Lanoelot en
nog enkele andere verhalen , t0t denzelfden sagenkring behoorende,

tot één geheel vereenigd,hoogst waarschjnljk door dienzelfden
Lodewjk van Velthem. W j zullen dit te zjner plaatse nader
onderzoeken, en dan tevens bj de vraag stilstaan,in hoeverre de
verzamelaar de teksten heeftgewjzigd.
Voor het oogenblik moeten wj onsbepalen totde vraag,aangaande de oudheid van den Lancelot. In M aerlant's A lezander
komen er toespelingen op voor: a1s die op de middelnederlandsche

vertaling zient 1an is deze ouder dan,1257 of 1255 1). In het
eerste Boek leest m en , vs. 49:
Alle die grote avonture
Die m en leest van Arture
Ende van dien riddere W aleweine

Syn hierjeghen hardedeine;'#

hetgeen althans bewjstt dat de Artur-sage Maerlant toen reeds
gemeenzaam was. In het achtsteBoek geefthj eene beschrjving
van de schoonheid derkoningin van rdermaghedelant,''diehjmet
anderebekende schoonheden vergeljkt.Dezeplaats,vs.102 vlgg.,
die niet in M aerlant's voorbeeld gevonden wordt,luidt aldus:
11Ic bem dies haerde we1bedocht,
DatBlanceioer,die vrouwe van Spanien,
No Blanceooer,die in Baertanien
105. M etTilenrise w as ontfaren,
N o Blanceioer van Beauraparen
Van scoonheden haer nieten gheleken.
Oec so dar ic wale spreken
Dat Ysaude van Yrlant,

1) Verg.Dr.Joh.Franck,Inleidingopzi
jneuitgavevandenAlezander,bl.X.
zoxcKsroE'
r, Ned.Lett.M iddeleeuwen,I,4e druk.
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N o die m etter witter hant,
No M elioervan Ciefdore,
No daer A madas was dore
So dul wel langhe wile,
No die gone,die haere ghile
MetW aleweine hiltghereet,

Doemen hem si
jn orsontreet,
No die scone Am pholie,
N o ooc Lancelootsam ie,
D eanira,no Phillis,
120. Dido,Europa,no Briseis,
Die A chilles was ghenom en ,
No Octaviana van Romen,
No Absalons zuster Tham ar,
Daer ic welafsegghen dar,
120. Die uterm aten scone was,
N o vrouwe daer ic noit of1as ...
H aere en was enghene ghelike.''

Vs. 103 bedoelt de heldin uit den F lorisy 104,109 en 110 zien

op den Trhtan; 106 en 114 op Chrestien'sPercheval; 111 wjsi
op den Parthenopeus1); vs. 112 op Amadas es Ydoine; 118 op
den Lancelot2).
Dr.Franck:) merkt daarbj op: ,W at van deze werken,toen
M aerlant schreef,in m iddelnederlandsche bewerkingen bekend was:

is uit deze plaatsonmogeljk op te maken,daar Maerlantze ook
in hetLatjn ofin hetFransch kan gelezen hebben.''
Ditis in zooverre waar,dater nietuitdrukkeljk gezegdwordt,
dathier middelnederlandsche werken bedoeld zjnqmaaraangezien
M aerlant voor N ederlandsche lezers schreef, zou het geen zin
gehad hebben hier naar geschriften te verwi
jzen,die hi
j bi
j hen
niet bekend kon veronderstellen.
Als Maerlant zjn hart van de ridderljke gedichten heeft afgetrokken , om zich geheel aan hetonderwjsvan zjnelandgenooten

Van ditgedichtvindtmen in hetvi
jfde Boek,çs.l2l1,gewaagd:
1,Die bouke makeden van Arture,
Van Partonopeuse,van Sornagure . ..''

9) Verg. over die toespelingen Dr.Joh.Franck's aanteekening op Boek
YIII,vs.81,bl.481.

3) T.a.p1.,b1.482.
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te wjden,maakthj herhaaldeljk van de Britsche romansgewag.
Hj doetditom er deburgerj iegen tewaarschuwen;maardaaruit
volgt: 10. dat die gedichten lang zeer populair waren onder de

Vlaamsche poorters,en 20.dathetondenkbaaris,dathj daarmede
geene Dietsche vertalingen zou bedoeld hebben.
In den proloog tot den & .Francincltn leest m en , vs. 31:
11Curae es hivan raibekint,
Die nu leeft ende waarheitm int;
M aer Tristram ende Lanceloot,
Perchevael ende Galehoot,
Ghevensde namen ende ongeboren,
Hier of lvillen die lieden horen;
TruFe van m innen ende van stride
Leestm en dor die werelt wide-'f

H ier wjst de dichter alleen op de voorkeur, die het groote
publiek boven ware geschiedenissen gaf aan romans, als Trhtan ,

Lttïteelot en Peroheral. Later drukt hj sterker op de onwaarde
diergedichten.Zoo,betrekkeljk den Lancelot,inderEerstePartie''
van zjn SpéeghelHistoriael,VeBoek,cap.54:
11Van Perchevale,van Galyote,
Van Egraveine,van Lancelote,

Vanden conineBan van Benowi
je,
Ende Behoerde,diesgheli
jc,
Ende van vele geveinseder namen,
Sone vandic al te sam en
Cleene no grootinden Latine:
Dies dochtm iverlorne pine,
Datict hier ontbinden soude,
W antic dW alsch over boerde houdee'f

En in het Vlle Boek , cap. 49 :
11Favele,die ic van hem vant,
Die latic alachterbliven:
Van Lancelote can ic nietscriven,
Van Perchevale,van Aggraveine.
Maer den goeden W aleweine

Yandicin sinejeesten geset1),
1) Datis:in dekroniek van Godfried van Monmouth.
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Ende sinen broeder den valscen M ordret,
Ende van Eniau den hertoge K eyen,
Daer hem die W alen m ede m eyen.''

De vorm der aangevoerde namen wjst,dlmktmj,reedsop middelnederlandsehe vertalingen. Ik weet we1,dat M aerlant som s in
't algemeen 't oog op de zaak heeftt zonder aan Franschen of
Vlaamschen vorm te denken. B. v. in het zevende Boek , cap. 7:

11Endealesvan hem lAl'tul'
eq achterbleven
Boerden vele,die si
jn bescreven
Van menestrelen,van goliaerden,
Die favelen visieren begaerden,
Dies en salm en nietomm are
Van hem maken dat ware;'*

maar in de straks aangehaalde plaatsen kan hj o#mogeljk iets
andersdan vertaalde gedichten bedoelen1).
Merkwaardig ishet)hoehj zich uitdrukt,alshj vanden Gt'
a@l
of Merl'
jn gewaagt. Hj sehaamde erzich bljkbaarover,dathj
deze stof eenmaal in hctVlaamsch behandeld had,en doemtzjn
werk tot vergotelheid. Zoo in de eerste Partie van den Spieghel
S lfprïcd!t zevende Boek , cap. 39:
1,Van desen Joseph van Arimathien
M aken hare favelien
Die loghenaren vanden Grale,
D ie ic vor niethoude al te male.''

In het aehtste Boek van de derde Partie,cap.60,verhaalthjt
dat Helinand de Graal-historie nietin 'tLatjn kende;maar,laat
hj er op volgen:
11IntW alsch vintmense also fi
jn
AlsealleW alsche favelen si
jn:
Overniethoudetdehertemi
jn-''

In het 48e hoofdstuk van hetvjfde Boek,vertellende,hoe Artur
zjn vaderopvolgt:zegthj:
1) J'
an van Heelu, die s:des Fransoys niet wel meestepf was, getuigt
omstreeks 1291in zi
jn Slag van '
Fberonc,vs.3929:
1,V an W alew eyne,van Perchevale
K entm en die aventuren wale.''
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D aer tllom ansch te vele toe seghet,
Daer mi niet an gheleghet,
D at ict hier vertrecken soude,
svant ict over boerde houde.f'

In het 31e hoofdstuk leest m en :
!,Dwalscltdfc/'fseghet nochtan,

Datqutersqbroeder,danderman,
Pandragoen binam en hiet;

Endealsehisi
jn leven liet,
Dat Uter quam en beede die nam en
M etten conincrike te sam en;
Doch ghelovet die redene mine
Bet der ystorien in Latine;
W ant soes m et redene bet besceden,
Ende seghet dleven van hem beeden
Ghelovelikere dantRomans,
Dat selden vray es ende gans.'*'

Cap.33 handelt van Artur's geboorte:
Vele meer boerden seit de '
X cle
V an deser dinc in dfere tale,

Dan die Bertaenschejeestin heeft:
HoedatMerli
jn tehoudenegeeft
Keyen m oeder te sogene tkint;
H oe dat K eye daeromm e sint

Ongenatuertwasalsyn li
jf.
W antsine ammewaseen quaetwi
jf,
Ende Artur siere moeder sooch:
D atlatic achter,wantniet dooch.
H ets metboerden al gem eene,
A lse tswert,dat stac in den stene,
Dat coninc Artur utetrac,

AvantdLati
jn nietdaerafen sprac'f
W ie z0u , dit lezende, verm oeden , dat eene kwarteeuw vroeger
diezelfde M aerlant dat alles aan hetVlaam schepubliek had verteld,
en dat degewraakte feiten uitdetwee laatsteaanhalingen gevonden

worden in zjne vertaling 1) van den Merljjn vs. 7123, 9187,
101!0,10018?
1) Ten onrechte meenden de jongste uitgevers van den Spiefll
tel,datin

de laatst aangetogen plaats op den Brut van W ace wasgedoeld. Men ver-

geli
jkeslechtsBrutI,p.304 en 11,p.10- 11.
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Hj kon intusschen die vertaling niet ongedaan maken, die
twintig jaren later nog in Holland gelezen werd, daar Stoke
distorie van Meerline''aanhaalt1). Hj heeft dus met fWalsch,
tRomansch alleen kunnen bedoelen : a@n #:f W alsch psflddzltf,

'
vavtF'
rcsdc/l:afkomst'). En werkeljk kunnen'wj aantoonen,dat
M aerlant dat c
' clt
vc/l in die beteekenis bezigde. In het tweede
Boek van de eerste Partie van den Spieghel heet het: cap. 16:

van den Trojaanschen oorlog:
11Die dat langhe wille lesen,
H oe die favelen van desen
Dat W alsch spreect entie poëten,
Ghae daer wihem sullen heten,
Ten Dietsche,datwide es becant,
Ende wi maecten te M erlant.''

En van W illem van Oranje handelendetzegthj in heteerste
Boek der vierde Partie, cap. 29:

11Oocsi
jn some W alsche boelce,
Die waert si
jn grotervloeke,
Die van svilleme van Oringhen
Grote loghene vortbringhen ....
Die W alscàe boeke lieghen van hem ,
D ie uten Avalschen van H aerlem
Claes, ver Brechten sone,dichte,

Daer scone worde in si
jn ende lichte-''

Deze plaatsen laten,dunktmj:yeen twjfelover,ofwjkunnen
m et een gerust geweten aannemen ,dat Alaerlant in den A lemallder

hetoog had op mihdelnederlandsche gedichten.
Tot dezelfde m ystieke soort behoort nog een gedicht van Ohres-

tien de Troies, waarvan wj reeds herhaaldeljk gewag hebben
gemaakt:en dat,bljkensde aanhalingen uitMaerlant's werken,
vö/r 1257 in hetNederlandsch wasvertaald en geruimen tjdeene
groote populariteit genoot. Het is de roman van Peroheval, of,

1) Deel11,bl.377 in Huydecoper'suitgave.
G) slseghet die Mrale 111.
ç?
'
dr: tale'' za1 wel een gevolg van den ri
jmdwang zi
jn.
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zooals de dichter hem eigenljk noemde,li cpzlfd.
g del Graal1).
Aan de geschiedenis van dezen ridderzjn in hetFransch verscheiden gedichten gewjdt beginnende met de bewerking van
Robert de Borron 2) en eindigende met den proza-roman , die,
volgens Birch-H irschfeld , van om streeks 1225 zou dagteekenen.
Maar zelfs niet alle redactiën van het gedicht van Chrestien

komen met elkander overeentdaarin enkele belangrjke toevoegsels worden aangetroFen'): dit geldthoofdzakeljk de vervolgen,
die, toen Chrestien het werk onvoltooid had achtergelaten , er op
gem aakt werden.

Chrestien schreefzjn gedichtop last van den Vlaamschen graaf
Filips van den Elzas,
!!le plus prodome

Quisoitan l'empire deRome.''

Hi
j gafzich de nzoeite
11Par le com andem ent le conte
A rimoier le meillor conte,

Quisoitcontezan cortrlal:
Ce estlicontes del graal,
Dont li quens li bailla le livre-ff

W elk boek dit geweest zj,weten wj niet4)j;maarzeer zeker

lagen er Britsche overleveringen aan ten grondslag.
Dr. H olland stelde het ontstaan van dit en een paar andere

1) Uitgegeven door Potvin, in 6 deeleny 1866- 1871,onder den titel:
Percheval le Gallois ou le conte du Graal, le woé'
zle de Chrestien de Troyes,
d'
cwrb le zncnudcrffde M ons.
2J Zie boven,b1.244.

') Dr.Jan Te W inkel, die in de inleiding tot zi
jneuitgave van de
? n
Morlaen een hoofdstuk wi
jdt aan de Percheval-romans,neemttwee greepen
aan, de eeue vertegenwoordigd door bet handschrift van Bergen in Hene-

gouwen, de tweede door datvan Montpelliertbl.3). Men vergeli
jke voorts
ook nog: Ueber einen bisher unùeàcnnfe??Percheval l
e Galoisvon AlfredRochat,
Ziirich, l855.

A) Verg. boven, b1. 245. 0.Kiipp spreekt in zi
jn opstel: Unmittelbare
Quellen ron Wovèam'
s Parzival Czeitschr.f. d.Philologie XV1) het verm oeden uit, dat K yôt en Chrestien uit eene zelfde otldere bron zouden
geputhebben.
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gedichten van dezen trouvère tusschen 1168 en 11911). BirchHirschfeld neemt aan2),datOhrestien zjn Graalomstreeks 1189
begon. Tusschen 1190 en 1200 zou het vervoig van Gautier de

Doulens of de Dourdan
in de handschriften komtzjn naam
onder talrjke verschillende vormen voor vallen,tusschen 1214
en 1220 het vervolg van M anessier, tot op het eind ; v/pr 1225
de interpolatie van Gerbert de M ontreuil.

W aarschjnljk ishetin allen gevalle,dathetwerk eerstonvoltooid bleef door den dood des dichters3).
De inhoud sluit zich ten nauwste aan bj de Graal-romans,
behoudens de eigenaardigheden van den auteur.
Percheval's moeder heeft haar echtgenoot en verscheidene zonen

de slachtoFers van hunnen riddermoed zien worden; zj voedt
daarom haar jongsten zoon op in de eenzaamheid van hetwoud.
Zjbeduidthem ,datzoohjooitmetjzerbekleedemannenontmoette,
hj die moest vlieden,wantdathetduivelszouden zjntdie hem
wilden verslinden. Als hj eens in 'tbosch ridders hoortkomen,
verbiedt zjn ridderljk bloed hem de vluchtte nemen,zelfsvoor
duivels. Hj wacht hen met opgeheven werpspies af. Als zj in
'tgezichtkomen,ishi
j verbaasd.,,Hetzjn engelen'':roepthj uit,
God staat aan hun hoofd.'' De aanvoerder ontneemt hem zi
J*n
dan
v
oo
r
waan:zi
j zjn ridders. Percheval heeft voor niets oog
Den

lansen schild en maliënkolder, waarvan hj zich hetgebruik laat
verklaren. Hj looptnaarzjne moeder en vertelthaar,dathj de
fraaiste dingen ter wereld heeft gezien :m annen, die zich ridders
noem en. D e beangstigde m oeder wi1 haar zoon tot rede brengen;

maarhj luistertniet:hj wilheen en ook ridder worden.Zjziet,
datzj hem nietterug kan houden,en,zelfvan adelljkenbloedej
teekentzj hem de gedragsljn,die hj heeftte volgen:pbescherm
de vrouwen , bem in de braven en volg hen na , bezoek de kerken.''

' 1) Chrestien von Frov
:
Feg,S.258.
2) Di6 Sage vom Graal, S.241, waar hi
j de slotsom van zi
jn betoog
over de chronologie der Graal-romans samenvat.

3) sslloordrieverschillendedichtersisereen slotaangemaakt;hetklcinste,
slechts in een enkel handschrift bewaard, door een onbekend dichter,een
ander, het meest bekende en in : handschriften opgeteekend,door zekeren

Mennecier; het derde door zekeren Gerbert, waarschi
jnli
jk de Montreuil.
e*
G.Paris,Lesromans en vers de la TableRonde,p.28.,
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Hj vertrekt, en zjne eerste ontmoetingen brengen zjne onbeholpenheid aan den dag. Hj kust eenejonkvrouw tegen haar wi
1
en dringt het hof van koning Artur zoo onstuimig binnen , dat

zjn paard den koning den hoed van 'thoofd stoot. Een ridder
heeft Artur uitgedaagd: Percheval valt hem aan en doodt hem.

Hi
*j wi1 zich van zi
jne wapenen meester Daken, maar hi
j weet
niet, hoe den kolder of den helm los te gespen. Een schildknaap

komthem tehulp,en a1shj de wapenen heeftaangegord,gelooft
hj daarmeè ridder te zjn.
Hj trektvan daaren komtaan een kasteel,datbljktzjn o0m
Gornemant toe te behooren. Deze slaat hem tot ridder en geeft

hem ,ter voltooiing van zjne opvoeding,menigen goeden raad:
eerbiediging van de overwonnenen, maat in het spreken , want
die te veel spreekt, zondigt9 bescherming van de vrouw en de
plichten van den Christen.
Van daar gaande maakt hj in het kasteel van Beaurepaire
kennis m et de schoone Bl
anceEeur. Hj is nog zoo weinig ontbol-

sterd, dat hj deraadgevingen zjns oomsnietweetin praktjk te
brengen:hj zwjgt,zoodatmen hem voorstom houdt.Blanceoeur
verkeert in groot gevaar: den volgenden dag zal zj de prooi
worden van een woesteling , die haar ondanks haar zelven wi1

dwingen zjne vrouw te worden. Zj begeeft zich desnachtstot
den gast,wiensliefdezj wint.Hj zalhaarbeschermenten overwint 'sanderen daags haren aanrander.

Kort daarop komt hj bj den Rjken Visscher en aanschouwt
den Graalqmaar hj vergeetnaarde beteekenisdaarvantevragen,
tengevolge waarvan zjnoom ,degewondekoning,zjnegezondheid
zou herkregen hebben,en hj wordtdaarvoorgestraft.Hetverhaal
wisselt hier af door W alewein en diens avonturen ten tooneele te

voeren. Intusschen heeft Percheval vjf jaar lang rondgedoold,
geheelin zuchtnaarwapenroem opgaande,z66 zelfs,dathj God
geheel vergeten heeft. Terwjl hj op Goeden Yrjdag, tegen
het gebruik aan, gewapend uitrjdt, ontmoeten hem heeren en
vrouwen, die y
boete doen en hem zjne onbehoorljke handeling
verwjten,om hem aan den christenplichtte herinneren.Hj komt
dan in aanraking meteen kluizenaar, die zjne opvoeding voltooit
en hem de geheimenissen van den Graal onthult. Hj verneemt
van eene zjner nichten weldra,,hoe hj misdaan heeften tevens,
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dat zjne moeder uit verdriet over zjn vertrek gestorven is. Na
vele avonturen komthj aan hetouderljkehuis:waarzjne zuster
hem vriendeljk ontvangten naareen kluizenaar,hun oom ,brengt,
aan wien Perchevalzjne zonden biecht.Hj heeftopzjn verderen
toeht allerlei ontmoetingen , die strekken om te doen zien , hoe hi
j
steedsvolmaakter wordt. W j laten die buiten beschouwing,maar
brengen één tooneel in herinnering t dat boven andere beroem d is

geworden wegenszjne liefeljkheid,en waarop ook in den Moriaett
eene toespeling voorkomt.
Het is winter, en het land met sneeuw overdekt. Eene kraai,
die door een havik gewond wast had Op dat wi
tte tapjt drie
be
s
c
ho
uwtPercheval
druppelen bloed gestort.Op zjnelansgeleund,

de blanke sneeuw en hetroodebloedtdie hem aan zjne geliefde
herinneren , wier huid witter is dan versch gekallen SneouW , en
wier wang liefeljker gloei
t dan hetbloed op hetwitte veld. Dit

doethem in eeneverliefdemjmering vervallen,waarin verscheidene
ridders van Artur's hof, onder anderen Keye, hem kom en storen ;
m aar tot hunne groote schade, want allen worden door hem ge-

wond. Alleen W alewein, die zjne mjmering geëerbiedigd heeft,
wordt met hem bevriend , en brengt hem naar Artur's h0f, waar

hijvriendeljk onthaald wordt,maardathj weerverlaattengevolge
van de verwjten van een vrouweljk monsteromtrentzjn gedrag
in den Graalburcht1).
H et toeval brengt den held weer tot BlanceQeur, en de dichter

hangt een liefeljk tafereel op van hun geluk. Als hj haar in
zjne armen sluit,heethet:
11Je ne vous veux m ie conter
Le surplus,si plus en ia.
M ais si Percevals l'en pria,
Blanceoeur ne refusa mie,

Quisipleine estdecourtoisie...
AinsimenLrentleur déduit.
Petit dormirent celle nuit.
D e m ainte chose se parlèrent,
Etenquirentet demandbrent''etc.

') Zie de plaats in de inleiding op het tweede deelvan mi
jn Lancelot,
bl.CLXVIII vlgg.
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Maar Percheval heeft een plichtte vervullen,waaraan hj zich
om al het goud van Phrygië (de Frise)nietzou onttrekken:de

Graal-queste. De jonkvrouw laat hem gaan en belooft op zjne
terugkomstte wachten,geljk zj totheden gedaan heeft.Hj komt
weder aan den Graal-burcht en ontvangt nu volledige inlichting
over de geheim enissen van den beker en de bloedende speer. N og

moet hj allerleimoeieljkheden te boven komen,alsverzoekingen
van den Booze, die hem in de gedaante van Blance:eur tracht te
verleiden , en andere avonturen.

Zoo ontmoet hj een ridder van de Ronde Tafel:metwien hj
zich in een hevig gevecht gewikkeld ziet: waarjn beiden zwaar
gewond worden.Dan bljkthet,datdie ridder zjn broederHestor
is. Zj verontschuldigen zich tegen elkander en nemen afscheid.
Alsmiddernachtslaat:omgeefthen plotseling eenegrooteklaarheid:
uit den H em el daalt een Engel, die een kelk in de hand houdt

en daarmede driemaal een kring om de stervenden beschrjft,
waarop zj volmaakt genezen zjn. Perchevalerkent,datzj döor
den Graalgered zjn. Ten slotte overwinten doodthj den vjanë
van den Graal,koning Pertranax,en brengt zjnen oom diens
hoofd. Het geheel eindigt in eene feestviering ter eere van den

riddertdie getoond had de volmaaktsteendapperstevan allen tezjn.
W j hebben slechts enkele hoofdtrekken aangestipt en menig
avontuur van Percheval aehterwege gelaten zoowel als alles wat
de ontm oetingen betreft van W alewein en andere ridders van de
Ronde Tafel. M leen wat kenm erkend is voor dit gedicht, hebben
WJ
i* opgenomen; genoeg om te doen zien , dat Chrestien ons

de trapsgewjze ontwikkeling van zjn held schildert,dien hj van
een onbeschaafden dorper tot een volmaakten ridder vervormt, en

evenzoo van een eenzjdigen krjgsman, die allen godsdienstveronachtzaamt, tot den geloovigen vromen Christen ,die om al deze
eigenschappen waardig wordtgekeurd den Heiligen Graaltevinden
en een einde te laken aan de avonturen, waartoe deze aanleiding geeft.
Van den l>erehevalzag vöôr 1257 eenemiddelnederlandiche vertaling het licht, die echter slechts voor een deeltotonsisgekom en.
In het tweede boek nameljk van den Lancelot,vs.36951-42546,
is een groot fragm ent daarvan ingelascht, beginnende met Per-

cheval's komst ten hove en de verschjning van het vrouweljk
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gedrocht. Dr. Jan Te W inkel heeft in de inleiding tot den R oknait

:;Jzl Moriaelt (b1. 4 vlgg.), de vertaling met het oorspronkeljke
vergeleken en doen zien : dat zoo over het algemeen die overeenkomst onloochenbaar is, het m iddelnederlandsche stuk toch m et

vrjheiï bewerkten hier en daarverkortis.Van den anderen kant
bevat het breede toevoegsels: die doorgaans in geen der bekende

Fransche redactiën voorkomen1).Dietoevoegselszjn waarschjnljk
niet van de hand van den interpolator, m aar van den vertaler,

die dus schjnt gewerkt tehebben naar een tekst,welke belangrjke afwjkingen van de gewonelezing bevatte.
H et is hier de plaats nog niet om m eervan devertaling tezeggen ,

die bljkbaar met het oog op hetgeen elders in den Lancelotverhaald was,werd gewjzigd.Ditis onder anderen stellig de reden,
waarom Percheval's verwildering,zjne ontmoeting metde boetelingen en zjn inkeerbj een kluizenaarin de vertaling zjn overgeslagen.Immers ietwat vroeger wordt in den Lasîcelot (vs.36263
vlg.)juisthettegenovergestelde gezegd:
!!Perchevaelreet die lande aldure
Em mertoe soekende aventure....
Endi hi wasgecostumeert alsoe,
Dathiere costum en plach,
Dathim esse horde op elken dach
Ende mettenen,sonder sage,
Ende alle die getiden vanden dage.
H iheltw el sine suverhede,

Ende spracdageli
jcsbiechtemede:
Dustaen leven leiddiembertoef'S).

Men vergeljke daarmede slechtswatOhrestien zei:
1,Ce sontcinq ans trestotentier
Ains que il entrasten mostier,

jk Lancelot,
1) Zie echter de opmerking van Te svinkel,bl.6,betrekkeli
II.40724' 85,en 41421- 41659.

2) Hetoorspronkeli
jkeheeft,fo.228b:,:Etilertacostumdsdfoirmesseet
matines et totes les hores de1jor;etse tenaitchastesetsefesoitchasctzne
semaine confLs, et en te1 vie m anoit adLs, et tant qu'il out bien un an
antier erré ainsietout fet des plus beles chevaleries deu m onde,etfu grant
renomm ée de lui,et plus ttla cortle roi Artu que autre liu-''
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Ne Dieus ne sa croisn'aora.
Totainsi cinq ans demora,
Ne per che ne laissa ilmie
A requerre chevalerie-e'

Later:bj de behandeling van de groote sam envoeging der m eeste
Artur-romans, die op Lancelot en Percheval betrekking hebben,
komen wj natuurljk ook op dit gedeelte terug. Hier besluiten
wj metde opmerking,datde middelnederlandsche Perchevallang
in herinnering bleef. V elthem zegt in het tweede Boek zjner
kroniek van zeker monster:

11Diejoncfrouwe diemen in Perchevaelvint
En geleec derre nieteen twint-''

Ofdit op hetgedichtin hetalgemeen ziet ofop hetinden Laneelot

gelaschte gedeelte, is niet stellig uitte maken;maarwj zullen
laterzien,dathetlaatste hetwaarschjnljkstis.
Ook nog in D er M innen .Lp6.p wordt de P ercheval herdacht.

EPISODISCHE ARTUR-ROMANS.

D e Britsche romans, die nu volgen? zjn hoofdzakeljk aan
dezelfde bronnen ontleend a1s die, waarover in het vorig hoofdstuk

gehandeld is:zj kenmerken zich doordezelfdezuchtnaarridderljke avonturen,en dezelfde hoofsche galanterie speeltdaarin de
hoofdrol. H etgeen ze van de vorigen onderscheidt, is ten deele de
afwezigheid van het m ystieke, dat daar a1s het ware het m iddelpunt der verhalen vorsat; m aar vooral de beperkter omvang ,de

kunstrjker afronding dezerromans,die de eenheid van hetgeheel
duideljker doen uitkomen, waardoor deze gedichten op hooger
œsthetischen trap staan dan de cyclische romans.

De oorspronkeljke Fransche werken - want ook hier hebben
wj steeds vertaald - zjn berjmde verhalen, alle geschoeid op
de leest, die Chrestien de Troies in de mode gebrachthad. Hj
had eene school gesticht door het kiezen , aanslaan en volmaken
van een toon en trant, die volkomen de uitdrukking waren van

den geestdes tjds,waarvoorhj schreef.
Deze beroemde dichter voerde bljkbaarzjnen naam naar zjne
geboorteplaats, de hoofdstad van hetgraafschap Champagne. W j
weten van zjne levensomstandigheden zoo goed a1sniets:alleen,
dat hj voor de gravin van Champagne en den graafvan Ylaanderen schreef, en door deze beschermd werd. Gaston Paris heeft

het vermoeden geopperd:dat hj een wapenherautgeweestis1);
1) Romania,Tom.X1I, pag.480, note 1,Mraar hijop dezeverzen van
de Charrette(vs.5570):
11Et sachiez que dit fu lors primes:
9*Or est venuz qui aunera!'
N ostre m estre en fu lihira

Quib direlenosaprist,
Car il premièrement le dist'',
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uit zjne werken bljkt,dathj eene geletterde opvoeding genoten
had.W atwj van hem kennen,zjn zjnegedichten,dievrjtalrjk
waren,maarnietalle totonszjn gekomen.
In den Cliglnsomthj zjne toen bestaande werken aldus op:
Cil qui ;stT Erec et d'Enide,
Et1es com mandemenz d'Ovide
Et l'A rt d'Am ors en romanz mist,
Etle M ors de Pespaule fist,
Delroi M arc et d'Iseutla blonde,
Et de la H upe et de l'A ronde,
Etdel rossignolla muance,
Un autre conte recomm ence.ff

Die opgave bevat misschien nietalzjne toenmalige gedichte$n,
en hoogstwaarschjnljk zjn zj ook nietinchronologischevolgorde
opgesomd; maar men mag aannemen:dat hj de merkwaardige
verhalen van den Chevalien. att Iïtlz
4, de Charrette en den Graal
niet onverm eld zou hebben gelaten , a1s die toen reeds het licht

hadden gezien1).Hj had dusinzjnejeugdeenevertalinggeleverë
van de Ar8 cvlcfprïl, en Remedia czzlprï,
g,evenzoo van de episoden
van Pelops en van Philomela uit de M etamorpbosen,welke werken,

evenals de Tristan, verloren schjnen te zjn2). Daar de laatstgenoemde roman in den Ereototviermaaltoe herdachtwordt5,
schjnt hj kortvoordezen te zjn opgesteld. Op den Erec volgde
aanteekent: ,,11 semble rësulter de ce passage que Chrltien dtait hdraut

(rarmes.ryc'est ce jour-h ,dit-il,qufon cria pour la premièrefois:Orest

venu qui aunera. Nous en avonspodr maître ce hdraut,qui nous enseigna à,
le dire,car ille ditle premier-'fCe nous n*a guère de sens s'ilne s'applique
* l'auteur lui-même associ; aux autres hfrauts;ilparattdiëcile decroireque
ce criait dtë poussë,au temps de Chrltien,par d'autres que les hdrauts''

1) Van Cbrhtian ron Troyes' dlzlznflfclc Yerlz,herausgegeben von W endelin Förster(Ha11e)verscheen in 1884Band I:Cligeszum erstenMaleherausgegeben.Band 11,die den Cbevahkr au nbn zalbevatten,verschi
jntspoedig
(1882).DePerchevalza1in deze reeksuitgegeven worden doorBaist.
2) Gaston raris vond in eene bewerking van deMetamorphosen dooreen
anderen dichter, Chrftien Legouais de Sainte-M ore, de totdusver verloren
gewaande vertaling van Zc x
v uancl de la hupe etde l'avonde etdu rossi
gnol
d.i. de episode van Tereus, rrocne en Philomela door Chrestien de Troies,
ingelascht. Romania XI1I,p.398.

3) Vs.418,1239,2066,4909 deruitgave in Haupt'sZeitscbrvt.
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Cligl8, dan de Charrette1), voorts de Chevalier czrliol'
t(Yvain),

en eindeljk leCp/lf:delGraal.Y t
3tvçrv/ktb
Gaston Paris is van m eening , dat de Chevalier JZI lion, en dus

alde daaraan voorafgaande gedichten,vöör1175vervaardigd zjn,
om dat m en in laatstgenoemd werk , vs. 594, leest:
Après m engier, sanz rem uer,
V ait.chascuns N oradin tuer-'*

Daar de hier genoem de Sultan van Aleppo in 1173 of 1174 stierf

en opgevolgd werd door Saladin,moest,zegthj)hetaangehaalde
spreekwoordeljk gezegde we1'omstreeks 1175 in onbruik geraken.
En daar de Rom an de la Charrette geschreven is voor Marie,

dochter van LodeFjk VII en Alienorvan Poitiers,welke in 1164
H endrik I,graaf van Champagne huwde,meentdezelfde geleerde,

dat de Charrette tusschen 1164 en omstreeks 1172 valt'). Ik kan
mj zoomin met de eene a1s met de andere gevolgtrekking ver-

eenigen. W at Sultan Noureddin betreft,kan het,dunktmj)niet
vreemd schjnen,dat zjn naam ,die indertjd den Christenen zoo
geduchtwas,ook na zjn dood isbljven voortleven in een spreekwoordeljk gezegde,datde grootsprekers aan de kaak stelde. Dit
wordt nagenoeg tot zekerheid , als men ziet, dat in een gedicht,
hetwelk zeker na 1200 geschreven is - de twintigste branche, vol-

gens Méon,van den Roman de.
/lezîtzrf3)- denaam nog voorkomt.
Afen leest daar wel in de uitgave van E. Afartin , I, vs. 1520:
1,Sire,fet-il,entendez m oi!
Saluz te mande Coradins
Par m oiquisuibon pelerins.
Si te crem entlipaien tuit,
A pou que chacuns ne sfen fuit'';

1) Daarvdt
h-valt misschien Lt'contes delAofGuillaumeSEngleterre,hier

in den tekst niet genoemd, omdat dit gedicht niet tot denzelfden kring
behoort. Zie daarover Dr. W . L. Holland, Chrestien zlon Troies, S. 64 fl.

HoFmann en Meyerontzeggen ditgedichtaan Chrestien,Försterschri
jfthet
hem toe.

5 T.a.p1.par.462,463.

3) Zie mi
jne Etudesur leroman deRenart,pag.853 suiv.Martin stelthet

gedicht ook, ofschoon op andere gronden,in heteerste kwart der dertiende
eet
lw ,Examen critique &,
s mss.du Roman d6Renart,pag.23.
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doch Coradin staatmaarin éénhandschrift.Dem eestehandschriften

hebben Loradin,datzooweleene schrjfoutvan Noradin a1s van
Coradin zjn kan,welken naam men alleen in heths.U aantreft,
terwjldriehandschriften(C.1.M )xpg'c#ïzèhebben.Dezelaatstenaam
schjntmj toe de oorspronkeljke geweesttezjn,diedoorsommige
afschrjvers in dien van den minder bekenden Coradjn veranderd
is1).En als 1172 of 1174 nietmeervaststaatalsuiterste termjn:
dan iserook geenredenom 1164alsvroegstentermjnaantenemen,
waar men eene speling heeftvan 1164 tot 1198,hetjaar,waarin
gravin Marie stierf. - Het laatste werk van dezen dichter schjnt
omstreeks 1189 begonnen te zjn,en hetzou welte verwonderen
wezen,dat een zoo vruchtbaar poëet in vjftien oftwintig jaren
slechtsaan één onvoltooidverhaalhetaanzjn zou hebben gegeven;
zjne meeste Artur-romans moeten daarom we1 niet vroeger dan
in de jaren 1175-1190 gedichtzjn. Hoe ditook zj,men moet
erkennen: dat men pmtrentden tjd van hetontstaan.van Phres-

tien'swerken nietde minste stelligp aanwjzing bezit2).
Maarditweten wj,dathj de stichtereenernieuweletterkundige
school geweest is. De groote opwenteling,die hj in de poëzie
teweeg bracht, komt het duideljkst aan den dag, als wj zjne
vertellingen,of anderer gedichten in zjn trant: vergeljken met
oaderwerhalen in viervoetige rjmregels geschreven. M en nem e
b.v. den ouden Renart,zooalswj dien uit de m iddelhoogduitsche
vertaling van H einrich der Glichesaere kennen : dat is een een-

voudig,onopgesmukt,ja droog verhaal,datnietbeöogtlezer of
hoorder te bekoren door schitterende schilderingent levendigheid
van toon of schalksche voorstelling en menschkundige opmerkingen.

Er leeftnauweljkskunstofverbeelding in. Hoe geheelandersis
1) srcoradin estle nom donnëparlesFrancsN Malek Moaddam,;lsde
M alek Adel, Sultan de Damas, qui en 1204 dirigea une expddition contre
Acre; en 1219 il ft abattre 1es murs de Jdrusalem et mouruten 1228.59
E.Martin,Examen cridque,pag.28.

Is werkeli
jk Pierre de Saint-cloud de dichterdergenoemde branche,dan
kan onmogeli
jk Coradin doorhem genoemd zi
jn.
2) G.Paris LLes romansd6 la tablerondep.23)zegt: ,,On arrivedonc :

Pordre et aux dates approximatives que voicipour1es oeuvres de Chrftien:

Tristan (perdu); traductions d'Ovide, Erec, avant 1164;le Charrette,puis
Ivain,entre l165 et ll74,le Perceval vers l180.95
JoxcKsrozT,Ned.Lett.M iddeleeuwen.I,4e druk.
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het nieuwe genl'
e/ Dit had steeds het oog op een verfjnd,aan
pracht en weelde gewend gehoor, dat zich luchtkasteelen bouwde

van eer en roem , en in uitgelaten jver blaakte voor schoone
edelvrouwen; dat zoowel voor die eer als voor die galanterie een

wetboek van de fjnst gesponnen casuïstiek had uitgedachi;een
gehoor, dat gaarne redeneerde en hoorde redekavelen , zonder al
te diepzinnig te philosopheeren , en dat daarom op eigenaardige

wjze moest bezig gehouden en vermaakt worden, als het aan
sprookspreker of verteller het oor zou leenen.
Chresiien heeft eene poëzie in het leven geroepen , geheel voor

zjn tjd berekend: luchtig en vluchtig en schitterend, bj afwisseling overgevoelig en bjtend scherp Hj is er op uit om
levendig teverhalen en sierljk te schilderen.De levendigheid van
voorstelling bereikt haar toppunt in de veelvuldige gesprekken ,

waarmede hj gloed geeft aan zjne beschrjving,welk middelal
zjne navolgers hem hebben trachten af te zien en na te doen.
Daarbj erlangt zjnevoordrachteene eigenaardige actualiteitdoor
de redeneeringen , beschouwingen , spreuken ,spreekwoorden ,waar-

mede hj nietkarig is1).Hj wachtzich daarbjevenwelzorgvuldig
voor een al te diepen gedaehtengang q en in het algem een zorgt

hj ervoorzjn gehoor alleen aangenaam bezig tehouden,niette
vermoeien:wat hj voor den beöogden indruk van minder+elang
rekent, gaat hj voorbj of stipt het slechts even aan. Hj versmaadt daarbj geen der kunstgrepen van het vak:zoo ishj er
op uit, de verwachting te spannen door b.v.geheim zinnige achter-

houdendheid van aanduidingen of verklaringen,die hj zoolangmogeljk verborgen houdt. Eindeljk is hj zjne taal volkomen
meester.

En al die kunstvaardigheid dientter verheerljking van een tot
in hetongerjmde overspannen begrip van eer;van een ridderljken
heldenm oed, die voor geen gevaren terugdeinst, alle reuzen en

monsters overwint, en elke moeiljkheid te boven komt,tot in
het onmogeljke5 eindeljk van een ideaalvan vrouwenhulde,dat
zich in de meest zinneljke en gaandeweg in de meestverâjnde,
zj het ook veelaluiterljke, galanterie openbaart. W ant,zoo zjn
1) Eene breede opsomming daarvan geeft Dr. W .L.Holland in zi
jn
Crestlen ron Troies,S.264 F.
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tjd één dogma beleed,het was dat derwereldsche zaligmaking
door de liefde. Zj rechtvaardigde en vergoeljkte alles. Daarom
zegthj in zjn Romatt#:la Charrette:
11A n ne porroitdire de boche
Rien quide par am or venist,

Queh,reprocheapartenist;
Einz estamors et corteisie

Quanqufan peutfairepors'amie...
Car sansfaille molten am ande

Quifetce q
'u'amorslicomande,
Ettot est pardonable chose;
S'estfailliz quifeire ne l'ose-''

Dat die poëzie in den smaak destjds viel,bewjstdelof:dien
hj inoogstte1). Huon de Mériverheerljktuitdrukkeljk:
Chrestien
De Troies,quitant ot de pris
D e trover.''

Nog meer bljkt dit uit de reeks van hen,die hetdoorhem
gebaande spoor betraden: zooals Raoul de Houdenc, die in zjn
M bb.augis de Portlesguez zich binnen denzelfden sagenkring bewoog ,
en in den Ronlait de G'
lfïl/cvzz?: de .DPJ:, zooal niet dezelfde
helden , dan toch dezelfde richting huldigde. Zoo ook Guillaum e
le Olerc, die den Roinan de F:rg'
lf.
s schreef, en Pierre de SaintOload, die de Reinaert-gedichten in denzelfden geest om werkte;
voorts Huon de M éri en zoovele anderen.
Dat de hier behandelde onderwerpen en de aangeslagen toon
weerklank vonden aan de hoven van Champagne en Vlaanderen ,
wier graven en gravinnen de stof aangaven en den geest, waarin

die behandeld moest worden, valt niet te verwonderen. W elis

het bevreemdend,dat deze romans gedurende geruimen tjd ook
ongehoorden opgang maakten onder deeerzame,weinigidealistische
N ederlandsche poorters.

1) jjcette rfputation ne s'arrêtait pasaux limitesdelaFrance,elle ftait
si grande en A llem agne au comm encem ent du X 1I1 siècle que lfon m ettait
sous le nom de Chrdtien des ouvragesfrançais qufon traduisait etauxquels
il ftait complètement Jtranger, afln de leur procurer du succès.'' G.Paris,
Leg romans de la Table Aonde,p.24.
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W j zagen,hoe Graal,Merljjn,Lanceloten Peroheralvoorde
Vlaamscheburgerj werden vertolkt:wj staan thansBtilbj enkele
m iddelnederlandsche vertalingen uit de schoolvan Chrestien,die,
m et nog een paar gedichten , aan andere sagen ontleend , het

voortrefeljkste uitmaken,watonzemiddeleeuwseheletterenhebben
opgeleverd,en wj betreden daarmeèhetbloeitjdperk onzer diehtkunst in die eeuwen.

Het eerstkomtin aanmerking de Roman wc3
z Fergu'
tqt,die door

een Vlaamschen dichter werd nagevolgd1).De door hem geleverde
tekst geeft al aanstonds aanleiding tot enkele opm erkingen.
Van den Franschen roman bestaan nOg slechts twee hand-

schriften,die in bjzonderheden eenigszinsvan elkanderafwjkende
lezingen2) bevatten. Het is echter niet geheelonwaarschjnljk,
althans niet onmogeljk,dat er nog een andere,in hettweede
gedeelte sterk afwjkende tekst is bekend geweest. Immers de
m iddelnederlandsche vertaling , welke ons in een handschrift,toe-

behoorende aan de Maatschappj van Letterkunde te Leiden,is
bewaard gebleven5 ,schjntdie meening te schragen.
Verwjs heeft in de inleiding totzjne uitgave eene vrj uitvoerige ontleding gegeven zoowel van den Fergus (bl.XI- XX1) als
van de middelnederlandsche navolging (bl.XXI- XXVIII).
1) Dathi
j een Vlaming was,bli
jkt wel uitdeArermelding van Gentvs.
2552 en Marketbi
jRi
jsselvs.872.
2) De eene, naar een Pari
jzer handschrift in 1841voorden Abbotsfordclub te Edinburg uitgegeven door F.M ichel onder den titelvan Leromcn
des aventures de Frlgus par Guillaume le Clerc, troueère du X llleygcle. De

andere, oudere tekst komt voor in een handschrift der boekeri
j van den
H ertog van Anmale,en werd doorrrof.ErnstM artin uitgegeven onder den
titelvan Fergus,Ao?ncn '
von Guillaume le Clerc,Halle,1822.

3) Dit handschrift is tweemaal uitgegeven: eerstte Utrecht, in 1838,

door Prof. L. G. Visscher, onder den titel van Ferguut, Ridderroman uit
d6n yabetkring van de Ronde TcJk!. Over deze ggspreekwoordeli
jk geworden

slechte uitgave''(Verwi
js) zie men hetoordeelvan Prof.M.deVries(Fcc!gids IX , 169), door Dr. Eelco Verwi
js overgenomen aan hethoofd zjner
inleiding totde,na zi
jn dood belaas,in hetlichtverschenen,doorhem bezorgde uitgave, onder den titel Ferguut,Nieuweuïtpcrercn Dr.EelcoFerwjd,
uit z/ne nalatenschap uitgegeven en rcn een glossarium voorzien door Dz'
. .T.
Verdam , Hoogleeraar te dznsferdc?
n tBibliotheek van M nl.Letterkunde,Gro-

ningen,1882).
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Om de vergeljking gemakkeljk temaken verdeelde hj hetgedicht in dertig afdeelingen , en deed uitkom en,datde twaalfeerste ,
loopende van vs. 1 tot 3229 van het Fransch , en vs. 1 tot 2592

der navolgingtbehoudenseen paar uitzonderingen,bjna letterljk
geljkluidend zjn.In de afdeelingen 13t15,16,17 wjktde middelnederlandsche tekst nog al af van den Franschen ; in de andere
is de overeenkom st zoo gering , dat alleen de grondtrekken van
het verhaal m et elkander overeenstemm en ; en zelfsditnietaltjd.
De 18e afdeeling ontbreekt in de vertaling geheel; o0k de 28e;
m aar hetgeen daar in het Fransch verhaald wordt,vindt in het

middelnederlandsch zjne plaats aan hetslotvan no.26. Dusontbreken in de navolging devss.4330- 4435vanhetoorspronkeljke;
en omgekeerd vindt m en de Vlaam sche vss. 2760- 2812, 38223864 en 4891- 4926 niet in het Fransch.

Verwjs schreef dit verschil aan eene andere oorzaak toe. Hj
meende, dat alleen de volgende oplossing mogeljk was1): rDe
Nederlandsche Fergzlztt is het werk van twee rertalers: waarvan

de eene vrj nauwkeurig den Franschen tekstvertaalde,doch zjn
werk , om welke reden dan ookt m oest staken. De onvoltooide
arbeid werd daarop vervolgd door een m et het Fransch weinig
vertrouwden dichter: die zich vergenoegde m et eene vaak zeer

vrje bewerking, waarbj hj alleen de ruwe omtrekken van het
verhaal teruggaf, zonder zich er om tebekreunentdathj meermalen den natuurljken samenhang verminkte,en een aantalfjne
trekken en schoonheden opoFerde, die in den Fergzts voorkomen-''

Om dit te staven wees hj op het verschil rin taal,stjlen
versbouw.'' B.v. in het eerste gedeelte kom en vaak assoneerende

rjmen voor,die in het tweedebjna geheelontbreken:). Voorts
komt alleen in het eerste deel de vorm waent ontberen, waent 'lï:f

denken, waettt Al/ef horen,enz.voor,tot elf maal t0e;dieuitdrukking zoekt m en in de eerste 2600 verzen te vergeefs.

Deze twee afwjkingen zjn niette loochenen. De eerste schjnt
te verklaren uit den dwang , dien de vertaler van het eerste ge-

1) Ferguut,Inleiding,b1.XXIX.
2) Verwi
js teltnegentlen assonancen in heteerstestuk:daarbi
l zi
jn ernog
drie te voegen, die hi
joversloeg (vs.712,1030,1332). In hettweede staat
er slechts een,ofmisschien twee.
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deelte zich oplegde om zoo trouw mogeljk het oorspronkeljke
terug te geven , welke.dwang in het tweede gedeelte , dat eene

zeer vrje bewerking geeft,nietbestond.Dan bljfterslechtséén
verschilover,datik beken niette kunnen verklaren.ZooVerwjs
verder nog aanstipt,datpbjna uitsluitend in hettweedegedeelte''
bj eene opvolging van twee of meer onderdeelen van een zin
het voegwoord ende ontbreektthj moettoch erkennen,datdeze
eigenaardigheid o0k in heteerstedeelwordtaangetroFen,zj het
ook slechts tweemaal.Yoortsbeweerthj,datpterwjlinheteerste
gedeelte de zin gewoonljk eindigt aan het einde van een Yers,
in het vervolg telkens zinnen voorkomen ,die midden in een vers

beginnen-'' Deze stelling is volkomen onjuist: eijatnbellèelètkomt
zoowelin heteerste alsin hettweedegedeeltevobr1).
Eindeljk meende Verwjs ook nog daarin een bewjste vinden
voor zjne stelling, dat de tweede pdorpere''dichter zich platte
uitdrukkingen veroorlooft,die men bj zjn voorgangernietaantreft.Maar ik vraag,of quade dcïf: (vs.403)en driten dpp,
:(zoowel
vs.541 als4694)fjne uitdrukkingen zjn?
Mj dunkt,dathetbetoog van Yerwjs geen steek houdt.Trouwens wj treFen in beide deelen een aantalopmerkeljke woorden
aan 2),en hetzelfde misbruik van bastaardwoorden,die eer pleiten
voor de identiteit des schrjvers van beide deelen. Daarbj komt
nog, dat het geheele gedicht door herhaaldeljk God en zjne
Heiligen worden aangeroepen 3)ten vaak dezelfden. En evenals
1) Verwi
js wi
jstop vs.2636,2650,9962,4146,4172,4372,5060,5484,
5538.Ik voeg er nog bi
j:vs.2840, 3080, 3134,3432,3819,4006,4059,
407:, 4245, 4996, 5458: in 'tgeheel 20 m aal voor het tw eede gedeelte;

maar in het eersteenjarabeertevenzeervs.2,66,148,165,183,192,224,
253, 406, 472, 742, 811, 884, 1534,1630, 1722, 1740, 1251, 1845,1928,
1964s1984,2192:te zam en 23 m aal.

2) B.v.Beckeneel,bruut,ende = endedat,gedalsch,gravele,bucken (:stucken),dagen,dapperlike,hedenmere (vs.2018, 21:0,4590,4624,nietin het
Gloss-),nt
eskief,nedernicken(vs.1905),nicken (vs.4080),nu toe,ontbaren(vs.
386, 4l6, 2l98, 5532,niet in het Gloss.),sagen (vertellen)rosside,wreen,
scorgie,tameer.

3) '
W etekeyeof Wetecree,vs.1017,2019,3375,3506:WrefeGod,vs.7059
Wille zp,
f heèen God,vs.1554;so hel
peznï God,vs.2355,5122;ofdeHeiligen Ste A.
fcz/e, vs. 658,2830;St.Den'
t
/,
s,vs.2138,5275;St.M artyn,vs.
:508;St.Alene,vs.3201,4839;St.Danele,vs.47839St.A l
aert,vs.5392enz.
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wj op het doorgaande enjambement wezen,maken wj ten slotte
nog opmerkzaam op de rime z'
ïc/l:, die in de beide deelen her-

haaldeljk voorkomt1).
Twee verschillende vertalers zouden aan den dag kom en door

het verschil in iaal en versbouw;en wj hebben juisthettegendeel bevonden. Een zoo groot verschil in het verhaal zelf: als de

vergeljking van de onsbekendeFranschetekstenmetdenavolging
oplevert, m oet wel aan eene andere oorzaak worden toegeschreven.

Men staat,dunkt mj,voor de volgende oplossing:öfde middelnederlandsche vertaler heeft eene lezing nagevolgd: die afweek

van de ons bekendep,öfhj heeftden tekstA vertaald,wathet
eerste gedeelte betreft, met het oorspronkeljke voor zich5maar
heeftvoor de tweede helftalleenzjngeheugezkunnen raadpl/gen,
daar hj het Fransche handschriftnietmeerte zjner beschikking
had. V oor de eerste onderstelling zou pleiten , dat ook in het
eerste gedeelte een zeker aantal plaatsen voorkomen , die van den

Franschen tekstafwjken:).Maar deze kunnenwellichtook worden
toegeschreven aan de haast: die de bewerker had om zjnetaak
af te doen, wetende: dat hj eerlang het oorspronkeljke zou
m oeten missen. Ik durf niet beslissen ; maar zou het meestgeneigd

zjn de tweede veronderstelling aan te nemen. Datmen kon navolgen zonder den tekst voor zich te hebben : leert o. a. W olfram
von Eschenbach , die het gedicht, dathj navolgde,zoo min kon
lezen alszjne eigen vertaling.
Ziehierden beknopten inhoud van den m iddelnederlandschen rom an :

Koning Artur heeft hof gehouden te Caradigaen5. Na den
eten gaan zjne ridders terjacht op hetwitte hert,datde koning
wenschte te vangen. Het wild ontkomt aan dejagers: Perceval
alleen vervolgt het,en als heteindeljk vermoeid in een moeras
zinkt, maakt zjn brak het af. Perceval ontvangt ter belooning
een vergulden beker, dien hj terstond aa*n Gawein vereert. Den

volgenden morgen breekt men op naarCardoel4). De stoetkomt
1) 1, vs. 118, 170, 180, 336, 396, 642, 904, 1208, 1558,1710,1846,
1904, 1906,2204,22349 II,vs.2900,3120,3466,3478,4570,4886,5Q14.
2) Verwijs noemt ze afwijkingen,b.v.vs.180- 191,20d3-208,542- 548;
ofkenmerkt ze a1s ::sloz'dig vertaald'',b-v.vs.75- 84, 93- 102,941- 948.

3) Nu Cardigan in Zuid-W ales.
&) ThansCarlislein W ales.
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langs de woning van den rjken dorper Somilet:een zjnerzonen
is m et den ploeg op het veld en verneem t van een achtergebleven

knaap, wie de ridders zjn. Hj besluit naar 'skonings hof te
gaan en keert haastig naar huis.waarzjn vaderden spotdrjft
met zjn voornemen en hem met scheldwoorden overlaadt. Zjne
m oeder, die van edele geboorte was, springt voor hem in de bres
en de vader laat zich overhalen hem met een verroesten m aliënkolder te wapenen. Voorzien van schild en Speer en bovendien
van eene1)werpspies,vertrekthj en volgt het spoor des konings.

Hj woidt door vier roofridders overvallen: en doodt er twee,
wier hoofden hj aan zjn zadelboog hangt.
Hj komt aan hethofen wilonder 'skonings raadslieden opgenom en worden. Key
'e bespot hem en tart hem uit: den horen en

den sluiervan de zwarterotstehalen.Gawein neemtdenjonkman
in bescherm ing , die het waagstuk wil volvoeren.

Van het h0fvertrokken,wordtdejonkman door eeneregenbui
overvallen, maar gastvrj opgenomen door eene jonkvrouw ,onder
voorwaarde,dathaarvader,'skoningskamerling,ditbjzjnet'huiskomstzou goedkeuren.Deze noodigthem uittebljven,geefthem
allerleigoeden raad en overreedt hem zich door Arturridder telaten

slaan,hetgeen Ferguut,z0o heette dejonge dorper,aanvankeljk
weigert,daar hj meende,datzjn vaderhem reedsgeridderdhad.
H et geschiedt echter,en dan trekt Ferguut op om hetstoutestuk

te volvoeren.Hj komtaan hetslotYdeel,waarhj dooreen ridder
en diens nicht, de sch
one Galiëne vriendeljk ontvangen wordt.
*o
De jonkvrouwt in hevige liefde jegens hem ontstoken,begeeft
zich 'snachts naar zjne kamer en bekenthem haren hartstocht.
Hj is daarvoor ongevoelig en weigerthaarwederliefde,wanthj
wi1 eerst het ondernomen avontuur volbrengen. Galiëne verlaatvo1
schaam te den ridder en besluit tot haar vader terag te keeren.
Dan volgt het verhaa
l van Ferguut's gevecht en deoverwinning
4
van den zwarten ridder, die horen en sluier behoedde. Deze m oet

1) HetFransch heeft:::sis gavellos'';hetMnl.j:si
jn gavelot'';datisook
welaan overhaasting toete schri
jven zoowela1shetweglaten derverklaring:
,9Savoir pods qtz*il estoit sos;
Car s'il fustsages,sans doutance,
11ne dem andastque sa lance.f'
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zich naar Artur's hof begeven en allen behalve Keye groeten.

Bj zjn gasiheer teruggekeerd, verneemt Ferguut, dat Galiëne
vertrokken is,voor welke hj thansin liefde ontbrandt,en die hj
nu gaatzoeken. Hj heeftop dien tochtallerleiontmoetingen. In
twee gevechten overwinthj telkenseen gevreesden ridder,en hj
zendt beiden naar Artur. Afgemat komthj,na lang dolen,aall
eene plaats, waar vjftien ridders juist aan tafel willen gaan.
Zonder een woord te spreken neemt hj plaats en voorzietzich
van spjs: ten slotte weigerthj voor hetgebruikte zjn paard en
zjne wapenrusting afte staan,die zj van hem eischen. De aanvoerder gaat nu met een brandend stuk hout Fergaut te 1jf,
m aar deze werpt hem in het vuur en doodt allen op twee na , die

hj naar Arturzendt.
Hj rjdtverder en denktaan Galiëne'sliefde,totdathjwaanzinnig wordt,hetgeen denvertaler- wantinhetoorspronkeljkevindt
men dit niet- eenebespiegeling overdemachtderliefde ontlokt1).
Intusschen komen al de door hem overwonnen ridders aan Artur's
hof, en de hovelingen dringen er op aan, dat de koning den.dappere, die door Keye's spot verdreven was, zou doen zoeken. Dit
geschiedt, maar de uitgezondenen komen onverrichter zake terug.

Twee jaren doolde Ferguut rond in het woud, zich en zjn
paard sleehts voedende m et wilde wortelen. Geheel verwilderd en

1) Vs.2768:

!,lc waenre speeltdie duvel m ede,
D attie minne es van so groter crachte,
Datsieens mans gedachte
In soe corter stontonderdoet.
W e1gokeltsi onder den hoet:
Bedi en cans niem en gehoeden.
Die gene die meest wanen vroeden
Doetsidolen alremeest;
Si sent in hem haren geest,
Ende doetse anebeden haren god,
V an den vroeden m aecse sot
Ende van den sotten vroet,
Enen doetse quaet,enen andren goet.
Over ales hare gewelt;
Si loept seerre dan dien telt,
H are en mach nieman ontriden;
Mrien siwille doet sigliden-''
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vermagerd komt hj aan eene wonderdadige bron,waaruithj en
zjn paard drinken,waarop zj beiden eensklapsgezond worden1).
Een dwerg bespot hem ,dathj daarGaliëne zoekten zegthem ,
dat hj haar niet zal vinden,voordat hj het wonderschild za1
veroverd hebben. Dit schild was
van witten yvore,
Geplaneertwelter core,
V an dieren stenen vol geset.

Ic wille wel,datgi
jtwet:
Die scild heft selke cracht,
Dat hetter donkere m lddernacht
Drie m ilen omtrent verlichtet tlant:

Si
jnsgelikemen noiten vant.
So wiene omme den hals dragetS;,
Lettelno vele hihem verwaget,
Diene draget mach nietverwonnen wesen,
W are hi doetwont,hiworde genesen.''

In de stadt waar 't schild zich bevindt, kan nooit hongersnood
ontstaan. Blooden maakt het stout; die 't draagt, wordt nooit

oaderdanveertigjaaren isaltjd bljdeen rmetvrouwenliefgetal.''
Ferguut tjgt op weg om dit te zoeken, komt aan de zee,en
vindt een schip, door tien roovers bemand. Hj scheeptzich in,
en als zj hem van paard en wapenen willen berooven?slaathj
hen allen dood,op één na,dien hj naarArtur zendt.
Aan land gekomen,zwerfthj lang rond,totdathj een herder
ontmoet,dien hj naar het witte schild vraagt;deze zegthem ,
waar het zich bevindt: doch tracht hem van zjn voornemen om
het te veroveren af te brengen5. Te vergeefs: hj rjdtverder
1) Eenedergeli
jkebronwordtookinden Walewelnbeschreven,vs.3550-3593.
:) Lees:dreget,en in hetvolgende vers:verweget.Zie Taalg.1X,184.
3) De ontmoeting metden herdertreftmen nietin 'tFransch aan,waar
Fergus het schild op het spoor komtdoor den wonderbaren glans,d.ien het

in het ronde verspreidt.A1s hi
j hetbemachtigd heeft,voerteen koopman
hem weer terug over de zee. MTeldra ontmoethi
jdrieherders,aan wiehi
j
vraagt, waar hi
j zich bevindt. Hi
jverneemt,dathetland Lodien heet,en
Galiëne er koningin overis.Zi
jwordtin hetkasteelRoceborcbelegerddoor
een machtigen koning. Hi
jbesluithaarterhulp tesnellen.- Men ziet,de
ontmoeting met de herders is in onzen tekstop onhandige wi
jzeverplaatst.
H etgevolg daarvan is,datFerguutin hetm iddelnederlandschegedichtGaliëne

schi
jntvergeten te hebben,en slechtstoevallig aan haar wordtherinnerd.
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en komt eindeljk bj den toren, waarhetschild wordtbewaakt
door eene afsehuweljke reuzih, Pantasale genaamd. Zj tracht
hem @met*
'de vervaarljke zeis,die zj zwaait,te treFen5maarhj
ontwjktden slag, die op eene kolom neerkomt,waardoor dezeis
in stukken breekt.Ferguutwondthaarin 'thoofd en zj bjthem
in den schoader, zoodat hj teraarde valt. Doch spoedig springt
hj weerop,slaathaareerstde rechterhand en dan hethoofd af.
Hj dringtin hetslotdoor en maaktzich meestervan hetschild,
datdooreene reuzenslang wordtbewaakt,diejuistslaapt.Ferguut
wekt:bestrjdten doodthaar.
N a twaalf dagen zwervens kom t hj aaneenkasteel,datbewoond
wordt door den reus Lokefeer, den m an van Pantasale. N a een

hevig gevecht doodt hj dezen zoowel a1s zjn zoontje,datdoor
twee geroofdejonkvrouwen verpleegd wordt.Deze wjzen hem het
voortreFeljke paard Pennevare,dathj temt,en zich toeëigentin
de plaatsvan zjn rosthetwelk de reusgedood had.
Na vier maanden met de jonkvrouwen op hetkasteelvertoefd
ie hebben1), vraagt Ferguut haar, of zj ook weten,waarhj
ergens eer en roem zou mogen behalen? - Hj denkt er dus
bljkbaar niet meer aan zjne geliefde op te sporen. - Eene
der jonkvrouweu zegt hem , dat niet verre van daar de stad
Rikenstene belegerd wordt door een koning , die Galiënet de
koningin van het land , wi1 dwingen hem te huwen. Nu snelt

Ferguut zjne geliefde te hulp. Hj doetde belegeraars,die reeds
de overhand hadden,terugwjken,en 'savondskeerthj naar het
kasteel terug. Den volgenden dag wordt het gevecht hernieuwd ,

waarin Ferguut natuurljk wonderen van dapperheid verricht.
Galiëne intusschen, voor den uitslag van den algemeenen strjd
beducht, stelt koning Galarant voor: de zaak door een tweekam p
te beslechten, of liever één ridder van hare zjde zou tegen twee

der zjnen strjden. Zj zendt hare hofjuFer Lunette naar Artur,
om dien teverzoeken haareen kampioen tezenden:maar alzjne
ridderszjn uitgetogen om Ferguutop te sporen.Op haren terug-

.

1) In het Fransch bli
jft hi
j slechts drie dagen in het kasteelom zi
jne
kracht te herwinnen. Dan ziethi
j uit den toren het omliggende land en den
burcht,waarin Galiënebelegerd wordt,en hi
ji
jlthaartehulp.
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tochtontmoetzj Ferguut, wien zj den stand van zaken schildert
en hem tevens zegt, dat hare Vrouwe in onzinnige liefde brandt
voor een onbekenden ridder. Deze, verzekert Ferguutt zal hare
m eesteres kom en bescherm en.

Nu volgtde kampstrjd van FerguutmetGalaranten diensneef
M acedone. De laatste wordt aldra gedood en ook de koning wordt
gedw ongen zich op genade of ongenade over te geven. Ferguut

schenkt hem het leven, mits hj Galiëne manschap doeten zich
als gevangene naar Artur's hof begeve. Ferguut vertrekt tot aller
leedwezen.
Nadat verhaald is, h0e de laatst overwonnenenbjArturkomenj
keert de dichter tot Galiëne terug.Zj begi
ntin te zien,dathaar
weenen niet baat; en daar een vrouwenhart niet van staal is,
verkoelt hare liefde voor Ferguut. M aar haar toestand is zonder

beschermer onhoudbaar. Zj besluit naar Artur te gaan en dien
om een voogd over haar land te verzoeken. Zj reist met een
prachtig uitgedosten stoet naar Cantorbie. Artur doet een groot
tornooi aankondigen , waarvan de overwinnaar Galiëne's hand zou

erlangen.DatFerguutalsde W itte Ridderin hetkrjtverschjnt,
spreekt vanzelf. Zjn eerste tegenstander is Keye,dien hj uitden
zadel en m et een gebroken djbeen in een poelwerpt. Na nog
andere heldendaden ontwjkt hj weerin hetbosch. Zoo gaathet
elf dagen lang , waarop Ferguut al de vermaardste helden van het

hof overwint. Eindeljk verschjnt Gawein in het strjdperk:met
hem weigert Ferguut te kampen en maakt zich bekend. Gawein
voert nu Ferguut tot den koning , die aan Galiëne Ferguut als
bruidegom voorstelt.
5Ve1 sere versuchte Galiene.
Si sach we1 dat was die gene
Diese rovede van den sinne,
Ende ontseide haer sine m inne.
Galiene hadde die scam te groet,
Si wertvalu,bleec ende roet,
Alsi den ridder sach in dogen.
Galiene sprac:lllc moet gedogen,
H er coninc,mi esliefu wille.''

Ferguut wordt na eene bruiloft van veertig dagen a1s koning
te Rikenstene gekroond.
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Het moet in het o0g vallen , dat de dichter van den Fergl's
zich niet slechts in het algemeen een trouw navolgervan Chrestien

de Troiesbetoont,wiensmanier,toonenspreekwjzen hjnabootst;
maar hj heeft in 'tbjzonder zich diens Conte delGraalals zjn
m odel voorgesteld. Daarop kom en niet alleen versehillende toespe-

lingen voor,maarde Fergus isbjna alseen tqgpnhangervanden
Percheralte beschouwen.lsPercevaleen onervaren jonkman,die
van lieverlede zich tot een volmaakt ridder ontwikkelt, m aar
vooral door mystieke kracht tot het hem elsche getrokken wordt,

en zich allengs tot een geesteljken held vormt,de dorperszoon,
aan wien de Roman de Fergus ofvan Ferguut,zooalshj in het
Ylaamsch heet, zjn naam ontleent,spreidt in de verschillende
trappen zjner ontwikkeling en geesteljke vervorming een meer
wereldljk karakter ten toon. Ferguut wordt ons voorgesteld a1s
schoon,dapper,âeren edelmoedig;kampend voorrechtenbilljkheid, bezield met een hoog gevoel van eer. Hj isin de volle
kracht der jeugd, die zich openbaart in naïefzelfvertrouwen en
luchthartige vrooljkheid,waarmede hj de gevaarljkste avonturen
bestaat. Hj heeft dus alle kiemen in zich van een uitstekend
ridder5 maar hj is de zoon eens dorpers, van alle hoofschheid
verstoken. De dichter doet die plompheid uitkom en door enkele
kleine trekken ; m aar wat haar vooral in het licht m oet stellen :

is Ferguut's aanvankeljke onvatbaarheid voor liefde,waarom hj
dan ook zjne wedermin ontkegtaan de schoone Galiëne,diehem ,
op de zonderlinge m anier aan de vrouwen in dezen sagenkring
eigen , hare liefde bekent.
Dat was wel het sterkste bewjsvan dorperljke botheid,Tlaar

da opvatting van een tjd, waarin galanterie en vrouwendienst
beschouwd werden als de eenige kweekers van beschaafde,hoofsche

vormen.Hetvaltdan ook nauweljkste betwjfelen:ofde dichter
heeft in dezen roman willen schilderen,h0e de liefde den dorper

vormt t0t een volmaakt ridder in de practische werkeljkheid,
zooals hj W alewein beschouwde. Hj heeftdaarmeé bljkbaareen
tegenhanger willen leveren van den Percheral.
Dat is echter ter nauwernood in den loop der gebeurtenissen

duideljk gemaakt,zoodat men bj den eersten oogopslag geneigd
is alle eenheid aan dezen roman te ontzeggen , waarin de held

uittrektom zeker avontuurtevolbrengen,en daarbjkennismaakt
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m et de schoone Galiëne, welke kennismaking aanleiding schjntte
geven toteene episode,terwjlzj van lieverledetothethoofdthem a

van hetwerk uitdjt.
Daardoor kan het oordeel over het geheelq samenstçl van het

gedieht nietzeeryunstig zjn. Vestigtmen hetoog op de bewerking , dan wordt het anders. W ant de m eeste tooneelen,op zichzelf

beschouwd, zjn meesterstukjes van voorstelling,uitmuntend door
levendigheid en waarheid. Z0o de Fergus in dit opzicht nevens de
beste gedichten uit dezen sagenkring m ag geplaatst worden ,en Guil-

laume le Clerc1) zich een waardig mededinger van Ohrestien toont,

in de vertaling heeft zjn werk veel van zjne eigenaardige aantrekkeljkheid verloren.
Toen men den middelnederlandschen tekst nog niet met het

oorspronkeljkevergeljken kon,washetoordeeldaarovergunstiger
dan thans.Hj heeftn0g veel,datonsaantrekt;wantverscheidene
der goede eigenschappen van den Franschen dichterzjn ook daarin
niet te miskennen , en vooral is hier de levendigheid der voor-

stelling niet verloren gegaan. AIaar devrje behandeling der stof,
vooral in het tweede deel, is alles behalve in het voordeel van
het œsthetisch genot. De natuurljke gang van hetverhaalwordt
er te dikwerf in verbroken , de voorstelli
ng is plomper,de bjzon-

derheden zjn minder :jn gepenseeld,en hetgebrekaanzelfbeheersching,dat soms tot walgeljke overdrjving leidtttoont,datde
Vlaming geen meester in hetvak waj. Ditbljkttrouwensreeds
uit de eerste helft van het gedichtt waar menige toets, die tot

een juisten omtrek of Ejner schakeering onontbeerljk was,niet
uit het Fransch in de vertaling is overgegaan. Toch , ik herhaal
het, laat zich de m iddelnederlandsche Ferguutnog met genoegen

lezen, a1s men erhetoorspronkeljke nietnaastlegt,en alsmen
buiten rekening laat de slordigheden , fouten en uitlatingen van

den afschrjver van het handschriftder veertiende eeuw,datons
een ietwat verjongden en,zoo het heet: sgecorrigeerden''tekst
geeft van het werk, dat tusschen 1220 en 1250 ontstaan schjnt.
Vooral behoort men ook de groote losbandigheid in den versbouw

1) Men moet hem nietverwarren metGuillaume le Clerc deNormandie,
den schri
jver van le Bestiaire divin etle Besantd6Dieu. Vgl.Martin'suitgave van den Fergus,S.IX u.s.w.
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over hethoofd te zien,welke de afschrjverzich veroorloofdheeft,
die toch, ondanks al zjne tekortkomingen: aan het slot durfde
bew eren :
Here,hierhebdi van Ferragute
V an beghinne ten inde alute,
Ghecorrigeert van miere hant,
Over al soe waer ict vant

In ri
jm in vers,in ward mescreven.'

Veel merkwaardiger is voor ons de Roman ran Afprft
z:zl1)':
vooreerst omdatdie allen schjn heeftvan niet uithetFransch te
zjn vertaald, hetgeen ons dan ook oplost, hoe hier de geest,
waarin het dichtstuk is opgesteld, m eer overeenkomt met de
richting van onzen eigen landaard , dan in die stukken ,welke maar

klakkeloos uitden vreemde zjn overgenomen.
De inhoud 'is gevormd door denauweljks metelkander samenhangende avonturen van W alewein ,Lancelot, en zekeren ridder,

die,naarzjne zwarte kleur,den naam van Moriaen draagt.
W alewein en Lancelotondernemen nameljk een tochtteropsporing van Perchevael. Op zekeren morgen ontmoeten zj een ridder
H iwas alsward ,ic segt u hoe:

Si
jn hoeft,lichame endehande
W as alsward,sonder sine tande;

Ende wapine ende scilt,sekerli
jc,
'Vasalenen moergeli
jc,
Ende alse sward alse een raven.

Na een langen strjd tusschen den onbekende en Lancelot,deelt
de zwarte ridder op W aleweins verzoek mede, dat hj Moriaen
heet en dat hj Perchevael zoekt,zjn vader,diedekoningin,
M oriaen's moederj verlaten had , waardoor haar heur erfdeel onthouden en haren zoon de schande van een bastaard te Z1
@
J@11 a2I1gewreven werd.
W alewein en Lancelot storten strane groet''bj dit verhaal,
m aken zich aan Moriaen bekend, en deelen m ede, datook zj

lh Deze roman is tweemaal uitgegeven:in 1846 doormi
jin den Roman
van Lancelot, in welks tweede boek de Moriaen gelascht is (vs.4254742250);en afzonderli
jk door Dr.J'
.TeAvinkelonderden titel:Roman van
xYor
fcen,(Groningen,1877).
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Perchevael zoeken. Nadat W alewein hem heeftvoorgeschreven ,hoe

hj zich in 'tvervolg alseen hoofsch riddermoetgedragen,gaan
zj methun drieën verder.
Zj komen aan een'driesprong,en vernemende van een kluizenaar, dat twee ridders

onder wie missehien de gezoehte -

daar voorbj gereden zjn, slaan ze ieder een afzonderljken weg
in en hebben daar verschillende avonturen.
Eerst vertelt de dichter ons van W alewein ,die eenem ishandelde

jonkvrouw redtuitdehanden eensridders,dienhjdoodt.'sAvonds
zoekt en vindt W alewein gastvrjheid bj een onbekenden burchtheer.Terwjlze hetavondmaalgebruiken,wordthetljk van den
zoon des burchtheers binnengebracht:de wonden openen zich , het

bloed begint weer te vloeien.Ieder begrjpt,datW alewein den
jongen ridder gedood heeft. De oude burchtheer heeftzjn'gast
bj zjne komst evenwelbescherming en vrjgeleide toegezegd en
brengt W alewein voorloopi
g in zjne eigen slaapkamerom hem te
beveiligen tegen de woede der zjnen. Na een hevigentschoon
geschilderden tweestrjd,of hj hetgastrechteerbiedigen dan we1
den moordenaar zjns zoons strafen zal,besluithj W alewein tot
buiten zjne pwarande''te geleiden. Hetverdere zou hj aan zjne
volgelingen overlaten. Maar de drossaartverruiltheimeljk W aleweins rgode swaerd'' tegen een , dat
1:En was niet twe penninge waerd;''

snjdt de riemen derstjgbeugelshalfdoor en beschadigt ook den
buikriem . Als W alewein nu buiten het kasteel gekomen is, wordt

hj besprongen door gewapenden,neergeveld en weggevoerd naar
den kruisweg om daarop een radeen'smadeljken doodtesterven.
Gelukkig daagde te rechier tjd Moriaen op alszjnredder.Diens
zwarte kleurhad nameljk iedereen voorhem doen vliedentzoodat
hj op zjn tocht niemand kon vragen naar Perchevael. Deveerlieden vluchtten voor hem t zj zagen in hem een' duivel. Z0o
keerde Moriaen op den weg terug en vond bj den kruisweg
W alewein , die reeds op 't rad gebonden is. Het gelukte M oriaen
hem te verlossen.
Terwjl zj vertoefden ter wille van den gewonden W alewein,
kwam W alewein's broeder Gariët. Dezè vertelt,datArturtjdens
eene jachtpartj door den koning der Saksen is opgelicht en het
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geheele rjk op Jén kasteel na door den koning van Ierland
is vermeesterd. De koningin had hem uitgezonden om Lancelot

en W alewein te zoeken. Ook verhaalt hj,dat er aan het hof
tjding gekomen is, dat Perchevael eene kluis in Ierland had
beirokken.

Gariët steekt nu metMoriaen de zee over;zj vinden werkeljk
Perchevael, die belooft met hen mede te gaan en zjne trouwbelofte gestand te doen.

W aar was Lancelot intusschen gebleven? Hj kwam in oene
door een draak verwoeste en ontvolkte landstreek. De koningin ,

eene schoone jonkvrouw ,had hare hand toegezegd aan hem ,die
het monster zou dooden. Lancelot bestreed en velde het ondier,
doch werd zwaar gewond. Een ridder, die gaarne de hand der

jonkvrouw wilde verwerven, wachtte heteindevan den strjd af,
en gaftoen,zoo hj meende,Lancelotden genadeslag. W alewein
kwam echterjuistaangereden en doodde den eerlooze.
Beideridderskomen nu aan den kruisweg entrekkengezamenljk
op ter hulpe van koningin Ginevra.Zj verslaan de vjanden,bevrjden Arturen maken den koning van Ierland totArtur'sleenman.
M oriaen trekt nu met Perehevael, Lancelot en W alewein naar
het land van M oriane. De heeren des lands worden door M oriaen

gedwongen derechten zjnermoederte herkennen.
Doe m aectmen daer die brullocht saen
V an Acglovale ende vander vrouwe:
Deen dede den anderen ondertrouwe.
Daer ward bliscap ende groet spel:
Die brullochtduerde also wel
XIIIJ dage aleven groet,
Datmen daer gene porten sloet.

W are een aangenam e vorm of aantrekkeljke behandeling van
onderdeelen voldoende om een gunstig oordeel te vellen over een

gedicht,wj zouden zekerden Moriaen aanbevelen,die doorgaans
in zuivere taal, in vloeiende en welluidende verzen geschreven is
nietalleen,maar waarin o0k verscheiden tafereelen onsboeien zoowel door het trefende der toestanden, a1s door de levendigheid

derbeschrjving.
Maardatalleskan iegen volslagen gebrek aan innerljkeeenheid
niet opwegen ; en van eenheid is hier geen sprake. Zoo men het
aoxcKsraos'
r,Ned.Lett.Middeleeuwen 1,4e druk.
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gedicht al met den naam van den Zwarten Ridder gedoopt heeft,

'tis meer,omdat zjn optreden de vrj losse band is,waardoor
de verschillende avonturen worden samengeknoopt,dan omdathj
werkeljk hetmiddelpunt van het verhaal wordt. De hoofdpersoon ,
waarop het m eeste licht valt, is ook hier ,als in zooveel andere
gedichten : veeleer W alewein.
De inleiding wekt, door hare breede uiteenzetting , de verwachting t dat het opsporen van Percheval, die Artur's hof had
verlaten ,het hoofdonderwerp van het gedicht zal uitmaken en dat
daarin de avonturen zullen worden bezongen , welke de ridders,

die hem gaan zoeken,ondervinden,maar nauweljkszjn deze op
weg, ofeen ander doelschjntden dichter vooroogen te zweven.
Dezwarte ridder daagtop,dieuitgetogenisom zjnvadertenopen
de eer zjner moeder te herstellen. Dit stempelt hem reeds tot
eene aantrekkeljkerpersoonljkheid dan de gewone conventioneele
dolende ridders. Alsmen daarbj ziet,datde dichter door allerlei
middelen die fguur bjzonder doet uitkomen,dan meenen wi
,j,
dat M oriaen bestemd is om de hoofdpersoon van het verhaal te
worden , waartoe hem ook onze sympathie gaarne had verheven.

En toeh ontwaren wj weldra,datwj onsdaarin bedrogen.Moriaen
treedt nauweljks handelend op: overal is hj. wat men in het
Fransch '
lfyl comparse noemt, die door allen , in de eerste plaats
door W alewein , wordt oversehaduwd. Slechts ééne enkele maal

zien wj hem eene groote daad verrichten:a1shj laaistgenoemden
ridder voor een smadeljken dood behoedt; maar eigenljk treft
oas die heldendaad m eer uit sympathie voor den geredde dan uit

bewondering voor zjn redder; en de gewonde,geknevelde)niet
handelende' held is zelfs in dato'éénige tooneel, waarin M oriaen
handelt, m eer hoofdpersoon dan de Zwarte. De vader,door M oriaen

gezocht,waarbj W alewein en Lancelot,welke eigenljk zjn uitgetogen om Percheval naar het h0f terug te voeren,hem behulp-

zaam zjn,wordt hier Acglovael genoemd,maarDr.Te W inkel

heeft het zeer waarschjnljk gemaakt1)j datnietdeze,reen der
minst bekende ridders van de tafelronde''t maar zjn broeder
Perchevaloorspronkeljk als de vader van Moriaen werd genoemdl,
.

1) Roman rcn z
Moriaen,Inleiding,b1.23-28.
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en dat de eerste slechts door hem , die dit gedicht in den Rolnal%

'lcyl Lancelotheeftgelascht,in de plaatsvan den wjdvermaarden
d
held is geschoven, denkeljk alleen omdat de samenlapper wist,
dat Percheval maagd gebleven was.

Neemtmen ditin aanmerking,danbegrjptmen,datdeopsporing
van Perchevalde hoofdzaakbljft,endatdeinmenging vanMoriaen
eigenljk slechtseene bj-omstandigheidis,waarnaarderoman niei
had moeten worden genoem d. Geen wonder dan ook , dat de beide

ridders van Artur's hof de hoofdpersonen zjn en bljven) met
welke de Zwarte Ridder op nietzeerhandige wjze in verband is
gebracht, tot werkeljke schade van den innerljken samenhang
en dekunstwaarde van hetgedieht. Nu wordthetnatuurljk,dat
de kern van den roman ook eigenljk hetavontuurvan W alewein
is, 'twelk ongeveer een vierde van het geheele gedicht beslaat1),
en door zjne trefende toestanden hetgemoed in beweging brengt
en door levendigheid van schildering boeit. In de tweede plaats
komt in aanmerking eene episode, waarvan Lancelot de held is,

en waarin hj een monster doodt, dat het land met ondergang
bedreigde,m aar dit voorval is veel oppervlakkiger behandeld.

Zoo de inleiding van het gedicht duideljk aan Ohrestien's Percheval herinnert:), op een van welks gebeurtenissen zelfs eene
toespeling wordtgemaakt(vs.265vlgg.)thetlaatstegedeelteschjnt
een weerklank van den Lancelbtq maar ook de genoemde hoofd-

tafereelen zjn niet van 'sdichterseigen vinding. DatbetreFende
W alewein iswaarschjnljk eene rvrjebewerkingenaaneenvoeging
van twee episodes'' uit den roman : waarvan deze ridder de held

is,waarbj dikwerfpdeovereenkomstook in kleinigheden opvallend
grootis''.Maarhetisnatuurljk:datde dichtervan den Morçaen
wjzigingen moest aanbrengen om de twee afzonderljkeverhalen
aaneen teljmen;en daarbijging hj in de schildering van bjzonderheden mede nog zjn eigen weg.
Ook het gebeurde met Lancelot(vs.3971-4137)isvan elders
ontleend; niet, zooals ik vroeger m eende? aan het fabliau De

la mule ,
slzl.
9 frein, maar aan een lai: door Gaston Paris in
1) Nameli
lk vs.1213-2340;de geheeleroman telt4704verzen.

21 Dr.J.Te W inkel,Roman kl
cn M oriaen,Inleiding,bl. l3- 14.
22*

ROMAN VAN MORIAEN.

Romania V1I afgedrukt1). Hetzelfde onderwerp werd o0k al in
den Lancelot behandeld , 1Il B., vs. 22271- 23126, en : m et be-

langrjke afwjkingen,in den Percheral.
Dr.Te W inkel is van oordeel2),dat die pverschillende bestanddeelen zoodanig zjn in elkaar gevlochten,datde kunstenaareene
eenheid in zjn werk heeft gebracht,die wj nietgewoon zjn in
de middeleeuwsche romans dikwjls aan tetreFen''. lk kan,ook
thans nog, in die meening niet deelen ;de dicbter heeftnietzonder
kunstvaardigheid hèt avontuur van W alewein door M oriaen doen

ten einde brengenq in dat van Lancelot is hj minder gelukkig
geweest, daar W alewein den valschen ridder m aar op een bloot

vermoeden,of eigenljk llog minder,doodt. Maar alhad hj 0ok
grooter talent van samenljmen gehad,hj zou daardoor nog geen
eenheid in de van heinde en ver bjeengezochte deelen van zjn
verhaal gebracht hebben , als m en ten m inste onder eenheid ver-

staat den natuurljken,op innerljke poodwendigheid berustenden
samenhang der feiten , en niet oplossingen door toeval ofwillekeur

teweeggebracht5.
Datoverigens de schrjver een man van talentwas,za1niemand
ontkennen: hj heeft dat in de behandeling van bjzonderheden
getoond;maar een scheppend genie washj allerminst4). Hj was
1) Verg.Gaston Paris,Romania,tom.X ,pag.493,waarhetin de noot
heet:I,M.Jonckbloet rapproche * tortqLancelot11,CLXXIII)ce contede
la Male sansyrein; saufquelqnes circonstances du dlbut, cesdeux rëcits
n'ontaucun rapporffen in de Romansdela TableRondezegthi
j:jyluepobme
nlerlandais, dont il s'agit,est celui que nous retrouveronsplus tard sous le

titre deLancelotetle cerfblanc(au pied blanc)p.69.
:) Inleiding,bl.54.
z) Gaston Paris oordeelt daarover dus: 9:Telest ce roman,bien composd

'i n'est pas surcharg:,comme tant d*autres,d'ëpiet surtout bien exlcutl, u
sodes enfilés bout * bout et racontés avec une hlte quilenr enlbve l'intérêt
quqils pourraient avoir.Le caractère de Gauvain y éclatedans toute sa beauté.
M ais on a reproch; avec raison au personnage principalde m anquer de relief
et de n'accomplir aucune action d'Jclat. Malgrl cela, M orien estune des
oeuvres, sinon les plus originales, du moins1es plusintéressantesparmi1es

romansbretonsdePureinvention etdeformation rfcente''Lljesromansdela
Table Ronde,p.251).

.) Gaston Pariszegtvan onzen Moriaen::,
Ceroman estpeu ancien etfait
de lieux communs des romans antlrieurs.''Romania,tom.X ,pag.493,note2.
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een belezen man, waarschjnljk een klerk:die min ofmeer als
handwerk romans schjnt samengeljmd te hebbenqmaar het is
duideljk: dat hj nietwarm werd voor deidealentdie de ridderwereld in gloed zetten. Vandaar b.v., dathj geene gelegenheid
laat voorbjgaan zonder de avontuurljke tochten,die hj bezingt,
te veroordeelen. Z0o legt hj zelfs W alewein eene zedelesin den
mond, waarin hj hem laat zeggen,dat degeen, die altjd den

strjd zoekt,stellig eenszjn meester za1vinden1).Integenstelling
met de meeste romandichters van zjn tjd,vindthj hetdan ook
zeer onnatuurljk:datde dolende helden altjd overwinnen.
O0k in een ander opzicht ishj in strjd metde ridderwereld,
enhoogstmerkwaardigiszjnstreven om tegenoverdeconventioneele
ridderdeugden eenvoudig menscheljk gevoel te stellen. Moriaen's
moederisdoor haar minnaar,ondankszjnetrouwbelofte,verlaten.
Als nu haar vader sterft,wordtzj door hare onderzaten uithaar
erf gestooten, omdat zj moeder is zonder echtgenod te wezen.
Dit grieft haar.
!:'lochtan was haer raeer die scande
Dan die scade die si coos,
Dat haer sone hiet vaderloos.'f

De zoon trekt diensvolgens dan ook lateruitom zjn vader op
te sporen,ten einde hem te dwingen zjnemoederin hare eerte
herstellen. Steekt ditgunstig afbj de drjfveeren,die gewoonljk
de ridders in den zadel brengen , er spreekt o0k een geheel
andere geest uit.

Zoowel hierdoor, als door zjne critiek van zjne eigen helden,
was de dichter de uitdrukking van het Nederlandsch karakter:

en zjn werk is een onloochenbaar,zj het dan 00k maar half
bewust, verzet tegen eene richting , waartegen het nuchter gezond
verstand opkwam . Dit verzet is niet zoo geestig a1s de Reinaert

datleverde,waarschjnljk ten gevolge van de halfslachtigheid des
Diegene die ember wiltstriden
Ende heme dies nietvermiden,

Selen si
jslangen ti
jtplegen,
Biwilen selen siontwegen,
Ende oec haren m eester vinden,
Die hem dies willen bewinden-''
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geleerden schrjvers, die tegpnover hetgeen hj wraakte nietde
frissche, levendige volksverbeelding had te stellen , maar er tegen

kampte in een gewrocht,hetwelk juistdatgeen scheentehuldigen,
wat hj eigenljk verwierp. Hj strjdt intusschen op zjne wjze
tegen de eenzjdige richting zjner eeuw.N0g tasthjdebestaande
instellingen niet openljk aan, maar 't zjn hem jdele vormen
geworden;en hetoog,waarmeè hj zebeschouwt,verkondigtons
reeds uit de verte,wathet1otderridderli
jkeidealen zalZi
J-n na
verloop van eene halve eeuw.

Ik heb altjd de meening voorgestaan,die ik nog voor aannemeljk houd,datdeze roman waarschjnltjk nietuithetFransch is
vertaaldt m aar door een Zuid-Nederlandsch dichter is opgesteld.

Daarvoor spreekthetfeit,dater nog geen Fransch oorspronkeljk
werk van dien naam is aan den dag gekom en ; voorts het zeer

matig gebruik van bastaardwoorden1), en daaronder nog zeer
vele,die alburgerrechtbj onshadden verkregen.W atintusschen
het verm oeden bovenal versterkt, is de Nederlandsche, practische,

wat nuchtere geest, waarvan het stuk doordrongen is2):de beschouwingen en zedespreuken,die hier voorkomen:zjn niethet
werk van een afschrjver, maar bljkbaar van den dichterzelf3).
Datditvoor onsde waardevan het gedichtwerkeljkverhoogtt
zal men toegeven , met het oog op de schaarschte van onvertaalde
middelnederlandsche lettervruchten.

'
) Ten onrechtebeweerdeik,LGeschiedenisd6r L
klnl.Dichtkunst,11D.,b1.
l50),grdat er niet een enkelbastaardwoord in voorkomt-'' lk heb erechter
slechts 38 in geteld.
Verg.Dr.J.Te W inkel,Roman rnn ivoriaen,lnleiding,bl.58.
2) '
3) G. Paris zegt: s,1l est plus probable,ainsi que le dit M .Te WA inkel,

que les deux romans (nl.MTalewein en Moriaen)ontpuisëdansune source

française,etsans doute dans un poème épisodique perdu relatif à,Gauvain''

(Les romans de la TableRonde,p.249)en verderp.254::,Le faitqufon n*a

pas retrouvl l'original français ne prouve naturellem entrien;nous avons vll
bien des exemples de pertes semblables. La composition originale en nderlandais au moyen :ge dfun roman breton quelconque serait au contraire un fait
unique. 11 faudrait pour l'adm ettre des argum ents plus valables que la raretd
des mots français employes dans le Morien etune certaine tendance k moraliser qu'on y remarque; ce sont 1N destraits,qui appartiennentsans doute,
surtout le premier,N leindividualitf du traducteur,m ais qui ne fontpasqufil
aitJtd autre choseQlle tl-aducteune'

It()AIIQ:I seatll 55r.k1$:257:21:(.

Al stelik ook dit werk nietzpö hoog alsDr.Te W inkelbljkbaardoet,toch geloofik,datniemandzjneuitspraakzalwraken 1),
rda
t wj in den Moriaen een kunstwerk ran '
pz'
# grootewaarde
bezitten, dat bz de meeste opziehten gerust kan wedjveren met
het bestet dat de romanlitteratuur in de middeleeuwen heeft opeleverd-''

Onze middeleeuwsche poëzie heeft van lieverlede den bodem der

eigenljke kunst in enger zin betreden: daarop behoort ook een
gedicht t'
huis,hetwelk vrj wat sterker dan hetvorige metden
geest van het m eest geïdealiseerde ridderwezen bezield is: de
Rom an van W alewein.

Ten einde eenig denkbeeld te geven van datgedichtzullen wj
eene beknopte schetsvan zjnen inhoud geven:te eer,omdathet
een m eesterstuk van deze dichtsoort is.

0p een hofdag, dien koning àrtur hieldtzweefde een schaakbord van zilver en elpenbeen de feesthal binnen ,maar om terstond

weeruithet gezichtte verdwjnen. De ridder W alewein verklaart
zich bereid om het voor zjn vorst te gaan opsporen. Hj komt
weldra door eene rotsspleet, welke door een draak bewaaktwordt,

in het W onderland,bj welks koning hj het schaakbord terugvindt. Deze belooft khet af te staan : zoo W alewein hem daarvoor
het Xzwaard m et de vreem de ringen''brengt, dat de zeldzaam ste

eigenschappen heeft,en in hetbezitis xan koning Amorjs.
Na verschillende avonturen te hebben doorworsteld , bereikt

W alewein hetkasteelvan Amorjs. Deze bemintde schoone Ysabele, welke door haar vader als gevangen wordt gehouden in een
onverwinbaar kasteel. W* anneer W alewein zich wil verbinden hem

die jonkvrouw te leveren, zal de koning hem hetwonderzwaard
schenken, dat zjn bezitter altjd de overwinning verzekert. De
m oedige ridder belooft die voorwaarde te vervullen , en begeeft
zich weldra op weg ten einde Ysabele op te sporen.

Ook gedurende dien tochtheefthj gelegenheid bljkpn tegeven
van zjn moed en van zjneridderljkegezindheid,doorhetbestaan
van verschillende j
avonturen. Eindeljk komt hj aan den burcht,
1
) Inleiding,b1.57.
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waarin Ysabele isopgesloten,en hj weetdaarbinnen tedringen
ondanks de dromm en van gewapenden , die hem den toegang

willen versperren. Hj wordt evenwel ten leste overmand en gevangen genomen.
Ysabele heeft een droom gehad, waarin haar een ridder verschenen is m et het hoofd eener m aagd ,bekleed m et eene leeuwenhuid, en die een vuurspuwend serpent met zich voerde, dat veel

van haarsvaderslieden doodde.Toen zj W alewein zag,herkende
zj in dezen den ridder uitharen droom en ontbrandde eensklaps
in de hevigste liefde tot hem . Ook W alewein is even spoedig op

haar verliefd geraakt; want hj ziet in haar hei ideaal, dat
hem altjd voorden geeststond1).Hj meentnu zelfs,dathj om
harentwilzjn tochtheeftondernomen.W are hetnog te doen,hj
zou alles wagen om tot haar door te dringen. Y sabele heeft die
ontboezeming van den gevangen ridder afgeluisterd, en daardoor

verdubbelt haar hartstocht. Zj tracht met hem te ontvluchten;
maar zj worden verraden en in een akelig kerkerholgeworpen.
Gelukkig zien zj zich daaruitop wonderdadige wjze bevrjd door
den geest eens ridders,wien W alewein een grooten dienst bewezen

had.Zj vluchten.En op dien tochtheeftde held wedergelegenheid herhaalde bewjzen van dapperheid te geven, waarbj hj
evenwelhetzwaard van koning Amorjsverliest.
Als Ysabele verneemt, dat hj haar naar dien koning wi1
brengen, omdat hj dit,bj de ontvangstvan hetwonderzwaard,
op zjne riddereer gezworen had,verschriktzj en verklaartliever
te willen sterven dan een vreemde toe te behooren. Gelukkig

krjgtW alewein hetzwaard terug,waarmedehjhaarkon inlossen.
Als zj eindeljk Amorjs'burchtbereiken,vernemen zjtdatdeze
gestorven is,tot groot genoegen derjonkvrouw ,die bj herhaling
betuigt,dat zj den dood zou gekozen hebben boven de scheidinp
van den geliefde.
Op den tocht naar koning W onder Wordt W alewein nogmaals
in een hardnekkig gevecht gewikkeld m et een ridder, die hem

zjne schoone wi1 ontvoeren, en verder heeft hj in het kasteel
eens vriends een zwaar beleg te doorstaan: maar hj komt
') Ietsdergeli
jksvindtmen reedsin den Franschen Ogier,p.3,4.
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natuurljk alles te boven. Bj W onder wisselt hj eindeljk het
schaakbord tegen het wonderzwaard in, en hj kan nu naar
Artur's hof terugkeeren , waar alles besloten wordt met het huwe-

ljk dergelieven.
H oe m en ook oordeele over het al of niet belangwekkende der
gebeurtenissen , die in dezen roman verhaald worden , men zal het

daar toch wel over eens zjn,dat hier waarljk bewuste'kunsteenheid gevonden wordt. M en zal o0k niet over het hoofd kunnen
zien , dat de belangstelling voor den held in klimmende m ate
wordt opgewekt. Daardoor munt dit gedicht boven de meeste,ik
zou haast zeggen boven alle andere, Artur-romans uit.
De middelen , die hier gebezigd worden om de aandacht te
boeien , m ogen ons som s al een glimlach afpersen , in 'sdichters

tjd waren zj uitnemend geschiktom indruk temaken.
Is het geheimzinnige schaakbord belangrjk genoeg, om den
gevaarvollen tocht te rechtvaardigen, dien W alewein daarvoor
onderneemt? M en bedenke, dat het schaakspelde lievelingsuitspanning der middeleeuwen was; dat m en spelen van het kostbaarste
m aaksel had niet alleen , m aar dat de verbeelding er zelfs schiep,

met de wonderbaarljkste eigenschappen toegerust. Men vindt er
vermeld, die vanzelf tegenspeelden , zoodra iemand een der stukken

maar verplaatste,en waarbj dan alleen de uitmuntendste ridder
de partj kon winnen (Zieboven,b1.229 en 275).
Dit verklaart 'skonings onweerstaanbare begeerte om zoodanig
tooverschaakbord te bezitten , en W alewein's bereidvaardigheid om

aan datverlangen te voldoen.Maarnog edeler aandrang joeg den
ridder in den zadel: gehoorzaamheid aan hetbevel,ja,aan den
wensch van zjn koning en leenheer. Dit was het vooral, dat
W alewein aanspraak gafop de algemeene sympathie1).
Er komen voorts in den roman allerleiwonderen voor,die wj
in 0ns overzicht met stilzwjgen zjn voorbjgegaan,omdat wj
alleen den algemeenen gang der gebeurtenissen konden schetsen.

z) (Gauvain)estlemodèleaccomplidetouteslesperfectionschevaleresques

et par 1: m êm e étant passd : Pdtatde type,ilest un peu dépourvu dfindividualitl.ffG.Paris,Les romans de la IableA tlnde,p.38.
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Zj waren wel geschiktom de aandachtderhoorders te spannen,
en ontsproten aan K eltische of Oostersche mythen en legenden.
De herschepping van den prins Roges in een vos vindt in Britsche
sagen menigen tegenhanger, en het geloof aan weerwolven bleef

lang bestaan. De rivier, wier wateren gloeiend zjn en waarover
alleen eene brug voert, zoo smal, dat een scheermes nietscherper

kon wezen,hebben wj reeds in de Charrette aangetroFen;z0o
zj hier met het vagevuur vereenzelvigd wordt,waarin de zielen
als zwarte vàgels neerduiken om er blank uit weg te vliegen,
dan geschiedt dit door vermenging vAn sagen:wjvindenhetzelfde
in den Brandaen verm eld, en het feit wordt nog in M aerlant's

Spieghelherdacht1).

In Ysabele's hof komt eene fontein voor, die uit den m ond

van een gouden arend ontsprong:zj had kosteljke eigenschappen
(vs.3586):
A1wareeen man outvi
jfhondertjaer,
Ende nutte hi vanden borne een traen,
Sonder twifelende waen,

Hiwordealsestaercendealsojonc
Als hi wasupten selven spronc
A ls hiwas doe te waren,

Doehioutwasdertich jaren.''
Het is duseene echte bron derjeugd,verwantaan die,welke
wi
j in den Ferguut leerden kennen. In den hof stond ook een m erkwaardige boom , een wonderboom , evenals de fontein van Byzan-

tjnschen oorsprong, en dien men zich we1a1seen wonderheeft
gedacht, ofschoon wj veeleer aan een mechanisch meesterstuk
zouden denken (vs.3505):
11Hi es beneden herde groot
Ende alvan finen goude root....
Hihevetalse menighen telch van goude
Als enich man ghesegghen soude.
Elc telch es holvan binnen....
Up elken telch,al sonder waen,

So staeteen goudi
jn voghelki
jn....
') !:On reconnaît iciun ancien mythe celtique,df
'figurd paruneinterprëtation chrëtienne et par l'addition de traits qui appttrtiennent : une autre
conception de la demeure des m orts.eeG .Paris,Les romans etc.,p.84,vgl.
Ilomania X 1I,509.
'
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(Endeqan elc sconebladeki
jn
Hancteen goudi
jn belleki
jn,
Dat scone ludet cnde claer.
Ooc esser an ghemaectdaer....
Ene duwiere,ende daerin staen
Sestien manne ende hebben bevaen
Acht blasebalghe,die siverdraghen

Endeden bome winttoejaghen
Van beneden inden wertel up
Tote boven inden top,
M et groter cracht,m et groterpine.
Ende daer hibewaeit die voghelkine
Daer staen sirecht ende beven
In der ghelike ofsi leven,

Daersincte1cvoghelki
jn sinestevene,
Sesse te gader ende sevene,
Ende so clinken die bellekine weder
Som e hoghe ende som e neder.

Dusghevete1cvoghelki
jn sinen sanc
Endeelcbelleki
jn sinen clanc-''
Men voelt, hoe dit alles de verbeelding moest prikkelen en
streelen : en m en bedenke, dat het nietminder in overeenstem ming

was met de ontwikkeling van den tjd,en zoo geliefd,datde
meesten dier wonderen ook in andere gediehten voorkom en.

W at de dichter van den W alewein boven de berjmers der
meeste ridderromansvooruitheeft,isdit,dathj zich bewustwas
en zjnen lezersherinnert,datde avonturen van zjnen held voorvallen in hetW onderland,hetrjkderverbeelding,hetwelkbuiten
de palen ligt van het gebied, waar het nuchter verstand heerscht.

Terstond bj het begin van hetavontuurwaagtde ridderzich in
eene duistere krocht,waarin hetschaakbord verdwenen was. Hj
moet daar een slintwurm ''bevechten,die hem den doortocht beiwist5want elke wonderwereld wordt dooreen draak ofeen Cherub

bewaakt.Als hj dien overwonnen heeft,springthj metzjn paard
in de diepte , over eene bruisende rivier, die aan den voetder rots

de grensscheiding uitmaakt;en zoo komthjin,watdedichterzelf
noemt:het W onderland.Metvolle bewustheid laatdeze zjn held
dus de grens tusschen verbeelding en werkeljkheid overschrjden.
Een ander bewjs zjner kunstvaardigheid geefthj daarin,dat
hj de aandacht klimmend weet gaande te houden door de traps-
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gewjstoenemende moeiljkheden:die den ridderin denweg staan.
En als deze ook de schieronoverkomeljke hinderpalen heeftoverWonnen, komt een nieuw element de belangstelling prikkelen : de

strjd tusqchen neiging en plicht.
De hartstocht, dien '
W alewein plotseling voor Y sabele opvaty

maakt hem het volbrengen van zjne taak moeiljk. Die liefde is
geene bloot toevallige zinneljke drift,zooalsin de meeste Arturgedichten: de gelieven schjnen voorbeschikt om elkander te beminnen. In een visioen is zjn beeld haarverschenen;en a1shj
haarvoor'teerstziet,herkenthj in haarhetideaalzjnerdroomen.
H et tragische van hun toestand is niet zrö door den dichter uitgewerkt, a1s m en recht had te verwachten. W alewein begintm etde

aanleiding tot zjne onderneming te vergeten en zich geheelaan
zjne liefde tewjden.Eerstalshjhetwonderzwaardverlorenheeft,
herinnerthj zich,dathjzjn woordverpand had.Maarhj besluit
dan tevens datwoord in te lossen door dejonkvrouw aan Amorjs
af te staan.Zjn zielsstrjd daarbj isslechts Qauw geschetst:toch
komtdie onmiskenbaaruitin zjne ltlachtoverhetzoojammbrljk
verloren zwaard,dat hj had kunnen teruggeven om haarte behouden;en nietminderin zjne vreugde,als hj hetterugvindt.
Men zalzichwaarschjnljkverwonderen,dathjenkelaanYsabeley
en in 'tgeheelnietaan Artur denkt,voorwien hjhetschaakbord
toch alleen door middel van het wonderzwaard kon verwerven;

maarmen bedenke,datin die schooldeliefdeallesvergoeljkte1).
Juistdoor zjne houding in dezen wasW alewein de type van den
voortreFeljksten ridder,die,naar hetgetuigenisvan een schrjver
uitdie dagen,alsde zon,overallichten gloed verspreidde2).
Zie boven,bl.322.
Chrestien zegt in den Chevaller au Z?
bn.
Cilquideschevaliers ft1 sire
Et quisor toz fu reclam ez,
Doitbien estre solauz clamez:
Por m on seignor Gatlvain le di;

Quedeluiesttotautresi
Chevalerie anluminfe,
Com e solauz la m atinle
Oevre ses rais etclarté rant
Par toz les leus,oh ils'espant-''

BEOORDEELIXG VAN DEN W ALEWEIN.

Maar ook hivr toont onze diehter zich zjn tjd vooruit. Ten
eerste laat hj zjn held boeten voorzjn vergrjp. Ysabele wordt
hem ontroofdten slechts ten koste van zjn bloed krjgthj haar
terug. Ten anderen redt hj hem uit deklem ,alis 'tdooreen
De'
tts ez machinq Amorjs' dood wat hem nietin de noodzakeljkheid brengt om tegen beter inzicht aan, de ontrouw van
den leenm an door de trouw van den minnaar te vergoeljkenten
wathem tevensde eenheid in zjne schepping doet bewaren.
Bljkt uit dit alles, hoe een hooger kunstideaal den dichter
bewust voor oogen stond, ook zjne verdere behandeling getuigt
van zjn wezenljk talent. Aan de eenheid der hoofdhandeling
geven verschillende episoden eene aangenameafwisseling1).Zjzjn
echter niet zoo willekeurig aangebracht als in de Artur-gedichten
doorgaans het geval is, m aar hangen in den regel m et de hoofd-

gedachte van den dichter samen,zooalswj reedsaahstipten;en
zj dienen tevens om op veelzjdigewjzehetkaraktervan den held
te malen. Daarbj komt dan nog de wezenljk voortrefeljke behandeling van bjna alle onderdeelen:deplastischebeschrjvingen,
b.v. die van den morgenstond (vs.8521):van de rustdesridders
en zi
jner geliefde tjdenshunne vlucht(vs.9615),ofde plastische
schildering van een armzalig paard (vs.1367),ofook deti
ntelende
voorstelling van het levendige tooneel,waarin Roges' stiefm oeder
hem tracht te verleiden (vs.5398). Daarbj voege men den vloeienden en levendigen toon van de samenspraken , de naïeveteit van

den stjl en het dichterljke der beelden. Dit alles moest den
Ivalewein wel tot het m eesterstuk van deze soort verhefen.
Dat ook de m iddelnederlandsche tekst van dezen rom an eene

vertaling uithetFransch,en we1eene zeerverdiensteljkevertaling
is,ljdt geen twjfel. Het oorspronkeljke dagteekentongetwjfeld
uit de eerste jaren der dertiende eeuw 2):de vertaling,waaraan
twee dichters,Pennincen PieterVostaert,hebben gewerkt,schjnt
niet vele jaren later,denkeljk welvöör 1250 te vallen. Daizj
op prjs werd gesteld,bljkt uit de vele toespelingen,die wj er
1) ,,
Le W alewein est un des romans les mieux cpnstruitsdelaclasse*
laquelleilappartientlfG.Paris,LLesromansde la TableRonde,p.82).
5 Verg.Roman rcn Waleweln,11 D.,b1.130,vlg.Datde dichterden
Perchevalkende,valtin 'toog.
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op vinden, en die t0t den Alezander opklimmen1). Zj isvoor
ons geheelbehouden in een handschriftvan hetjaar 1350,terwjl
ook van een tweedehandschriftgedeelten gevonden zjne).
De vertalers hebben op waardige wjze een zoo voortrefeljk
gedicht bewerkt. Hunne taal is vloeiend en zuiver: hun versbouw
regelmatig , hunne peri
oden duideljk en harmonisch, vooral bj
Penninc, welke bljkbaar met meer gemak arbeidde dan zjn
opvolger: die om den dwang van het rjm , zjne toevlucht we1
eens moest nemen tot stoplappen.

1) Zieboven,bl.306vlg.
S) Hetgedichtwerd in twee deelen door mi
j uitgegeven in de Yeràen
uitgegeven door de Vereeniglng ter bevordering der 0. Ned.Letterk. (Leiden.

1847- 1848). Twee vellen,tot een perkamenten handschriftbehoorende,en
omstreeks89d verzen bevattende,werden in 1850 te Audenaarde ontdektdoor
den Bibliothecaris L.Van Lerberghe.Prof.C.P.Serrure gaf daarvan verslag
in het Gentsche weekblad D eEendragtvan 11 Aug.1850.Men zie over dat

berichtmi
jn artikelin den Alg.Konst-enLetterbodeno.42van hetzelfdejaar.

1CI.
BYZANTIJNSCHE ROMANS.

Wj bezitten nog verscheidene andere Artur-romans, maar die
tot een later tjdvak moeten worden gebracht. W j verlaten voor
het oogenblik dien sagenkring, om onze aandachtte wjden aan
twee dichtstukken , die ons naar het Oosten zullen verplaatsen.
Vooreerst komt in aanmerking het allerliefste verhaal, dat den
titel draagt van Parthonopeus ende M elior. De held van het stuk ,

graaf Parthonopeus van Blois, verdwaalde op dejachtten vond
aan den oever der zee een scheepje,dat hj besteeg en 'twelk
toen vanzelf het ruime s0p koos en hem overvoerde naar het

kasteel van Chiefdore (,hovet van Ore bediedet dat'') aan den
Hellespont.Daar kwam hj weldra in aanraking meteene ïeheim zinnigejonkvrouw ,diehem alleen in 'tduisterbezocht,eneindigde
met hem hare liefde te schenken;maar op voorwaarde,dathj
nooit zou pogen haar te zien te krjgen. Als hj eindeljk,ten
gevolge van booze inblazingen,haar gebod overtreedt,stort hj
zichzelf en haar daardoor in 't ongeluk.In hare wanhoop verhaalt

zj hem snikkend,datzj dedochterdeskeizersvanKonstantinopel
is. Toen haren vader voorspeld was,dathj geene andere nakomelingen zou hebben dan deze dochter,had hj haar eene buitengewone opvoeding doen geven:zj hadnietslechtsdevrjekunsten
en de natuurwetenschappen bestudeerd , m aar zich ook toegelegd

op nigromantie en tooverj. Zj had hetdaarin z66 vergebracht,
datzj wonderen kon verrichten. Zj bezatonder anderen db gave
van zich en anderen onzichibaar te maken;en zoo had zj dan
o0k hem ,den geliefde:bj zjnebezoeken aan alleroogonttrokken.
Maar nu, ten gevolge zjner onvoorzichtigheid, heeft zj alle
wonderkrachten verloren. Hare baronnen zullen nu weten,datzj
zjne namie'' is geweest,en schande en ongeluk zullen overhun
beider hoofd kom en.

PARTHONOPEUS EN MELIOR.

Na allerlei ongevallen was Parthonopeus dan ook genoodzaakt
de schoone, die M elior heette, m et het zwaard te winnen in een

tornooi,waarbj hare hand de prjs zou zjn voorden overwinnaar.
Zoo hadden het hareleenmannen bepaald. Reedshad hj in dien
wedstrjd alle mededingers overtrolen,toen zjn medeminnaar,de
Soedaan'' van Perzië m et den uitslag niettevreden , hem op leven

ofdood uitdaagde.Maarook in dien kampstrjdhield Parthonopeus
de bovenhand, en hj werd niet alleen de gelukkige echtgenoot
der schoone, m aar werd buitendien als keizer van Konstantinopel
gehuldigd. Eene schitterende bruiloft besluit het verhaal.
H oewel de rom an daarmede volkom en ten einde was, vond de
dichter later goed , daaraan een nieuw slot of liever een tweede

deel toe te voegen,waarin hj verhaalt,hoe de psoedaan'':zich
willende wreken overhetonrecht,dathj meentgeledentehebben,
Parthonopeus komt belegeren. Bj dit aanhangsel, dat trouwèns
nietgeheelisafgewerkt,zullen wj nietstilstaan.
Geljk wj reeds aanstipten (bl. 145) was Dénys Piramus de
schrjver van dit werk, dat, bljkens zekere toespelingen,die er
in voorkomen,na den slag van Bouvines(1214),doch onmogeljk
later dan in hetjaar 1245,moet geschreven zjn 1). De vertaling
'
) ln zi
jn academisch proefschrift aan de 1,Kaiser-svilhelms-universitit

Strassburgf' (1881): Der Partonopier lconrads von murzùur: und derJ/crtonopeus d6 Blois wi1 de Heer H. Van Look betoogen, dat het Fransche

gedicht s,etwas vor der M ittedesl2.Jahrhundertsentstanden ist.
'' Bi
Jeen
troubadour,dien men gist,datin de laatstejaren dertwaalfdeeeuw bloeide,
wordtverm eld
1,Lo ric Partenopes de Bloi'f;
de taalvan hetgedicht is met die dagteekening in overeenstemming,zoowel
a1s rldie politische Tendenz des Gedichtes.'' Immers s:das Gedicht ist ein

Protestdesfranzösischen Feudalismusgegen jenesaufBiirgertum und Milithr
gestiitzte K önigtum , welches nicht m ehr die oberste Lehnsherrlichkeit sein
wollte, sondern eine öfentliche Gewalt, berufen fiir alle und gegen alle
Ordnung und Recht aufrecht zu erhalten.Genauer formulirtrichtetsieh seine
Spitze gegen den Bund des Königtums mit der biirgerlichen Intelligenz,
gegen jene biirgerlichen Minister, welche ohne Riicksichtauffeudalistische
Traditionen einerationalistische StaatsauFassung in denStaatsgeschiften durch-

fûhr
enf'u.s.w.(S.2--3).
/' t

Het Spreekt Van zelf,datdes dichters Leven van den H.Edmund,waarin
hetheet:
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was nog al verspreid: dit bljkt uit de fragmenten van althans
drie handschriften,die wj bezittent en uit de melding, die de
schrjvers er van maken. Zoowel in de Brabantsche Yeesten (IIj
5404) vindt men er eene toespeling op als in het gedicht Fcs der
Feesten en in den Sidrao :yl Bottu8. M aar lanp vöör de veertiende
eeuw was het bekend : het eerst wordt ervan gewaagd in den

Aleœander (verg.boven,.bl.306).
De dichter heeftzich bj hetsamenstellep.van zi
jn roman laten
leiden door herinneringen aan somm ige chansons de geste, a1s

den ogier en Willem pcs Oranje,terwjlzjn zin voorprachtvolle
beschrjvingen en zjne ingenomenheid met het wonderbare zjn
gevoed door schilderingen van de weelde aan hethof te K onstanti.

nopelen deByzantjnschekunst.Hoedeverhalen,diedaaromtrent
in omloop waren,op deverbeeldingwerkten,bljktuitverscheidene
gedichten , b.v. de Priue d'orange en den W alewein. In dezen

laatsten roman vindt men:geljk wj zagen,eene uitvoerige beschrjving van een mechanischen wonderboom ,waarvan de takken
zich bewogen , en waarin de vogelen zongen. En wat de wonderkrachten betreft,waarm ede M elior zoowel als Orable is toegerust,
het geloof daaraan was z0o âlgem een in dien tjd,dat zelfs een
m an als Albertus M agnus er niet boven verheven was.

W at den dichter van den Parthonopeus geheeleigen bljft,is
zjne behandeling van het onderwerp. Overal paart zich gevoel
aah kieschheid van voorstelling en liefeljkheid van vorm. Er is
eenheid in zjn verhaal,terwjlde karakters,bj veelverscheidenheid,goed geteekend zjn.Vooraldatvan Parthonopeustrektons
aan, omdat bj hem ,meer dan in eenig voorgaand werk,echt
11Cil,ki de Partonope trova,
E ki1es versEst et rym a,
M ult se pena de bien dire'' '
dan ook vroeger,.en we1 vöör ll60,gesteld moetworden.Ditlaatstevolgens
H. Suchier, Ueber dle M atthaeus Paris zugeschrlebene '
pl de seintSt.Auban,

pag.3,(Halle,1876)waartegenanderenLRomania,VIII,p.38)zijnopgekomen.
Van ditlaatste vraagstuk hangt de dagteekening van den Patthonopeus af,

maar de toespelingen in het gedicht wi
jzen eer op dedertiendedan op de
twaalfdeeeuw.Verg.Gesehledenis der M nl.Dlchtkunst,11 D.,bl.208vlg.Ook
werd de H . Edmund eerst in 1245 op het Concilie te Lyon gecanoniseerd.
Zie Fr.von Raumer,Geschlehte der Hohenstaujkn,IV D.,S.160.
JoxcKBroz'
r, Ned.Lett.M iddeleeuwen,I,4e druk.
23
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menscheljke hartstocht de drjfveer tot handelen
en niet de
conventioneele ridderljke dwang.In '
talgemeen kan men zeggen,
datde âguren hier meernaar de natuur zjn geteekend.
Op de vertaling, die wj niet in haar geheel bezitten,maar
waarvan onsnegentienfragmenten resten 1),8859verzen bevattende,
is al de 1of toepasseljk,aan het oorspronkeljke wegens stjlen
vorm toegekend.Zj isgetrouw en tochniqtstjf:heteenigegebrek,
dat haar aankleeft, is de toenemende inmenging van bastaardwoorden , hetgeen trouwens een algem een gebrek in Vlaanderen

begon te worden,geljk reedsis opgemerkt.
Verheft zich de Parthonopeuu boven de oppervlakkige conven-

tioneele galanterie der ridderwereld, en begint het natuurljke
en menscheljke er zich in.te doen gelden,
'hetzelfde geschiedt
m isschien nog in sterker m ate in een gedicht, dat ook de liefde

verheerljkt, en aantrekkeljkheid genoeg heeft gehad om totin
onze dagen,zj 'tdan in proza,te bljven voortleven. Hetisde
Floris ende Blancepoer. De Vlaamsche bewerker, Diederik van
Assenede (verg.b1.145),komt sedert 1262 alsgrafeljk ambtenaar
in de charters voor:), en wellicht had hj zjnebetrekking aan
zjnevermaardheid alsletterkundige te danken,althanszjn Florin
is ouder dan 1262, daar die reeds in den A lezander verm eld wordt.
Ziehier den gang van het verhaal: Floris, de zoon van een

'
) In 1847had H.F.Massmannreedsdetoenbekendemiddelnederlandsehe
fragmenten uitgegeven enmethetoorspronkeli
jkevergeleken,inzi
jnPartonopeus
und Melior,(Berlin,1847).Zeventien fragmenten werden bi
jeenverzameld door
Prof.J.H.Bormansin zi
jne Ouddietscbefragmenten rcnden Partbonopeusvan

Blois, (Brussel, 1871); waarbi
j men voege hetlaterdoorDr.Eelco Verwi
js
uitgegeven fragment in de Handelingen der Leidsche Jfccfdclcppï/van 1872.
Eèn negentiende fragment werd uitgegeven doorW .Seelmann,qTahrbuchdes

Verelns J'
Rr niederdeutscke Sprachforschung XI,tNorden,undLeipzig),1886,
S. l70 u.s.w.
2) C.A.Serrure,Letterk.Gesch.rcn Vlaanderen,.1,l44:lruit(deaange-

togen chartersq bli
jkt,dat Dirk klerk van hetAssenede-ambachten ontvanger
van hetgra/eli
jk domein was. svi
j vinden hem van 1262tot1290 deze,voor
*dien ti
jd vri
j deftige, betrekking bekleeden. ln 1283had Dirk reedseenen
meerdezjarigen zoon,wiensgeboorte dusminstenstot1256opklimt-''gDitza1
wel 1265 moeten zi
jnq.jjDit alles doet ons den levensti
jd van den dichter
tusschen1221- 1290(Lees:1230- 1290?jbeperken.In1293washi
jreedsdood.'f
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M oorschen koning , wordt opgevoed met Blanceooer, de dochter
eener op een strooptocht gevangen christin. Beide kinderen waren

op éJn dag geboren,en reedsin zjne prilstejeugdvatteFlorisde
innigste genegenheid op voorhetmeisje,hetgeen deze metgeljke
liefde beantwoordde. De koning , over die betrekking gebelgd ,
maakt er een eind aan door BlanceQoer, die tot eene bloeiende
maagd was opgegroeid , aaa vreemde handelaren te verkoopen ,
welke haar in den harem van den Em ir van Babilon bezorgen.

Aan Floriszegtmen,datzjne geliefde gestorven is,enmenwjst
hem hetweelderige praalgraf,datgedurendezjneafwezigheidvoor
haar was opgericht. Maar als hj zich in wanhoop hetleven wi1
benemen,bekentzjne moederhem de waarheid. Hj begeeftzich
dan op weg om BlanceQoer op te sporen. Hj weettotaan de
poortvan hetkasteel,waarin zj wasopgesloten,doortedringen;
en het gelukt hem de gunst en m edewerking van den poortwachter
te verwerven , die hem door eene list naar binnen weet te smok-

kelen.In een korf,onder rozen bedolven,wordthj in de kamer

van Blanceioer gedragen. Geruimen tjd mochtzj hem daarverborgen houden;maar eindeljk worden zj toch ontdekt,en,zooals
vanzelf spreekt,ter dood veroordeeld.Florisbesehuldigt zich nu als

de oorzaak van hun leed:#
hj alleen had verdiendtesterven.Zjne
m oeder had hem een ring m eègegeven , die den drager beschermt
tegen den dood:dien biedthj der geliefde. Zj weigerthem aan
te nemen. Over en weer dringen zi
j elkander het redmiddel OP ,

en a1shj weigerthetterug te nemen,werptzj hetweg.
Toen dit den Emir bericht werd,liet hj hen,die reedsten
vuurdood gesleurd werden, voor zich brengen. Ook daar weder
beschuldigde e1k der gelieven zichzelf a1s de eenige oorzaak van
het gebeurde en verzocht alleen gestraft te worden: de ander
was onschuldig. De verbolgen Emir wilde hen m et eigen hand
dooden en greop naar het zwaard. Illings Sprong BlanceQoer
voorwaarts en bood haar hoofd. Floris barstten de tranen uit de

oogen:hj trok haar terug en zei, dat het hem talsman,niet
betaamde haar voor zjn gezicht te zien dooden. Hj rekte den
hals en noopte den Emir toe te slaan, want hj was gereed.
Blance:oer vatte hem op hare beurt bj zjn kleed en sprak:
H eer, ziet ge niet, dat ik bereid ben ? Ik heb schuld : waarom

slaatgj niettoe?''
2s*
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Dus duurde het geruimen tjd,zoodat de baronnen,die het
vonnis geveld hadden , weendent en ook de Emir geroerd het
zwaard uit de hand liet vallen. Het kostte nu weinig moeite om
hem te verbidden hei vonnis te herroppen. Ten slotte werden de
gelieven vereenigd, die, naar hun vaderland teruggekeerd , den

Spaanschen troon beërfdent bj welke gelegenheid Floriszich ter
liefde van BlanceQoer liet doopen. Eene dochter ontsproot uit hun
echt, Bertha pm et de groote voeten'', die later de moeder werd

van den grooten koning Karelvan Frankrjk 1).
Dit gedicht, van Griekschen oorsprong :), behoort onder de
liefeljkste verschjnselen op letterkundig gebied.Die aantrekkeljkheid ligt deels in wat de eerste uitgever van het werk , Holmann

von Fallersleben,noemde rde wonderliefeljke,uitlouterbloemengeur en lichtstralen geweven siof''q maar stellig ook daarin dat
de dichter ons niet binnen den kring van conventioneele voor-

stelling houdt,maar menscheljken hartstochttracht1
te schilderen,
terwjl nog in menigerlei opzicht een nieuwere geest ons hier
segint tegen te waaien.

Immers als Floris zjne geliefde gaatopsporen,is het niet m et
speer en zwaard, dat hj zich wapent, maar hj doet zich a1s
koopm an voor, en vraagt aan list en overleg de oplossing : die
ruwe krachtzou hebsengeschonken.Hiertreedt
vroeger alleen de'
de handelsstand voor 't eerst op zonder dat de vloek: die op den
dorper kleefde, er over wordt uitgesproken. En als m en naar

1) Hetli
jden van dezeBertha,diedooreeneophaargeli
jkendeindringster
onttroond, van moord beschuldigd en ter dood veroordeeld wordt,waaraan

zi
j ontkomt door de vlucht, maar die toch,vooraldoorhareoudersFloris
en Blanceioer, weer tot eer en aanzien komt,werd bezongen door Adenfs

liRoisin zi
jn Roumansd6Bertecltdgranspils.
Van demiddelnederlandschevertaling qtBeertemetten bredenroefen'fzi
jn ons
slechts l59, w aaronder verscheidene zeer verminkte, regels bewaard. Prof.

Moltzer gaf ze uitin den FlorisendeBlancesoer,bl.134vlg., en bestri
jdt
daarin de meening van den eersten uitgever Piot, als zou Diederik van
Assenede de Berte vertaald hebben.

:) Zumbini,11 Filocopo delBoccaccio, #irenze,18:9,p.24:r!
Lo studio
ben fatto degli erotici greci confermerebbe sem pre pik la grecit: originada

della leggenda di Florio e Biancofore.fe Cf. Litteratkkrblatt fizr Germ. und
Rom.Philologie,1880,S. 146.
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vreedzamehulpmiddelen omziet,schjnthetpuntvan eerdaardoor
niet meer, geljk nog kort te vorent gekrenkt. Dit is weleen
merkwaardig teeken destjds. Hoe de gevestigde maatschappeljke
ordeinvloed begon uitteoefenen,bljktonderanderen0okdaaruit,
dat als er sprake is van het hefen van tollen , dit nietm eer willekeurig geschiedt door hebzuchtige roofridders met het zwaard in

de hand,maar op wettige wjze,door de overheid.
Uitdatalleszietmen duideljk,datditgedichtaan hetwerkeljke leven nietzoo vreemd bleefalsde meeste Artur-romans.
H et zwaartepunt is intusschen in de wederkeerige liefde der

beide kinderen gelegen:kinderen,wantzj zjn nauweljksvjftien
jaren oud. De beschrjving dier genegenheid moge somsnietvrj
zjn van kinderachtige trekken, van overdrjving en gemaaktheid,
over 't algem een is aan 's dichters opvatting noch diepte van

gevoelnoch de liefeljkste naïeveteitte ontzeggen.
Het kan zeker geen toeval zjn,datderomanhelden in dezen
tjd, zoowel Parthonopeus als Floris,nauweljks aan de kinderschoenen zi
jn ontwassenq en de verweekte seniimentaliteit, die
daartoe aanleiding gaf,moetgrootgeweestzjn.W as datniethet
noodzakeljk gevolg van de richting, door beschaving en poëzie
ingeslagen,waarbjallesvergeesteljktwerd,enmenzoonaaridealen
streefde,dat er de praktjk wel eens door uithetoog verloren
en gevoel of overgevoeligheid tot den toetssteen der beschaving
gemaakt werd? Onder zulke omstandigheden werden de diehters

we1 genoodzaakt.hunne typen binrien de grenzen derjongelingsjaren te zoeken,waarin die sentimentaliteitnietalte onnatuurljk
was. M aar de dichter van den F loris liet zich daardoor te ver

meèslepen en bedeelde zjn held meteene weekeljkheid,die zich
niet zelden oplost in zuchten en tranen en alle qinkheid uitsluit.
N ergens werkt de hartstocht iets krachtigs in hem , en- zelfs in
het tooneel voor de vierschaar des Em irs wordt Floris door Blanceioer in de schaduw gesteld.
Dit geeft aan het gedicht eene zekere droefgeestige eentonigheid, die niet noodwendig in het wezen van het onderwerp ligt.
De dichter heeft haar te vergeefs willen temperen door het in-

vlechten van weelderige beschrjvingen, die te minder werking
doen,omdatzj in den regelalsuitweidingen tebeschouwen zjn,
waardoor de indruk van het verhaal maar verzwakt wordt. Breede
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schildering van uiterljkheden kan immers geen tegenwicht zjn
voor gebrek aan innerljke diepte.
Eene tweede grief tegen den dichter isde onnatuurljke wjze,
waarop hj de ontwikkeling der liefde bj de kinderen voorstelt.
In steê van hier alles over te laten aan natuur en pW ahlverwandt-

schaft'',aan een gestadig bjeenzjn van het paar,datop éénen
dag geboren : reeds in ééne wieg had gesluimerd en alles gem een

had, neemt hj zjne toevlucht tot middelen,die toonen,datde
bearbeider van de oude Byzantjnsche sage zich meer lietleiden
doorde vermaardheid,welke de stofwaarschjnljk reedshad,dan
door innige sympathie.lm mers die studie

In Juvenale ende in Paniette'
)
Ende in Ovidio de arte amandi

waaruit zj rdie treken die ter minnen hoorden'' leerden; dat
redeneeren in de taal der geleerden ; die wandelingen in den
boomgaard , waar zelfs de vogelen van liefde kwinkeleerden; dat
schrjven met gouden griFelen op ivoren tafelen over den zang
van vogelen en bloemen en over de liefde, dat alles m aakt slechts

een pjnljken indruk.
W aar het daarentegen bloot op verhalen aankom t,daar toont

hj zich een meester;en dit zoowel als de liefeljkheid derstof
zelve verzekerde vooral den opgang , dien het werk ten allen

tjde maakte.
En wat nu onzen Diederik betreft? hj leverde eene zooveel

mogeli
jk trouwe vertaling van hetoorspronkeljke2).Degang van
1) Pamphiluh MaurelianusfArscplc??df.
2) De vertaling is niet de navolging van een der door Bekker ofEdéle-

stand du M driluitgegeven Franschetcksten. Zi
j komtnu eensmetden tekst
A dan m et B Overeen,zooals Prof.Moltzer in bi
jzonderheden heeftaangew ezen. Nu en dan toontzi
j,metafwi
jking van de beideFranscheredactiën,
verwantschap met de middelhoogduitsche navolging van Konrad Fleck. Het

kan daarom nietanders,ofzi
jmoetnaareenederdeopteekening vervaardigd
zi
jn.Prof.Moltzermeent,datde vergeli
jking van onzen tekstmethetFransch
en middelhoogduitsch ::noodvrendig leidt tot de veronderstelling, dat Asse-

nede,benevensde redactiën van IISS. A en B (ofvan hun archetypus),obk
hetoorapronkeli
jkevan demiddelhoogduitschevertolking heeftgekend''(lnleiding,bl.XIX); maar is hetaannemeli
jk,dateen middeleeuwsche vertaler,
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het verhaal is geheel dezelfde, en ook de karakters zjn trouw

w eergegeven. W aar somm ige uitweidingen van het Fransche voorbeeld werden weggelaten , is dit niet het gevolg van het beter

inzicht des vertalers, daar ditbljkbaar inlapselszjn,welke niet
in alle Fransche lezingenvoorkomen,enwaarschjnljk nietstonden
in den tekst, dien Diederik volgde.

Hj verhaaltzelf,datde vertaling hem veelmoeite had gekost,
hetgeen ongetwjfeld daaraan is toe te schrjven, dat het werk
boven de krachten des ondernem ers was. Yandaar dat het slordig

is, dat zoo dikwerflogica en gezond verstand zjn opgeoferd aan
den dwang van het rjm , dat er zooveel dwaasheden in voorkomen, die het bewjs leveren,datDiederik geen heksenmeester
in het Fransch was.

Ook in de rhythmiek had hj hetnietver gebracht,hoewelhj
verantwoordeli
jk schjntvoor alde ongerjmdheden,waarmee
de tekst van het eenig bekende volledige handschrift van zjn
gedicht prjkt. Dit leert de vergeljking met de fragmenten van
een tweede handschrift.In hetalgemeen staathj echter in kunstniet

vaardigheid verre beneden den vertaler van den Parthonopeus:

stellig ook daarom , omdat deze geheel ingenomen wasmetzjn
onderwerp: met den held zjns gedichts en den hartstocht,die
hem bezielt, terwjl Diederik de liefde alleen bezingt,omdatzj
eene fatsoenljke,hoofsche neiging is,de kenmerkendeeigenschap,
4ie alleen het oog had op het genoegen zi
jnertoehoorders,a1s een hedendaagsch geleerde,verschillende lezingen m etelkander zou hebben vergeleken,

ten einde een zooveel mogeli
jk getrouwen tekstte leveren?CredatJudaeus
Apella.

Ook Sundmacherbetwi
jfeltdit(Diealgranz.und mbd.Beaibeitung der Sage
t,o?t Fi. und Bl. Göttingen, 1872). Evenzoo Hans Herzog i
n zi
jn belangri
jk
opstel: Die ùedden Sagenkreise von Flore und Blansche
sur (Germania XXIX ,

1884,S.137- 229).
H et m iddelnederlandsche gedicht werd het eerstuitgegeven in 1836 door

HoFmann von Fallersleben,in hetderde deelzi
jnerHoraeBelgicae.Alberdingk Thi
jm gaf een fragment van een beteren tekst uit in de Dktscbe
tvarande,I,498vlgg.Eindelj
ik,in 18:9,gafProf.H.E.Moltzerhetgedicht
o,
)nieuw in het llchtin zi
jneBibliotheek van ivnl.Letterkunde.Alberdingk
Thi
jm leverde eene bewerking in :
hedendaagsch proza in zi
jneKarolingscbe
Verhaten,2euitgave,Amsterdam ,1873,(bl.207- 231).Vgl.overhetvolksboek:Taal- en Letterbode V1,b1.50 vlg.
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die den beschaafden man van den dorper onderscheidt. Hj zegt
uitdrukkeljk, dat hj nietgeloofttdatiemand zoo dwaaszou zjn
om uit liefde te doent w
.at zjn held zich onderwond1). Geen
wonderdus,datdevertalingbenedenhetoorspronkeljkegeblevenis.
11Dat seide Diederic,die dese aventure
In Dietsche uten svalsche vant,
D atm enre soude littel vinden in dlant,
Die souden willen geloven dies,
Datiemen so sotware.ende so ries,
Ofte van so clenen sinne'
,
Die soude dorren dor enige m innen
Die (questejdoen, die hisa1 bestaen.
-'
De uitgever leest in plaats van sot, vs. 1365, stout, en in het volgende
verssocoenen sinne(hetIIS.heeftso teenen).Hij volgtdaarin deverbeteringx
door Prof. M . De Vries voorgeslagen Llhal
zuivering,bl.l59-60). Ik kan
mi
jdaarnietmede vereenigen wegensdezeergewone herhaling sotende ries.
M aar behoudt men sot, dan is het rationeelclenen sinne te lezen,zooals D e
Vries zelfin de noot voorstelt.

XII.
REINAERT DE VOS.

Tot hiertoe ontmoetten wj de dichtkunstbj uitsluiting op het
gebied van 'tmenscheljk leven en streven:wj zullen thans,nu
wj ons methetNederlandsche dieren-epos,den onvergeljkeljken
Reinaert1) gaan bezig houden, zien, hoe de poëzie ook eene
andere dan de menschenwereld durfde betreden , en zelfs niet
schroomde den dieren eene geschiedenis te schenken.

Jacoà Grimm he'
eft met zjne bekende genialiteitin zjn Reiïthart Fzlc,A8 het bestaan van zelfstandige Germaansche sagen uit
de dierenwereld , en van een daaruit ontwikkeld dieren-epos,be-

pleit; en gedurende vele jaren heeft men zjn voetspoor gevolgd.
Hj steldedezaak ongeveeraldusvoor:Datzoodanig eposontstaan
kon, zal niet zoo vreemd gevonden worden ,eals m en denkt aan
de menigvuldige eigenschappen en gewoonten der dieren ,welke
met die der menschen overeenkom en : bovenal aan hunne aandoeningen van lief en leed, hunne hartstochtenj die a1s het ware

dwingen te erkennen, dat ook zj in beweging gebrachtworden
door diezelfde roerselen ,welke den mensch doen handelen. Daartoe

kwam men in de vroegste tjdperken der maatschappj n0g veel
eer,toen mensch en dierveeldichter bj elkanderstonden;toen
Jagers en herders, in nauwer verkeer metde dieren,voor die,
1) Uitgaven:van F.D.Grkterln Braga und HermodeV'(Breslau,1812);
J.Grimm in Reinhart Fucbs (Berlin, 1834); J. F. Willems, Reinaert de
F'
o: (Gent, 1836),onveranderd herdrukt door Snellaert(1850);W .J.A.
Jonckbloet, Fcnderl Fod Reinaerde (Groningen, 1856);E.Martin, Reinaert
(Paderborn, 1874); dr. W. L. van Helten,Fcn den Fod Aeynaerde (Groningen,1887).
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welke m en vreesde, of waarmeê m en m eer vertrouwd raakte ,

eigennamen vonden,waardooreen nieuwe schjn van overeenkomst
ontstond.Daarbj deed de phantasie het hareqen evenals het kind
den afstand nauweljks voelt,en de dieren bjni alszjnsgeljken
beschouwt, zoo kostte het der naïeveteit van vroeger eeuw ook
niet veel om de grens tusschen m ensch en dier te laten wegvallen.

Men geloofde immers aan verandering van menschen in dieren en

omgekeerdq aan bovennatuurljke kennis der dieren, aan hunne
voorwetenschap van 's menschen lot. M en kende hun weldra niet

slechts eene eigen)maar zelfs de menscheljke spraak toe. Zoo
werd de brug geslagen , waarover hun , in de poëzie althans,de
toegang kon worden verschaft op het gebied van de handelingen
en lotgevallen der menschen.

Op dien bodem ontkiemden nu allerleisprookjes ofsagen,die,
als elke overlevering, zich vervorm den naar den eisch van den
wisselenden loop der eeuwen. In het Oosten ontstond aldus de
dieren-/cô6l, een kort verhaal m et didactische bedoeling , dat niet
verder wordt uitgewerkt dan noodig is om er de m oraal uit te

kunnen trekken. Bj de Germanen werd de dieren-dcg: geboren,
die ten slotte uitdjde toteen dieren-dwp.
s,metzjne breede schildering,zonder dadeljke bedoeling om te leeren;datde belangstelling tracht te w ekken door de ontwikkeling der epische handeling zelft zonder de verwaehting te spannen op eene toepassing ,
die aan de scherpzinnigheid van hoorder oflezer wordt overgelaten.

Zoodanige sage kon noch in het Oosten: noch bj de Ouden
ontstaan: zj was alleen bj de Germanen mogeljk, wier liefde
voor de natuur en neiging totdejachtbj geen andere stammen
gevonden werden.En daarom zegde Jacob Grimm ,dathem uithet
Duitsche dieren-epos Germ aansche boschlucht tegenwoei.

Men za1 begrjpen,dat hett om onsgemakkeljk in die phantastische dierenwereld te bewegent volstrekt noodzakeljk is,dat
de poëzie dedieren schilderea1stoegerustmetmenscheljkverstand,
ell ingewjd in al de gebruiken van ons leven. Zj mag daarbj
evenwel niet vergeten de eigenschappen , welke de verschillende
dieren als zoodanig ltenm erken , scherp te doen uitkomen. Naar-

mate zj de natuur zorgvuldiger bespiedt,zal zj beter werking
doen. Beide elementen zjn noodig. Figuren, als bj toeval,met
een diernaam genoemd , zouden ons koud laten; dieren , alleen
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doorhun dierljk instinctgedreven,evenzeer.Deaantrekkeljkheid
wordtjuist geboren uit de vereeniging dier verschillende eigenschappen,zoo ineengeweven,dat men zich geenjuiste rekenschap
kan geven,welke daarvan eigenljk tothandelen prikkelt.
Daaruit volgt dan ook natuurljk, dat,met geringe uitzondering,alleen de groote, edele dieren in aanmerking kunnen komen.

Diegenen hunner, welke sinds onheugeljke tjden vooraltothelden van het epos gestempeld werden , waren de inboorlingen der
Duitsche wouden , de wolf en de vos. Uitmuntend door kracht en

list,waren zj daartoe bjzonder geschikt. Hun karaktervielieder
in hetoog,wantzj kwamen veelvuldig voor;en hoewelzj eene
onderlinge tegenstelling vormen, hadden zj toch zooveeltrekken
gem een , dat het iueenvlechten hunner avonturen op ongezochte

wjze kon plaatshebben.
Deze beschouwing omtrent het ontstaan en de ontwikkeling der
dierensage en een overoud Arisch dierenepos, waarvan de Ger-

maansche dierengedichten een betrekkeljk getrouw beeld zouden
bewaren, vond in Grimm's vaderland en daarbuiten aanvankeljk
vurige aanhangers1).
Eerst vond Grimm in Frankrjk bestrjders2),dielater ook in
Duitschland bondgenooten vonden. Aanvankeljk nog eenigszins
weifelend 3), maar later veel beslister4) verklaarden de Duitsche
geleerden zich tegen Grim m's verklaring der dierensage) ofschoon

zj niet dan lloode zjne schoone hypothese laten varen,die een
schoone droom is gebleken 5). En zoo deelen dan tegenwoordig de
1) Gervinus,Geschlcltte derd.Dichtung 1,S.204u.s.w.;W.Wackernagel,
Xleinere Schriften 11, S. 234 u. s. w.; Jonckbloet, Geschiedenls der Mnl.
DfcAf/cux,
sfI, l30 vlgg.en Etudesur le Roman deRenard.

2) P.Paris,in zi
jne Nouvelle ltude sur le roman de Renartachterzi
jne

Lesaventures deJfcffreRenard en Ch.Potvin,Le romcn du Renard.

3) Benfey bad in deinleiding op zi
jnePantschatantra(Leipzig,1859)reeds
op Aziatischen invloed gewezen. 0.Keller, Untersuchungen Qùer die Geschichte

der Griechisch/en Fabelin de.fahrb./urclass.fl/àf/ofopfe,l862.
.) W.Scherer, .Tacob Grimm (Berlin,1865);K.MiillenhoF,Zdtscbrift./1
deutscbes Alterthum XV11t,S.l;E.Voigt,Ecbasiscaptivi(Strassburg,1875)
en Ysengrinlus(Halle a.S.l884);G.Mei
jer,Essaysund Studien (1885).
5) r,Auch seineIrrthiimersind schön und erfreuen dasHerz;man möchte
lieber daran glauben alssieverwerfen-''W .Scherer,Gesch.d.d.Litteratnr,637.

, NG.
BESTRIJDING 5rAN GRIMM ,S OPVATII

meeste geleerden 1) Voigt's meening: rGrimms Sagentheorie ist

unhaltbar''2).
Tegen deze theorie pleit, o.a. dat meu geene historische sporen

van overoude zuivere Germaansche dieren-sage kan aanwjzen,
daar deze niet hooger dan de tiende of elfde eeuw opklim men ,

terwjlreedsin diezelfde tiendeen elfdeeeuw monniken dedierensage in een Latjnsch gewaad staken en tot een didactisch en
satyrisch doel gebruikten (boven bl.68). Zelfswordtreedsin de
helft der zevende eeuw de leeuw , die niet inheemsch was in de
Germaansche bosschen en dus van vreem den , Oosterschen oor-

sprong, d.i. van elders ontleend, bj Frankische schrjvers a1s
koning der dieren vermeld 3).
Bovendien , indien de dierensage in Germanië reeds z66 vroeg

bekend en bemind geweestwas,alsGrimm voorstelde,zou zj,zooal
niet in de oudduitsche letterkunde dan toch in diederstam verwanten
sporen of toespelingen hebben achtergelaten. M aar noch in de oudduitsche, noch in de oudsaksische en angelsak-sische letterkunde

vinden wj iets daarvan. Ook hetoude Scandinavië,waarzooveel
1) De dielkensage,uit welke Grimm Germaanscheboschluchttegenwoei,
is inderdaad in de kloosters, onder geleerden,metgeblmikmaking van Oostersche verhalen ontstaan-'fDr.Symons,Gids,l885,1,97.

2) Slechtsenkelegeleerden weifelen nog.Zoo zegtLaistner(Zeitsehr.J'
.#.
Alterthum XXIX, Anz.216): ssdoch scheint mir in dieser frage dasletzte
wortnoch nicht gesprochen.S.21:: :,letztschon scheintm ir der Satz,dasz
speciell die tierfabel ein urspriinglich'
.indisches product sei,nicht iiber alle
anfechtung erhaben.''En S.218:,,1st aber die m öglichkeitnichtzu liugnen,

dass(dastiermirchen)aus derzeitstamme,da GriechenundInderbeisammen
wohnten , so mögenr
e Germanen einen urspriinglichen anteildaran
, auch di
gehabt haben, und als die asopische fabel zu ihnen drang,fanden sie darin
nicht etwas neues,sondern ihrem eigenen besitze verwandteos.'f

3) Jacob Grimm heeft er op gewçzen LReinbart Fztcss, S.XLVI11) dat
nietslechtsbi
jAimoinus,dusomstreekshetjaar1000,eenezoodanigedierenanecdote voorkomt, maar dat zi
j reeds bi
j:Fredegarius, dusin hetmidden
der zevende eeuw ,wordtaangetroFen.

Dat Fromund van Tegernsee in 'teind dertiendeeeuw ,in zi
jneHistorla
f'
t
mdtzffonk
'
x monastetii Fege
.
n,seeé'
ndf.s V , dit verhaal van 'thert zonder hart
. r

navertellende,den beer als koning vermeldt,bewi
jstnog (
niet,zooalsJacob
Grimm oordeelde,dat de beer in de Germaansche dierensageoorspronkeli
jk
alskoni'
ng opgetreden zou zi
jn.Fromund heeftalleen deuitheemschefguren
doorinheem sche vervangen.
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gemeenschappeljke stamsagen bewaard bleven,weetvan Reinhart
noch Isengrim iets.Verderishetmoeiljk denkbaar,datin lateren
tjd eenezoo oudeen zoo geliefkoosdestofgeenaanleidinggegeven
zou hebben tot een ander grootscher gedicht dan eene navolging
uit het Fransch.
Volgens de nu vrj algemeen aangenomen beschouwi
ng ishet
dierendicht van Oosterschen oorsprong. Gedeelteljk hebben diernovellen uit Indië, die door Arabische vertalingen naar W est-

Europa waren overgebracht, gedeelteljk Aesopische fabelen de
stof geleverd voor het dierenepos, dat in Noord-Frankrjk en
Vlaanderen ontstond.
*

Otto Keller toonde 111 zjne reeds vermelde Untersuehung liber
die Gd.
sc/lïc/lf: der griechischen Fabel aan , dat de aan Aesopus

toegeschreven fabelen grootendeels uitIndië afkomstig zjn. Daar
speelde de leeuw eene hoofdrol in de fabel, gevolgd door den

jakhals. De Grieken, die geen jakhals kenden, vervingen hem
door den vos. Uit eene verzameling der fabelen van Aesopus in
de tweede eeuw vöör Ohristus door Babrius in Grieksche verzen
opgesteld ,brachtAvi
anuseenveertigtalinLatjnscheverzenover1).
Een ander dichter, Phaedrus,die misschien een tjdgenoot van

Tiberius was,goot een veelgrooter aantalfabelsin dichterljken
vorm . Later
tusschen de 6e en 8e eeuw
werd naar den
bundel van Phaedrus eene verzameling van fabelsin proza bewerkt,

die op naam van*Romulusgaat2).
Deze bundels van Avianus, Phaedrus en Romulus of hunne
om werkingen waren in de m iddeleeuwen zeer bekend en werden
in meer dan ééne taal overgebracht. M aerlant zoowel a1s Boendale

kennen pAviaen'' en prjzen hem. Door deze verzamelingen nu
werden de dierenfabels over W est-Europa verspreid, terwjl ze
misschien ook in het oorspronkeljke rechtstreeks uit Byzantium
overgebracht werden.
H et andere bestanddeel: waaruit ons dierenepos is opgebouwd ,

1) Debibliotheek derabdi
jvanEgmondbevatteo.a.eenjjdonatum vtrumque
Catonem auianum in vno voluminef'.Vgl.Acquoy en Rogge,Archief roor
Nederl.Kerkgeschiedenis 11,l53.

2) W i
j bezitten in den Esopeteene vertaling van 62.fabelsuitdenRomulus.
Zie hierover deel 11,hoofdstuk 1.

INDISCHE DIERNOVELLEN.

leverden de Indische diernovellen. Schoon uit hetzelfde vaderland
a1s de dierfabels verschillen ze in aanleg en samenstel geheel

daarvan. De afzonderljke fabelen zjn er met elkander en met
eene hoofdgebeurtenis in verband gebracht en hebben dus meer
het karakter gekregen van een verhaal. De dieren treden er m eer
a1s m enschen op en dragen dan ook som s eigennamen.

Uit het oorspronkeljke Sanskrit, waarin ze waren opgesteld,
werden deze dierdichten of diernovellen in de 6e eeuw in 't Perzisch , twee eeuwen later in 't Arabisch overgebracht. Yooral deze

laatste vertaling, Kalila en Dimnah1) getiteld,verkreeg groote
bekendheid doorvertalingen in 'tGrieksch,Hebreeuwsch,Latjn,
*

Spaansch en Italiaansch 1).
Het oorspronkeljke Sankritsche werk draagtzi
jn'naam :Pant-

dc/ll (d.i.vjfl-fczlfrc (d.i. afdeeling) naar devjfboeken,waarin
'tafgedeeld is. 'tsverd door een grjzen Brahman geschreven ter
leering van drie domm e Indische prinsen. De eerste afdeeling bevat
de lotgevallen van een stier, Sandshtwaka, die vriendschap sluit
met een' leeuw , Pingalaka of de Donkergele , doch ten laatste
door dezen wordt omgebracht, nadat het aan twee jakhalzen,
D amanaka en Karataka, zoons van gevallen ministers gelukt is,

hem bj den koning van hetwoud verdachtte.maken,ten einde
zjne plaats in den raad te kunnen innemen. Debeidejakhalzen,
die 'tniet terstond eens zjn over de wjze hoe den '
stierte doen
vallen . vertellen elkander allerlei geschiedenissen om hun weder-

zjdsch gevoelen kracht bj te zetten. Zoo doet in den verderen
loop van het verhaal ook de stier aan den leeuw , deze weder aan
de andere dieren en zoo vervolgens.
W aarschuwde dit eerste boek de dom me prinsen tegen:pvi
jandschap van vrienden )'' het tweede handelde over: Verzoening van

1) Eene korteinhoudsopgave vindtmen bi
jCholevius,Geschichteder deutschen Poesle nach ihren antiken A'dezpenfen, Leipzig,I,S.240 u.s.w. Naar

aanleiding van Benfey*svertaling van 'toorspronkeli
jkePantschatantra leverde
van Limburg Brouwer eene uitvoerige verhandeling Nitisastra,Gids, 1860 1.

2) De Latijnsche vertaling van Johannes van Capua werd in 1480 door
Steinhöwel als rlBuch der Beispiele der alten W eisenf'overgebracht.Van deze

vertaling en van de HollandschedoorZ.Heyns,Voorbeeldselsderoudewi/zen.

(Amsterdam ,1634)verschenenherhaaldeuitgaven,somsondergewi
jzigdetitels.

ATERSPREIDING DER STOF.

vjanden en hunne laterevriendschap''. Hetbevatdegeschiedenis

van eene kraai, eene muis,eene schildpad en eene gazelfe

de

meest ongeljksoortige en andersvjandige dieren derhalve

die

allengskens uit overtuiging , dat ware genegenheid niet zoozeer op

den bloot natuurljken aanleg, alswelop zedeljke en geesteljke
overeenstemming berust: eene trouwe vriendschap met elkander
sluiten en daarvan in verscheidene gevallen door dienstvaardig
hulpbetoon de bljken geven.De derde afdeeling isgetiteld:pDe

kraaien- en uilenoorlog'' en zinspeelt op eene der belangrjkste
gedeelten van het M ahàbhàràta. Het vierde boek handelt over:

DYerlies van 'treedsbezetene'',hetvjfde over:pllandelen zonder
behoorljk onderzoek'',en bevat ta1 van spookgeschiedenissen en
geestverschjningen, waarvan vele in den Duizend-en-ééne Nacht
zjn overgenomen.
Het zjn voornameljk de beide eersteboeken,die talvan ingeschoven en soms zeer uitvoerige fabels bevatten.

Dergeljke stofen nu werden door de geesteljken alsonderwerp
voor gedichten gebruikt. Vlaanderen en Noord-Frankrjk is het
terrein, waar verder vooral het dieren-epos gekweekt werd , de
tegenwoordig bekende vormen aannam , en vanwaar het zich over
geheel Europa verspreidde.

W j hebben erreeds op gewezen (bl.68),hoe de geest
.eljkheid
zich ook met de dieren-sage bezig hield, en hoe van de achtste
totin de twaalfde eeuw Latjnsche gedichten , daartoe behoorende,
vervaardigd werden. Over een dier werken een enkel woord ,om dat

het ons bj de beoordeeling van hetmiddelnederlandsche gedicht
van dienstzalzi
jn.
Tusschen de jaren 1148 en 1160,schieefin hetkloosterBlandinium bj Gent, zekere Magister Nivardus een dieren-epos,dat
naar den wolf,die er de hoofdpersoon,is, Ysengrim'
un1)heet.Het

is het uitvoerigste Latjnsche dieren-epos,dat wj bezitten ; hier
dragen, evenals soms in de Indische dierdichten,de verschillende
dieren eigennam en.
De wolf o.a. heet er Ysengrimus, de vos Reinardus, de leeuw
L) In 1832 uitgegeven door Mone onder den, verkeerd gekozen, titel

Rcinardas Fulled,laterals Ysengrimus doordr.E,Voigt(Ha11e,a.S.1884).
Vgl.hiervoor bl.68.
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Rufanus (de rosse):de beer Bruno,het everzwjn Grimmo:het
hert Rearidus,de Xengst Ct,'.''t
'
qtl'''l.
s,de ezel Carcophas.

MeesterNivardus1)verhaaltdaarin zeven boekenteen twaalftal
avonturen,die aan dierenfabelsen novellen ontleend zjn en maar
weinig met elkander samebhangen.
W e laten hier een kort overzicht van den inhoud der twaalf
avonturen of verhalen volgen :

1. (Het gestolen spek). Isengrim isvertoornd op Reinaert,die
zjne vrouw en zjnekinderenbeschimptheeft.Hjspaarthem alleen,
als Reinaert hem goeden buit belooft. Deze weet een'boer eene
zjde spek afhandig te maken,die door Isengrim geheel verorberd

wordt;voorReinaertbljftalleen hettouw ,waarin hetspek heeft
gehangen.(Vg1.onzen Reinaert:vs.217-231).
lI. (De vischvangst). Reinaert beweegt Isengrim m onnik ie
worden en doet hem zjn staart in eenebjt steken om visch te
vangen.lsengrims staart vriest er vast en Reinaert, die in 't dorp
een' haan heeft gestolen , lokt de hem vervolgende boeren naar

den wolf,die vreesljk wordttoegetakeld en alleen door 'tverlies
van zjn staartontkomt.(Vgl.onzenReinaertI,206-211;Reinaert
11,6269- 6340).
111. (De landmeting). De gewonde wolf tracht alslandmeter
een gesc%hil van vier ramm en over een stuk land te beslechten9

hj bedingtalsloon hunneviervachten,waarmedehjzjngescheurd
kleed wi1 lappen. Hj plaatst zich midden op hetland,maar de
rammen stooten hem zoo, dat hj erbjna hetleven bj inschiet.
IV. (De zieke leeuw). De leeuw isziek en kondigtden landvrede af. Alle dieren komen t behalve Reinaert,diedoorIsengrimus

belasterd iordt.Toch wordtReinaertgehaald,want,volgensden
ram en den bok,kan slechtshj den leeuw genezen.Reinaertzegt,
dat hj in 'skonings belang naarSalerno gereisd isen van daar
geneeskruiden heeft m edegebracht. Bovendien m oet de leeuw zich

hullen in eene wolfshuid.Isengrim moetdaartoezjnehuid afstaan.
V. (De bedevaart). Bertiliana, de geit,die metandere dieren
') E.Voigtmaaktin cap.V1I derinleiding op zi
jnevoortrefeli
jkeuitgave

hoogstwaarschi
jnli
jk, dat Magister Nivardus in deRi
jnlanden was geboren,
in Gent eerst monnik en later domheer en scholaster aan de S.Pharahildefs
kerk aldau was.
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ter bedevaart is getogen , wordt door Isengrim us in eene herberg
overvallen. Reinaert zet hem tot vierm aal toe eenen afgesneden

wolfskop voor, zoodatIsengrimusvolangstvluchten zjne medebroederstehulp roept.Alszenugezamenljkdepelgrimsaanvallen,
verschrikken zj op nieuw door hetgeschreeuw van de dieren en
het vallen van den ezel,waardoor twee wolven verpletterd worden.
VI. (De vos en de haan).Reinaert met Sprotinus,den haan,
en de gans huiswaarts keerende zoekt den eersten over te halen
tot eene nieuwe bedevaart. Sprotinus weigert, ook nadat de vos
hem een stuk beukenschors a1s 'skonings vredebrief in handen

speelt. Reinaert gaat hem nu te1jf, maarwordtdoor de komst
vanjagersenhondenverdreven.(Vg1.onzenReinaert1,vs.322-388).
W I. (De wolfa1smonnik).Reinaert,wien een kok eenschotel
koeken geschonken heeft,laatzich de kruln scheren. Isengrimus,

wienReinaertwjsmaakt,dathj in'tkloosterdiekoekenkrjgt,laat
zich doorReinaertook de kruin scheren en in 'tklooster Blandinum

brengen. Daaruitwordthj na velerleibooze en baldadige streken
door dhmonniken metslagen verdreven en vindtzjnevrouw door
Reinaert geschofeerd en zjne kinderen mishandeld.(Ygl.onzen
Reinaert, vs. 72- 77,1481- 1501, 1646- 1667).
VIII. (Hetpaard en dewolf).Isengrimusverlangtvanhetpaar;
Corvigarus diens huid en een stuk gebraad. Corvigarus geeft

Isengrimus,onder voorwendsel dathj om aEaatvraagtvooreen
aanval,zulk een slag,datde wolfkermend neerstort.(Vlg.onzen
ReinaertI1:3988- 4114).
IX. (De wolf en de ram). Na dien slag vindt Reinaert in 't
Yosch Isengrimus en wjt aan den ram Jozefde schuld van alle
ongelukken. Daarop vordert de wolf betaling voor het landm eten
en den ram zelf. Deze biedt aan Isengrimusin den m uilte springen
.
en stoot hem daarop onder het toebrengen van nieuwe wonden neer.

X. (De gedeelde buit).Reinaertza1eenbuitgemaaktkalfdeelen
=et den leeuw en den wolf. Nadat de leeuw Isengrimusbjna
verscheurd heeft, omdatdeze den buitin drie geljke deelen verdeeld heeft, wjst Reinaert het grootste deelaan den leeuw,het
kleinere aan de leeuwin en het derde aan de leeuwenwelpen toe.

Alleen één poot behoudt hj voorzich,tenzj deleeuw ook dien
begeere.(Vg1.onzen Reinaert11,6043- 6143).
XI. (De huid des ezels). ReinaertbetoogtIsengrimus,dathj
JoxcKnz-oET, Akd.Lett.JéWde/eeuzcen, I, 4e druk.

24

HEINRICH DER GLICHESAERE9S REINHART.

rechtheeftop de huid van Carcophas.Dezelegtden wolfOp,zjn
recht te bezweren door den eed af te leggen Op watzj eene
reliquiekist noemen , maar wat eene klem is, waarin Isengrimus

zjn vastgeraakten pootmoetachterlaten.
X lI. (Isengrim's dood). De ongelukkige wolf ontmoet de oude
zeug Salaura, die slimmer is dan negen abten. Hj noemthaar
zjne nicht en wil haar den kusdesvredesgeven. Zj doetzich
door hem in het o0r knjpen en bj haar gillend geschreeuw

komt de geheele kudde opzetten , die zich op Isengrim us werpten
hem verscheurt.
Om streeks 1100 ontstond in het Fransch een sam engesteld gedicht, dat zestien verschillende verhalen bevatte, waarvan , zooals

wj reeds aanduidden, enkele ook in den Ysengrimusvoorkomen.
H et oude Fransche werk is verloren ; maar, niet lang na 1150

volgens Grimm ,omstreeks 1170 volgens W ackernagel1),werd het

in hetHoogduitschvertaalddoorHeinrichderGlichesaere2).Bljkens
de sobere en drooge voorstelling is die vertaling zeer zeker eene

trouwe afspiegeling van het oorspronkeljke. De vorm steektdan
ook merkbaar af bj den levendiger,hooggekleurden verhaaltrant
van latere Fransehe gedichten over dit onderwerp.
Zoodanige latere bewerkingen bestaan inderdaad. Nu eens vindt
m en een enkel avontuur als op zichzelf staand stuk behandeld z
dan weer samenhangende reeksen van verschillende anecdoten ,

eindeljk zelfs uitgebreide gedichten, die geheelin den trantder
Artur-romansbehandeld zjn.
Die gedichten,'welke meerdan dertig in getalzjn,worden gewoonljk Branches genoemd; ze zjn alle bljkbaar omwerkingen
van ouder teksten en doorverschillende dichtersvervaardigd3).
Geschichte der deutscben Litteratur,I2,S.230.

Reinhart, uitgegeven door Jacob Grimm in zijn Reinhart Fuchs, S.
28- 114.Verg.zi
jn Sendscbreiben an KarlLachmann,1840.Dejongsteuitgave
is van K.Reissenberger in Paurs Altdeutscbe Textbibllotltek,Halle. Vgl.ook

Schönbach, Die Uberlieferung #q.
: ReinhartFucbs(Zeitschr.f.d.Alterthum
unt
l d.Litteratur,XXIX ,S.47- 64).
3) Uitgegeven in 1826 door M . M ëon in vier deelen, onder den titel
Roman #l
f Renart, waarbi
j men voegen moet P.Chabaillefs Suppllment,rcrfcnfe: et correctlons, Paris, 1835. Voorts A. Rothe, Les Aomcn.
: da Aencrz

eïamlnês,cncljslsefcomparês,Paris,1845;verderPaulin Paris,LesXpenfurO

PIERRE DE SAINT-CLOUD.

Eene nauwkeurige studiedier gedichten leidde mj totde overtuiging , dat eene dier branches, de elfde, slechts een fragm ent

moestzjn van een grootergeheel. Daarop volgde o0k de ontdekking niet slechts van het slot van het verhaal, m aar tevens van
verscheidene stukken , die in den sam enhang behoorden , m aary
m en weet niet hoe, waarom of wanneer, uit den tekst naar elders
verhuisd waren , en die op de hun toekom ende plaats weer konden

worden ingelascht1).
Het gelukte mj zoodoende een verloren gedicht bjna geheel
weer ineen te zetten , dat m eer dan tienduizend verzen omvatte

en waarschjnljk den naam droeg van Le8cticzlfllrd.
:deRenart.
Y erder bracht ik, voorgelicht door de fakkel der critiek, de

verspreide deelen van een tweede uitvoerig gedichtweerbjeen,
Le Plcïtf geheeten , dat als een vervolg op het vorige is te beschouwen en ruim 4800 verzen had geteld. M isschien was dit niet
door den dichter zelf,m aar door een navolger afgewerktQ).
Beide deze gedichten zouden van één m aker zjn,nameljk van

Pierre de Saint-cloud,denkeljk eenmaalpastoorteCroix-en-Brie?
en die ten tjdevan FilipsAugustusleefde,in 1199waarschjnll
jk
uitzi
jnepastorj verjaagd was)en eindeljk in 1209 in een proces
wegensketterj gewikkeld werd, waarbj hj,om den vuurdood te
ontgaan,zich in een klooster lietsteken3).
Uit al wat wj van hem weten,bljkt,dathj,kortna 1200,
waarschjnljk tusschen 1204 en 1209 schreef.
Beide doormj weer totééngeheelverzameldegedichtenbestaan
uit eene aaneenschakeling van verscheidene avonturen. Zoo ze

uitmunten door grootegemakkeljkheid van verhaaltrant,zj missen
die eenheid, die ze t0t een kunstwerk in hooger zin zou stem -

deJ'
zcffreRenart,etc.,mlsesen xourecu langage,Paris,1861;eindeli
jk mi
jne
ktudesur leRoman deRenart,Groningen,186:.
In 1882- 1885 verscheen Prof.E.Martin's Le Aomcn deRenart(Strassbourg); in 1872 voorafgegaan door een Examen crlfkue des manuscrlts du
Jbrlcn de Renart.#

1) Ziemi
jneEtudesur leAomcn deRenart,pag.l40 suiv.
2) Zoo zi
jn misschien de twi
jfelingen uit den weg teruimen,geoppercl

t.a.pl.,p.218.

) Zie over hem en zi
jne werken mi
jne Xtude sur le Roman deRenart,

:

passim.
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pelen. V ooral het eerste gaat aan dat euvel mank ; maar o0k Le

Plaid is ernietvan vrj te pleiten 1).
Maar hetzj men mjne ontdekking als waar aanneme ofniet,
ik durfbewereu, dat de twintigste branchebj Méon,(de eerste
bj Martinh,die de eigenljke kern van Le rltzï# uitmaakt,het
werk is van Pierre de Saint-cloud2), en dusin de eerstejaren
van de dertiende eeuw valt. M artin plaatst haar ook , ofschoon op
andere gronden , in ,het eerste kwartdier eeuw 3). Hetgeen deze

tjdsbepaling sterk ondersteunt,ja ontwjfelbaarmaakt,isdebljkbare navolging van Chrestien de Troies, waarop Pierre zich aller-

wege toelegtA).Hetgedichtwasvpör 1233 voltooid,in welk jaar
Gautierde Coinsizjne Miraclesde la Viergeschreef,waarin eene
onmiskenbare toespeling op de 20e branche voorkomt5).
Ik heb hierbj ietwatlangerstilgestaan,omdatdezetjdsbepaling
van grooten invloed is op de vaststelling van het geboortejaar
van den Vlaam schen Reinaert.
Dat hoogst nzerkwaardige gedicht verraadt eene sterke overeen-

1) Tegen mijne meening, dat Pierre de Saint-cloud enkele grooterKedichten heeft geschreven,die door afschri
jverszi
jn uiteengerafeld,isvooral
opgekomen W .Knorrin zi
jn opstelDiez?
rcnzYyf:BranchedesA.deR.t
fnd

ihre nachbtldungen,geplaatstin hetOsterprogramm desAkdfnerGymnaslums,1866.

Hi
Jweerlegtechtermi
jne bewi
jsvoering niet.
:) Knorr zegt (Die zwanzi
gste Branche u.s.w.,S.34): 9TW'enn essich
sicher herausgestellt haben wird, dass br.l1 von Pierre de Saint-cloud herriihrt, kann m an zugeben, dass er auch br. 20 gedichtethabe,zum al,da
sich bei Vergleichung der br. ll m it br.20 im Einzelnen nichtsfndet,w as

ffir zweiverschiedene Verfasser sprhche, vielmehr nach Jonckbloet,dftfde,
p.212 F.. die Uebereinstimmtlng im Ausdruck,in bestimmten svendungen
und Gewohnheiten, in Orthographie und Versbau auf einen und denselben

Vezfasser hinzuweisen scheint.'' Hi
j is daarvan echter nog nietovertuigd:
(S.37) sgNoch immer fehlt der stricte Beweis,dassderselbe (P.de St.
-C1.
)
der Verfasser der eilften und der zwanzigsten branche sei, so wie sie uns in

MdonsSammlungvorliegen-''Ik dtlrfintusschen den onparti
jdigen lezernaar
mi
lne Xftfdcverwi
jzen, waar ik,pag.129- 135,meen hetbewi
lsgeleverd te
hebben,dat Pierre werkeli
lk de schri
jverderelfde brancheis.Erkentmen
dit,dan za1ditauteurschap,op degronden,die Knorrzelfvoordeugdeli
jk
èrkent,ook wel voor de twintigste branche vaststaan.

z) Examencriti
que,pag.2ô.
#
k) Ziemi
jneEtudo sur !eRoptan deAencrf,pag.361-368.
sp
- Aldaar,pag.360.
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kom st m et die twintigste branche, zelfs in die m ate ,dat,ondanks

zekere punten van verschil,waarop wj terugkomen,hetontwjfelbaar is, dat het eene stuk eene navolging moetzjn van het
andere1). W elke is nu de oorspronkeljke tekst,de Fransche of
de Vlaamsche?

De voortreFeljke Vlaming, die het eerst in Nederland den
Reçnaert uitgaf, J. F. W illem s, hield zich overtuigd, dat de

Franschman een Vlaamsch voorbeeld had vertaald. Hj beweerde
daarin, (Inleiding b1. XLII) dat de eutoire, l'escrçt,waarop het
Fransche gedicht zich herhaaldeljk beroept, sgeene andere dan
onze vlaemscheReinaert(is).De vergelyking der tweetexten laet
deswege geen twyfelover.''Hj haaltdan ook een bewjsaan,dat
het pleit schjnt te voldingen:phy laet zelfs het vlaemsche woord
willeeome staen , op dezelfde plaets waer hy het in den R einaert
aentrof, vs. 1073 . . Kan er we1 een sprekender bewys van
navolging gevonden worden?'' Dit w oord beslist echter de vraag
niet, daar het w oord willecome en het ww.wilcumier,walecoumçel.

zelfsbj Normandische en Anglo-Normandische schrjversgevonden
wordt2). Hoe zullen wj dan uitmaken, welk gedicht aan het
andere voorafging? W j bezitten daartoe,dunktmj,een onfeilbaren

toetssteen3).Alsmen toch hetVlaamsche gedichten de Fransche
branche doorloopend vergeljktmetden middelhoogduitschen Reiithart,diehetoudereFranscheoorspronkeljkegedichtvertegenwoordigt, dan moet er wel een licht Opgaan; want het stuk ,dat in

sommige beschrjvingen naderaan hetoudergedichtkomt,terwjl
hetandere ervanafwjkt,moetden middelterm uitmaken,endoor
het afwjkende zjn nagevolgd. W elnu, die vergeljking leertten
duideljkste,dathetFransche gedichtin een aantalbjzonderheden
m et het oudere w erk overeenstemt: die in het Vlaamsch niet, of

sterk gewjzigd,voorkomen. De bewjsplaatsen vindt men in de
inleiding totmjne uitgave van hetmiddelnederlandsche gedicht4).
1) Zie die overeenkomstaangewezen in de inleiding op mi
jne uitgavevan
hetgedicht,b1.LXXXVIII- XCVII.

Q) Zie de bewi
jsplaatsen in mi
jne ktudes'fr leAozncn deRenart,p.299,
of Vanden FoyReinaerde,in mljneInleiding,bl.LII-LIII.
s Relnaerdem
:) Ik wees daarop het eerst in de inleiding tot Vanden F(),
bl.LIII.

3 Inleiding,LIV-LXII.
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Dit levert reeds het onwedersprekeljk bewjs, dat de Fransche
tekstonmogeljk eenenavolging van hetVlaamsche stuk kan zjn,
zoodat alleen het omgekeerde mag worden aangenom en. Bedenkt

me
d
ennRe
daia
nrabejrt
,d
za
ot
ov
,ezeo
lov
al
osorwj
trefl
ealt
jekrez
rii
esndazn
ullen:de behandeling van
die derFransche branche,

dan rjst ook nog de vraag, of het waarschjnljk,ja denkbaar
is, dat de minder gelukkigeredactie eene navolging zou zjn van
d'
e betere? Reeds deze overweging alleen is voldoende om de
stelling van W illems te doen verwerpen1). Eindeljk hebben wj
de getuigenis van den Vlaamschen dichter zelf,die zjn gedicht
aldus begint:

W illem dieLvan Madocqmaecte2),

gr

Daer hi dicken omm e Mraecte,
H em vernbyede so haerde,
Dat davonturen van Reinaerde
In Dietsce onghem aketbleven

(Diehihierhevetvulscreven),
Dathi die vite dede soeken,
Ende hise naden walscen boeken
s'
In Dietsce dus hevetbegonnen.''

Hier boven is ons gebleken, dat de twintigste branche, waarnaar onze Reinaert werd gevolgd t tusschen 1200 en 1233 werd
vervaardigd: het spreekt dus vanzelf, dat de navolging niet uit

de twaalfde eeuw kan zjn. Bljkenseene toespeling in Maerlant's
Rjmbjbel was de Reinaert vrôr 1270 vervaardigd. Neemt men
In Duitschland heeftmen mi
ln betoog afdoende gevonden.Knorrzegt
b.v.,Di6zwanzlgste Brancbe u.s.w.,S.26:rrlliese Thatsache hat Jonckbloet
zuerst so ans Licllt gestellt, dass kein Zweifelmehr statthaft ist. Niemand
wird nach seiner Erörterung noch svillems' Annahme glaublich fnden.''

E.Martin in de inleiding tot zi
jne uitgave,LXXVIII:lrueberdie Quelle
von Reinaerthat J.in der Einleitung zu seinerAusgabevortreëich gehandelt.
Esist unzweifelbar die 20 Branche in M dons Ausgabe.''

C) Dr.Van Helten leestmetMartin:
Avillem ,die M adock maecte.
:ie dr.Van Helten's uitgave,b1. 103.

Ook geefthi
j dezelezing van vs.5 en 6:
Die wel nutteware besqeven,
In Dietsche was onghem aket bleven.

Vgl.zi
jneuitgave Fcn den F(s Reynaerde,bl.103.
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met dr.Franck (Inleiding op Alezalbdersgeesten, bl.XVII v1g.)
aan,datMaerlantbj hetdichten van den Alesander den Reinaert
gekend heeft, dan was W illem's gedicht reeds + 1255 vervaar-

digd. Deze tjdsbepaling is door ieder, ook door prof.Martin,
aangenom en. Alleen C. A . Serrure plaatst den Relnaert Vroogery

nietslechtsin 1872 in zi
jneZ/z//#'?'J'?d///@?
.
/t?Geschiedeni8'
pc'l Jrllcgl??ldzlt
sffdî de N zfvlgderen , maar ook nog in 1884 in het Bulletin '
m atzgue et #'x4rchè%lp.g9 (pag. 119- 129). Hj stelt thans het

ontstaan van den Reinaert omstreeks 1186- 1188 1). W j zullen
zjne voornaamste gronden daarvoor wegen.
Hj ontkentniet,datdeReinaertFranschebronnengeraadpleegë
heeft,maar hj wiltoch van navolging nietweten.Zoozegthj2):
XOnzes bedunkens moetmen de woorden gvan den proloog)aldus
verstaan, dat hj zich de Fransche boeken of branches van den
Franschen Renard heeft aangeschaft en dat hj naar cczll6i#fzlg
ran #ï6 gedichten eene GAxscH XIEUwE , EIGENAARDIGE branche in

het Vlaamsch heeft geschreven.'' Zeer duideljk is dit niet:hoe
kan een gansch nieuw ,eigenaardig werk ontstaan naar aanleiding

van een ander gedicht? De geleerde schrjver staat op ditpunt
niet zeer vast in zjne schoenen. In 1872 erkende hj (b1.161)
XW illems had ongeljk te veronderstellen, dat de Nederlandsche
.

bewerking der Reinaertsage ouder was dan alle Fransche branches.

UithetoudeVlaamsche gedichtbljkthettegenovergestelde.'' Dit
schjnt wel te beteekenen, dat, ondanks de zooeven aangehaalde
woorden , de Reinaert toch wel eene navolging van de twintigste

hranehe is;maar twaalfjaar later ontkende hj diten hield het
Vlaamsche gedicht voor ouder3). Doch houden wj ons aan de
') s,Het was volgcns alle waarschi
jnli
jkheid op het eind der regeering
van Philips van den Elzas, dat de Vlaamsche Reinaert ontstondf',en we1
31omstreeks l186- 1l88.
**Geschiedenis,I D.,b1. l62, l66.

2) Aldaar,bl.165.
3) Bulletin, pag. l24: :,Le rlcit fnrent/ par Avillem Jtaitsi plein d'attrait

qufildutavoir un succLs gdnfl
-al. Perroz de Saint-cloud lul-mlme l'imlta & son

tour (6 dans la rfnp/gzne brancbe...Cettebrancheestuneimitation libre du

qamand dont cependant quelques passages sontlittëralementtraduits-f' Dan

moetnatuurli
jk het wlllecome weer dienst doen,en eindeli
jk wordtditgedeelte van het betoog besloten m et deze gedaqhte, die ik te vergeefs heb
trachten te ontraadselen : srperroz a donc h son tour imitd W illem quiavait
eherchë sa premiLre inspiration chez lui.*'
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eerste uitspraak,dan begrjptmen,datom den Reinael'tt0t118G
op te voeren , de Fransche branche nog ouder moetworden gemaakt.

En inderdaad lezen wj,bl.166: rDe vroegste g?1en vermaardste
bewerker van branchesder dierensage in Frankrjk wasPierre de
Saint-cloud (1150- 1209)... Zjne levensberichten (zie Jonckbloet
Etude,pag.118)laten onstoe de bewerking derboeken ofbranches
van den oorspronkeljken Franschen Renart op omtrent 1180 te
stellen''1). W at daartoerechtzou gevensbljktnergens;maar de
gewaagde gevolgtrekking was noodig om te kunnen vervolgen :

XOnmiddelljknadevroegsteFranschebranchesmoetonzeVlaamsche
Reinaert het licht hebben gezien. - En inderdaady wj denken
dat dit gedicht tusschen de jaren 1186-1188 za1Ontstaan zjn:
zoo schjnt immers uit den geheelen samenhang te bljken.'' Hj
voert daarvoor eigenljk slechts één bewjs aan (bl. 107)1 da:
hj o0k later vasthield2): Na den dood dergemalin van Philips
van den Elzas, eene gravin van Y erm andois, ontstond er een

oorlog tusschen den graafen den koning van Frankrjk overhet
gebied. pIn 1186 woedde reeds de krjg vier jaren wanneer de
graaf van Henegouwen ... de wapens tegen Philips keerde....
De graaf van Vlaanderen huwde dan de zuster des konings van

Portugal,in de hoopvan alduszjnenalatenschap aan zjnen vjan:

te ontrukken. - In den Reinael'
t ziet men een tooneel in het

land van Yermandois geplaatst en herhaaldeljk wordt eene toespeling op Portugal gemaakt.

Dit kan toch niet louter toeval

wezen,en hieruitbljkthet,Onzesdunkens,datdeIteinaertmoet
geschreven zjn wanneer de woorden: Yermandois en Portugal
hier in alle m onden lagen.'' W at Yermandois betreft,kan ik vOl-

staan methetantwoord,datSerrurezelfOpdezebedenkingelders3j
1
) In het Bulletin,pag. 127, moet de Fransche tekst natuurli
jk weer
jonger worden en na 1186- 1188 zi
jn ontstaan. De toespeling op Nourreddin
(Verg. hier, b1. 320) j,
nous place avant le moment oh Philipped*Alsace,
ému par 1es triomphes de Saladin, rfunit sa cour N Gand (1189)poury
prendre 1es insignes de ptlerin.... La vingtiLme branche date donc (?J
d'environ l188- 1l89, or, n'oublions pas qu'elle fut imitée du texte thiois
de W illem-@f

2) Bulletin,pag.128.

â) GeschlkdenisderLetterkundeinhetGrce/sc/lcylVlaanderen,(1855),b1.l41.
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gegeven heeft: rlndien de vereeniging der twee landen tot deze
aenspeling aenleiding gaf, dan kon dit wel by herinnering twintig

ofdertig jaren laterdan 1186 (het tydstip der scheiding)geschie-

den-'' Uit de omstandigheid , dat tweemaal van Portugal als van
een ver afgelegen land gesproken wordt, zal we1 geen gevolg-

trekking tq maken zjn.
Maar ik herhaal nogmaals, sedert het vrj welvaststaat,dat
de twintigste branche eerst in het eerste kwart der dertiende eeuw
geschreven werd, en de Reinaert eene navolging va11die branche-

is, zal het wel overbodig geacht kunnen worden de schjngronden te weerleggen , die m en voor een hooger ouderdom vaa
het Vlaamsche gedieht heeft trachten aan te voeren. Trouwens

in België staatde HeerSerrure metzjn verouderde meening vrj
we1alleen1).Hetiste meerteverwonderen,dathj die isbljven,
aankleven,daar hj eenmaalop een beter spoor was,toen hj uit
een charter van 1269 een Wilhelmus Cferïclf,
: aanwees, die bi
j
1) De Heer Alphonsesvillemszeiin zi
jneJbz/utfe sttr lepoème Fcnden Vos
Reinaerde,LMessagerdessclencesAlforkue.
s,l857),pag.12 van den afzonderli
jken afdruk:s,è
N'
ouscroyonsqufilestdetouteJvidencequePauteurQamand...
a puis;* dqssourcesfrançaises.
''En pag.16 geefthi
jdeplaatsen op,diede
verwantschap aantoonen van den R elnaert en den ancien R enart, en laat
daarop volgen*: s,'N'ouspensons que les passages que nousavons citds,auront
suë pour prouver que la vingtibme branche française a prëcldl le Reinaert

Eamand.*'En de HeerNapollon dePauw verklaartinzi
jnektudedurlewoè??c
etlesauteursdaRontanda RenardReinaertdeF'
0.
:LBiographieNationale,1883),
pag.l::yt.luillaume,auteur des rom ans nderlandais de Jfcdoc et de Reinaert.

qorissaitpendantla premibre moitldu XlllesiLcle-'fHi
jwi
jstons,p.3,op,
11deux chartes de l205 et 1220 oh fgurent des Personnages du nom de
W ill
etmus Clericus en de W illelmus F/cplfzwud, etune autre de 1285,oh i1.

est question dfun Ivlllelmus Cleric'
asJz
-dftf
.
sRqnars Scrfpelnd'',waarondermiischien de dichter schtlilt. En verder, pag. 5: ::On a beaucoup discutë les
sources oh le poète Guillaume a puisé ses rJcits. 111es indique lui-même, ce
sont 1es fabliaux français ***Cfest danstousces documents fpars que notre
Guillaume a trouvé le fond de son poème, et cfest surtout la vingtième
branche française qufil a suivie pour Penchainement du récit.... Mais la
vingtième branchd nfestpour Guillaume qu'un :1conducteur qufilabandonne
u tout instant...11nfestpas un servile imitateur;en combinantlesJlfments

divers Eempruntfs N difsrentes branchesq,ila mis: l'ensemble la grife dtt
m aître,la m arque du gfnie-f'
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H ulsterloo woonde, het bjna onbekendeplaats
je,datinhetgedicht
eene niet onbeduidende rol speelt1).
M aar ofschoon ontleend , toch is de m iddelnederlandsche Iteinaert

.

beroemd geworden alseen gedicht,welksvoortrefeljkheid totop
den dag van heden allerwege is beaam d. H et werd reeds vpör of

uiterljk in 'tbegin van 1280 in hetLatjn vertaald door zekeren
Boudewjn'),en geraak-telaterinDuitschland bekenddooreeneNe1) Prof.E.Martin zegtin deinleiding op zi
jneuitgave van denReinaert,
S.XV ,datmen totnog toe nietveelzekers omtrentden dichterweet::,doch
lxsstsich wenigstv snichtwiderlegen eineAnnahmedesHerrn C.A.Serrure,
die er mir vor Jahren freundlichst mittheilte. Indem er den im Vaderl.
M useum , II, 25l gegebenen Hinweis auf einen l198 in Genter TTrkunden
erscheinenden Jvillelmusyn/e.
si
clf.
szuriicknahm ,zeigteereineandere,passendere
rersönlichkeit des Namensin A.Kluit Historla critica comitatusHollandlae et

Seel
andlae auf,wo (II,S.782)unter dem Jahre 1269in einerUrkunde der
Grifn M argareta Lhndereien bei Hulsterlo genanntwerden satlsprope domum
W illelmi Clerlci. Der kleine Ort Hulsterlo wird im Reinaert so bedeutsam
hervorgehoben, dass die V ermuthung, es sei der D ichter dort zu H ause
gewesen, recht annehmbar wird und ebenso passt die Zeit der Urkunde,
welche eine dichterische Thhtigkeit svillem s vor der M itte des dreizehnten
Jahrhunderts sehr w ohlzulisst-'*

2) Dr.M.F.A.G.Campbell,degeleerdeBibliothecaris derKon.Bibliolheek te 's Gravenhage ontdekte dit gedicht in een incunabelen gaf hetin
I858 uit onder den titelRnynardtts Ftfl
pes. Poëma ante annum 1280 c quodam

Baldwino e lfzwk
zc Teutonica translatum. De vertaler droeg zi
jn werk op aan
Jan van Vlaanàeren,zoon van Guy van Dampierre. die in 1280 Bisschop
van Metzen tweejaarlatervanLuik werd,maarhiernogwordttoegesproken
xlsProost(prepositus)van Brugge,hetgeen hetuitersteti
jdstipdervertaling
vaststelt. Eene critisch verbeterde uitgave bezorgde 5V. Knorr in 1860;en

eene nalezing daarop gaf hi
j achter zi
jne verhandeling overDiezwanzigste
Br
anche desRoman de Renart,S.40- 42.
#

Vgl.hierover ook dr.J.W.Muller,Deoudereendejongerebewerking van
den Reinaert(Amsterdam ,1884)en H.Logeman,De verbouding vanRelnaert
1 totdenReinardas Fzltped.(Ti
jdscEriftvoorNcd.taal-enletterk-,IV,l64v1g.)
De Heer C.A. Semmre baaltook deze vertaling aan om tebewi
jzen,dat
3,men reeds in 1280 van den Relnaert sprak,alsvan een werk,dat de oudeo
dom . noch de afgunst der latere dichters hadden kunnen in de schaduw

stellen.Dit bfengt ons we1 zeker veel verder dan op l250 terugf'(Letterk.
Gesch.van Vlaanderen,I,b1.163).Hi
j bouwtdie redeneering op srs.1836:
H oc optlsexegi, quod non delere vetustas
Impia necpotuitrtlmpere livor edax-''
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derduitsche vertaling , die in hetEngelsch ,H oogduitsch ,Deensch ,
Zweedsch en zelfs in 't Ilslandsch overgi
ng5ja, in onze eeuw
door een Goethe en Oehlenschl:ger op nieuw werd bewerkt1).

Maken wj thansvoor'tnlinstvluchtig kennismetden inhoud.
Op een Pinksterfeest hield koning Nobel (de leçuw)een hofdag,
en alle dieren waren verschenen behalve de vos Reinaert, die te
veel kwaad had gesticht om zich te durven vertoonen. Isengrim

(de a1s het jzer grimmige wolf, volgens anderen:de man met
hetjzeren masker)begintde aanklachttegen den afwezige,waarmede andere dieren instemmen. Terwjl Grimbert,de das, hem
verdedtgten beweert,dathj ingetogen a1skluizenaarleeft,komt
de haan Cantecleer met het1jk zjnerlaatstovergebleven dochter
Coppe op eene baar aangedragenqzj was,evenalshare zusters,
een slachtofer van Reinaert's booze lusten geworden.
N u besluit men den schuldige in te dagen. Bruin, de beer,
neemt in trotschen overmoed die taak op zich. M aar Reinaert
m aakt zich Bruin's vraatzucht ten nutte om hem in een valstrik

te lokken. Hj breygt hem bj een eikenstam , dien men op een
boerenerf bezig was te spljten. Hj geeftvoor,datdi
e een schat
van honig bevat; en als de beer zjnhartstochtdenktbottevieren,
trekt Reinaert de wiggen uit de spleet, waarin de beer m et snuit

en voorpooten gevangen bljft, een deerljk pak slagen oploopt,
en er ter nauwernood m et bebloeden kop het leven afbrengt.

Hi
jzag daarbi
j overhethoofd,dathetjyquod non delere vetustaspotuit''op
het w erk van den vertaler moetslaan,niet op hetoorspronkeli
jke;en dat
dus potult, op het oogenblik dat Boudewi
jn zi
jn olpus scbreef,onmogeli
jk
was en wel eene schri
jfout moetzi
jn.Hi
j had bi
jKnorr,pag.60,kunnen
vinden,datpotult in poteritmoet verbeterd worden.

1) De middelnederlandsche Reinaert werd herhaalde malen in NieuwNederlandsche verzen overgebracht. Hetallereerstgeschiedde dit door J.F.
W illems, wi
ens vertaling in 1834 verscheen en sedert vi
jfmaal herdrukt
*'
werd. Ze IS ook Opgenomen in de ILeus uït de dïc/tt- en rozawerken van
*T. F. W illet
ns, d1. 11, 1- 104 (Gent, 1873). Voorts verscheen in de

Naqelaten gedichten van Prudens van Duyse:Reinaertde Fo.
s,M iddeleeuwsch

dierenepovfz
lzeventien zangen fn zt
jngeheelen Cndeoorspronkeli
jkemaatbewerkt

(Gent).In 1874 verscheen van J.deGeyter,Reinaartde '
Uo
':ln Zveukpnederlandsch, (Schiedam) 2e uitgave 1885. Eindeli
jk gaf R. Di
jkstra:Relnaert,
otfd.
sfc tekst voor een k
'eder rerstaanbaar gemaaktdoor lnterlinealre vertallng rcq

deverouderdeu:oorden enuf/tfrul,
-/
cfnr/en(Eotterdam ,1883).
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Na Bruin wordtTibert,de kater,naar Reinaert's burcht gezonden.

Hj wordtdoor den v0snaareenzoldervan zekerenpastoorgelokt,
waar het wem elde van muizen; daar was een strik gespannen,

waarin Tibert gevangen wordt,dien de muizenjachtdeerljk opbreekt,daarookhjzjneroofzuchtbjnametdendoodmoetbekoopen.
De koning is woedend over de behandeling zjner gezanten.
Grim bert, de das, Reinaert's neef, weet hem echter te belezen
om den schuldige, naar rechtsgebruik, ten derden m ale te laten

dagen. Hj gaat zelf deze boodschap volbrengen en overreedt
Reinaert m ede te gaan,die onderweg bj hem biecht,en daarbj
korteljk al de booze streken herdenkt,welke hj begaan heeft1).
Nadat Grimbert hem de absolutie gegeven heeft, komen zj ten
hove. Daar verwjt Nobel den v0szjne misdaden,en vooralden
hoon,dien hi
j nog onlangszjnen gezanten had aangedaan.Maar
Reinaertbetoogt,dathetsteeds zjn l0twas belasterd te worden:
hj is immer 'skonings trouwste vazalgeweest. En watBruin en
Tibert betreft,deze zjn dooreigen schuld zoo slechtvan de reis
gekomen ,daarzj,tegenzjnuitdrukkeljkenraadaan)gingenstelen.
Reinaert werd evenwel in hechtenis genomen en ter galg ver-

wezen. Toen zjne doodvjanden zelf aanstalten maakten om hem
op te knoopen, verzocht hj ten aanhoore van hetgeheele volk
zi
jne zonden te mogen beli
jden. Hj vond gelegenheid om op
ongezochte wjze te doen hooren,dathj een grooten schatbezat,
die ter goeder ure in zjn bezitwas gekomen;wantandersware
hj aangewend om den koning hetleventebenemen.Dekoningin,
hierover zeer ontsteld, noodigde hem uit daaromtrent de geheele

waarheid aan den dag te brengen. Reinaert,ziende dathj een
gewillig o0r vond, begon nu in het breede te verhalen, h0e

inderti
jd zi
jn eigen vader metBruin,Isengrim en Grimberteene
sam enzwering tegen 's konings kroon en leven had gesmeed.
De schat, van koning Herm elink afkomstig , was in des ouden
Reinaert's handen, die hem ten beste wou geven om soudenieren
te wervenj waarm ee m en Bruin Op Nobel's troon z0u plaatsen.

1) Deze huichelachtige biecht was in de middeleeuwen zeerbekend. De
beroem de prediker Jacques de V itry, die eerst kanunnik te luuik en later

bisschop van Ptolemaïswas,zeidein eenzi
jnerpreek-en van eenbiechtzonder
berouw :ssllatis de biechtvan den Vos.''Vgl.Stecher,t.a.p.bl.57.
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G rimbert had zich , in eene vlaag van dronkenschap , daarover

ietslaten ontvallen tegen Reinaert'svrouwten dqjongeReinaert,
die niet gaarne den edelmoedigen koning door een boosaardigen
beer zou zien vervangen,wisternietsbetersop dan zjnsvaders
schat te stelen en zoo den aanslag te verjdelen. Op di
e wjze

redde hj 'skonings leven. En toeh,Bruin en Isengrim zjn in
hoog aanzien,en hj wordtmiskend!

Op aansporing der koningin verleent Nobelnu den veroordeelde

genade,mits hj hun den schat aanwjze. Reinaertschenkthem
den koning. Hj was verborgen in eene woestjn bj llulsterlo,
waarheen hj de vorsten we1 zou willen geleiden om hun dien aan
te wjzen; maar hj had eene gelofte gedaan om onverwjld naar
Rome en hqt H eilige Land te vertrekken , ten einde a:aat te

erlangen. De koning kondigt dan openljk af, dat hj Reinaert
alles vergeeft. Als Brain en Isengrim zich daarover beklagen ,

doethj hen gevangennemen.Ja,Reinaertweetzelfstebewerken,
dat men een lap uit Bruin's vel snjdt, om daaruiteen reiszak
voorhem temaken,terwjlIsengrim en zjnevrouw hunneschoenen
aan den p'elgrim m oeten afstaan , die daarmee de reis naar Rom e
za1 doen.

Met geveinsde tranen neemt hj afscheid en vraagt om aller
voorbede; en met Cuwaert, den haas,en Belljn,den ram ,die
hem op zjn verzoek naar zjn kasteel zullen verzellen, vertrekthj.
Y oor de Poort van den burcht M aupertuis gekom en , m oet de

ram natuurljk buiten bljven:Cuwaertgaatmeô naarbinnen om
Reinaert's vrouw over haar m ans vertrek te troosten.D e bedrieger

zegt aan de zjnen,dat de koning hem Cuwaert t0tschadeloosstelling voor geleden ongeljk geschonken heeft:en weldra is de
haas verteerd. Dan steekt Reinaert diens kop in den reiszak en

brengt hem aan Belljn. Deze moest maar vooruitgaan,Cawaert
zou nog wat bljven om zjne treurendemoeitetroosten;in den
zak waren brieven voor den koning,die de ram moestOverbrengen.

W ilde hj zich den koning te vriend maken,dan moesthj maar
zeggen,dathj de hand in den inhoud gehad had.
Reinaert vluchtte m et vrouw en kinderen. En terecht; want
toen de koning met den inhoud van de reistasch bekend werd,

was hj z00 vertoornd en brulde zoo) dat alle dieren ervan
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sidderden. De gevangenen werden nu op raad van Fierapeelj den

luipaard, ontslagen, en dekoning gafhun tervergoeding Belljn
en al zjne magen t0t in eeuwigheid. Reinaert werd vogelvr;
verklaard,en z0o de zoen getrofen 1).
M et dit overzichtis het ons alleen te doen om eenig denkbeeld
te geven van den innigen samenhang der feiten. Om de voor-

trefelj'
kheid derbewerking te doen uitkomen is eene dorre schets
als deze het allerminst geschikt, daar de fjne trekken,die de
uitmuntend volgehouden karakters kenmerken ,zoowel a1s de schil-

dering derbjzonderheden,diezooveellevendigheid aan hetverhaal
geeft,ja, er de eigenaardigheid van uitmaakt,daarbj geheelen
al verloren gaan.
N u vraagt m en wellicht, Of de 1of, steeds aan dit gedicht toegezwaaid , wel aan de Nederlandsche redactie toekom tj wanneer
deze toch niets anders is dan eene navolging van een Fransch

voorbeeld.Wj antwoorden daarop,dat,niettegenstaandedeVlaamsche Reinaert grootendeels werd vertaald naar een gedicht van
Pierre de Saint-cloud, de navolging evenweldoor het talent van
den N ederlandschen bewerker in ieder opzicht boven het oorspron-

keljke in voortreFeljkheid uitmunt2),geljk wj naderzien zullen.
Van den dichter weten wj niets,dan dathj W illem genaamd
was en nog een gedicht had geschreven , dat M adoek of M adocks
tfrppzzl heette. Dat m en hetrecht heeft aan dien W illem Utenhove,
een priester van goeden love van Aerdenburch'',te denken ,dien

Maerlant,in zjn Naturen Bloeme,als dichter van een Bestiari8
noemt,is niet waarschjnljk, daar het te verwachten ware,dat
te dier plaatse het veelberoem der werk,de Reinaert,niet onver-

meld z0u zjn gebleven.In dien Bestiaris den Relnaerttezien,
geljk we1 eens gedaan is, gaat in 't geheel niet aan. M en denke
veeleer aan den Klerk W il
lem ,die bj Hulsterloo woonde(bl.378,

noot 1);maar van hem weetmen verder o0k niets.
W at Madock betreft, dit gedicht is slechts bj name bekend.
1) Overhetvervolg ofden zoogenaamden tweeden Relnaertza1in hetIIe
deelgehandeld worden.

2) Zie de afwi
jkingen aangewezen in de Inleiding op mi
jne uitgave van
Vanden Fc,
s Reinaevde,bl.XCIX- CXXIV.

Matoox Dnoox.

Het wordt in den Rqmbûbel (vs. 34846) in Jén adem genoem;
m et den Reinaet't:
1,svant ditnes nietiïladox (@3-t)0/33,
No Reinaertsno Arturs boerden.''

Evenzoo wordt er gewag van gemaakt in een nog ongedruk:
fragm ent der vertaling van den Bt,'.
t.
l'.'l'.''''t'ran Cpzfchi, die uit.

Maerlant's tjd is1). De Vrouwe van Fayelzegttegen haar min-.
naar,die haarzeer ingewikkeld zjneliefde bekent:
11Noch wanic,her ridder,dat gislaept,

Ofdatgisi
jtin i
ql
'a
'dox drome-n'
W at den inhoud van ditgedichtgeweestzj,isnog eenraadsels
daar de tot heden geopperde gissingen tot geene uitkomst leiden.

Ik stîp er slechts enkele aan. W illemse)en Serrure3)achtten
hetwaarschjnljk,datde held van ditgedichtwasMadoc,dezoon
van Owen Gwynnedt,Prins van W ales, die omstreekshetjaar
1170 Amerika ontdekte. rHj toch vertelde wonderlyke dingen
van eene andere wereld ; m aar zyn verhael werd niet geloofd, en
wellicht was het om deze reden , dat M aerlant er van spreekt als
van droomeryen.'' D e aanhaling uit den Borehgrare ran Cpzfchf

toontdeonjuistheid van dezegissing.Martin4)dachteenoogenblik
aan W illem #fc M adoo a1s eigennaam , m aar kwam toch spoedip
tot het betpr inzicht, dat wj aan den titel van een gedichtte
denken hebben , hetwelk waarschjnljk een allegorischen droom ,
misschien in den trant van Tondaluu Fït
sfpegz, behelsde. M aar o0k
deze gi
.s
sing is in strjd metde laatste aanhaling. Eindeljk heeft

Prof. Moltzer eene andere verklaring te berde gebracht5).Hj
verm oedt, dat het seen Artur-roman is geweest'', en deelt naar

1) Ditfragment is sedertJonckbloefs dood in hetbezitgekomen van dr.
G.Penon. De andere fragmenten zi
jn doorprof.deVriesuitgegeven in het
Il
jdscbrv'
t eoor Nederl.taal-en l
etterkundeVII,bl.9:- Q51.Vgl.aldaarbl.
248vlg.prof.de Vries stelt(b1.38vandenafzonderli
jkenafdruk):,devertaling
nietjongerdan 1850,nietouderdan 1330.55
;) Reinaert,XxIIII.
') Letterk.Ge,
sc/lfedenz
'
,
snan Vlaanderen I,168.
rt, S.XIV.
3 Zie de inleiding op zi
jne uitgavevan den Reinae
#
% T%
jdscbrytvoorlT64.Fccl-en Letterkunde,IlI(1883),b1.3l2 vlg.
'

MADOX DROOM.

Lady Guest's M abinogion den inhoud m eè van een Britsch verhaal,
dat tot inhoud heeft een droom van Rhonabwy ,.een der mannen

van Madoc. Hj ziet daarin allerleigebeurtenissen,die op Artur

'

betrekking hebben , m aar wier verhaalnietsvan eenen Artur-rom an
heeft. Bovendien , het is niet pM adox droom '', maar die van een

zjner volgelingen. Het eenig'
e wat voor ons van belang schjnt,
is, dat Rhonabwy sdrie dagen en drie nachten ... had geslapen''

(t.a.p.bl.320).

.

Ik meen dus o0k dezegissing te moeten verwerpen 1
).Hetiste
hopen , dat er nog eens eenig licht over dit gedicht opga ;w ant

ik ben het met Nap.De Pauw eens'),dat hetnietzonder beteekenis kan zjn geweest,wjl de dichter van den Reinaerter
van gewaagt a1s van een werk, waaraan hj veel moeite had
besteed (rdaerhidicken omme waecte'').
Vergeljken wj nu den Vlaamschen Iteinaertmetzjn voorbeeld,
dan bljkthetweldra,dathj ditovertreftdoorzjne gesloteneenheid. D e twee groote gedichten van Pierre de Saint-oloud, die
ouderling zoo nauw sam enhangen,bestaan uit eene geheele reeks
van avonturen , welke soras raaar maet een zeer lossen draad ZJ
i*n
aaneengeregen. Daaruit heeft de Vlaam sche dichterm etveelsm aak

eene keus gedaan. Met smaak.want hj heeft ontegenzeggell
jk
dat gedeelte gekozen, dat door alle beoordeelaars van vroeger en
#

3 Hetherhaaldevoorkomen van den naam MadocofMadawcin deArtursagemaakthetintusschen hoogstwaarschi
jnli
jk,datwebi
jM adoxdroom aan
een Bri#tschen roman te denken hebben.

2) Etude enz. in de Biograpl
tt
k Aratlonale van Sept. l883;pag.l:::Le
Aladoc, aujourc
rhui perdu, devaitêtre assez important pour que le grand
poète y pût trouver un titre de recommandation.''

Diezelfde geleerdeheeftlaterinzi
jne lezing:rroperden lladocrcn Will
em,
1'
eden Reinaertmaecte'',(Gent,1887)op hetvoetspoorvan MoneenBormans
beweerd,datdeMadoc,.
nietsandersisalsde Malagi
js-''Hi
j zietmetMone
in den vorm i'
Vadol
gi;s of llaldogt
js, die in de flagmenten in plaatsvan
Alalagl
jsvoorkomt,metden Lati
jnschen uitgang lslus= %
js, eeneverkorting
van den eigennaam Ilaldog.In renteboeken en rekenlngen van Gentkomt de

naam Maeldoch en Afaradochvoor,evenzeeralsdaareneldersllalegl
js.Voorts
wi
lst hi
j op eenige overeenkomst in taal en inhoud van den Reinaerten
Ma
eggnt
s.enZoo
urw'
be
oof
detuHo
f
ragl
me
ende
dePa
ve
ges
li
jk
inlg
me
itgo
agd
veui
vta
sn
che
noe
gnoFr
nui
ans
tge
cg
heve
tn
eksMa
tenlede
gi
jzse
bewering nietversterkt,za1zi
j weinig instemming vi
#nden.
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later tjd als:etvoortreFeljkste van alle Relnaert-verhalen wordt
aangemerkt.

En datgedeeltedersageheefthj nietblootvertaald.Hj heeft
hetzoo gewjzigd en verbeterd,datdaardooreen volmaaktkunstgewrocht ontstond. De grootste afwjking in de voorstelling treft
m en aan in het verhaal van hetgeen ten hove gebeurde, nadat
Reinaert er verschenen was. In het Fransch schenkt de koning
den vos vergiFenis op bloote voorspraak van den das, zonder dat
er voor hunne verzoening eenige grond bestaai, en alleen op
voorwaarde,datReinaert een pelgrim stocht naar hetHeilige Lan;

za1 ondernemen. Nauweljks heeft deze vergiFenis erlangd,ofhj
werpt kruis en pelgrim sstaf van zich en neemt de vlucht. Daarop

volgen andereavonturen,waarmeewj hier niette maken hebben.
Afen behoeft den Reinaert,van het oogenblik der veroordeeling
tot aan het eind, slechts vluchtig te doorloopen, om zich van

zjne meerdere voortreleljkheid te overtuigen. Alles ishiermet
uitnemende kunst behandeld. Eenheid en samenhang zjn trefend
behouden, omdat elke bjzonderheid goed en natuurljk door de
karakters der handelende personen gem otiveerd is. De schat van

koning Hermelink wordtzoo ongekunsteld mogeljk in hetverhaal
gebracht, en heeft het dabbele voordeel) dat Reinaert daardoor

zich nietalleen lskoningsgunstverwerft,maaro0k,dathj diens
ongenade over zi
jne vi
janden uitstort.
W as de opvatting van den Vlaming daardoor die van een waren

kunstenaar, o0k in de schildering en stoleering der afzonderljke
tooneelen betoonde hj zich zoodanig.Zjn voorganger had in dat
opzicht eene moeieljk te evenaren hoogte bereikt,en toch wist
onze W illem hem ook hiec n0g de loef afte steken door enkele
toevoegsels,wslke de levendigheid der voorstelling en devrooljke

tint nog merkeljk verhoogen. Ik stip slechtsaan,h0e erin het
eerste pleidooi ten voordeele van den afwezigen vos trekken vcorkomen, die de m eesterhand verraden; h0e het tooneel met Can-

tecleer door hem met vrj wat meer talent isingeleid dan door
den Franschman. lk wjs op het slot van@Bruin'savontuur,dat
meteen geheeleigenaardig tooneelverrjkt1S.
Toen de beer op de werf ontdekt was, liep alles te hoop. D eze

Freep 'een bezem , gene een vlegel,die een pook,een ander weer
een staak ; de pastoor van het dorp zelf vatte een kruisstaf; en

v

JoxcltBlz
os'
r,Ned.Lett.Jflcltfel-uwen.I, 4e druk.
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zoo rukte men op den beer aan,die nu jammerljk werd toegetakeld.Eindeljk geluktehethem teontkomen5maardaarbjsprong
hj (en hierbeginthettoevoegsel)in een groep oudewjven,zoodat
hj er een vjftal in de rivier deed tuimelen,en daaronder des
pastoors vrouw. De verschrikte geesteljke herderbood nu iedery
die zjne gemalin te hulp mocht snellen, een jaar aQaat. De
parochianen liepen toen m et touwen en haken ter plaatse, waar

de priesterhethun gebood;en terwjlmen devrouw uithetwater
haalde, verloor m en Bruin uit het oog, die zich wegpakte.
De aauleiding t0tzjnewjzi
gingen entoevoegselsvonddedichter

meestal in de werken van zjn voorganger; maar hetgeen daar
som s m et een enkel woord is aangestipt,wordt hier m etk vendige

kleuren gemaald,en altjd met groot talent in het verhaal gelascht. Voor een gedeelte heeft hj daarbj gebruik gemaaktvan
eene inlassching in het oorspronkeljke 1). Deze moge al zeer
kort na het ontstaan van het gedieht er ingevoegd zjn, zj,
m aakt toch , dat de omwerker, die haar kende, niet uit de

allereerste jaren van de dertiende eeuw kan zjn. Voegt men
daarbj de voortrefeljkheid van taal, stjl en rhythmusvan het
Vlaam sche gedicht, dan zal m en het oordeel niet wraken , hierboven reeds neergeschreven , dat onze Reinaert niet veel ouder

dan 1250 kan zjn:).

Hetgeen ten slotte den Reinaert zoo boven alle m ededinging

stelt,isde plastische objectiviteitder schildering.
Dikwjlsis de dierensagetotsatire en staatkundige toespelingen
gebruikt en misbruikt. Pierre de Saint-cloud heeftherhaaldeljk
hethofvan FilipsAugustusgehekeld,en vooraldeninvloedrjken
prior Bernard, die hem waarschjnljk uitzjne pastorj verdreven
1) Verg. mi
jne Jz
9tude sur le roman de Adncrf,p.196 suiv-,met Vanden
F0,
s Reinaerde,Inleiding,b1.LXXXVI,CVII- CIX.

2) De opmerking van Prof.E.Martin LExamen crûkucdesz
ncnttycrif.
sdu
Aozncn deRenart,p.23),datin vs.l1267van den Franschen tekstdenaam
van Noradin slechts in drie,en we1van dejongstehandschdften gevonden
wordt,terwi
jlde overigen Coradin lezen,(doch zieboven,b1.320v1g.
),komt
mi
jne ti
jdsbepaling versterken. Coradin was de naam ,dien deFranken aan

M alek M oaddam , zoon van M alek A del,gaven, den Sultan van Dam ascus>
die in 1204 een tochttegen Akers ondernam ,en in 1228 stierf.
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had,en dien hj daarvoor strafte, door den ezel de ro1en den
naam van pBernard l'archiprètre'' toe te deelen. H et verst in die
satire ging zeker de dichter van den Reçnardus '
rQ J.P:,
:. Bi
j hem

wordt het verhaal bljkbaar bjzaak,en de sage voortlurend tot
het voertuig gemaakt van aanvallen tegen de geestelju eid,de
ordensregelen, het kloosterleven, en de overmacht en hebzucht

van Rome.Zjn spotisseherp,en zjnedoorloopendeironiemaaktj
datde indruk van zjn werk ergrootendeels doorbedorven wordt.
W ant men zalgemakkeljk begrjpen,datnaarmate satire en toespelingen meer plaats in een w erk beslaan ,en daardoor 'sdichters

persoonljkheid meer op den voorgrond komt,hetgedichtin diezelfde mate zjn episch karakter en zjne objectievekunstwaarde
verliest.
Dat wil nu niet zeggen , dat aan het dierenepos elke spottende
tegenstelling m oet worden ontzegd van wat de uiteenloopende

idealen derzich allengsscheidendestanden dermaatschappj begon
tevormen.Integendeel,de dierensagebrachtditvanzelfmeô.Zj
lokte uit totvergeljking. En die nietonbewuste)maar toch niet
sterk op den voorgrond tredende satire werpterjuistdien vrooljken,warmen lichtgloed overheen,diehaarvoor alle tjden zoo
aantrekkeljk'maakt. Maar de echte kunstenaar alleen wist hier
dejuiste maatte bewaren.
In den Reçnaert voelt m en terstond den ontluikenden m odernen
geest,die de macht van het verstand stelt boven de dom mekracht,

waarin de voortreFeljkheid van dehelden der chansonsde geste
en de jzeren baronnen der werkeljkheidt tot op datoogenblik,
steeds had bestaan. Men zietduideljk,datde geest)heterfdeel
van den zich ontwikkelenden poorter,zich vrooljk maaktover de.
gebreideldemachtderstoFeljkekracht.Maarmenleestdittusschen
de regels in. Daarmede is niet gezegd, dat de dichter bedoelde

Reinaert bepaaldeljk te schilderen alsden vertegenwoordker van
dezen ofgenen stand in de maatschappj.Zeerzekernietinhetbjzonder dien derYlaam sche poorters,diezichwelm eerenm eertegen
de feodale wereldkantten en erzich vanlosmaakten,enin datstreven
wellicht het verstand en de slimheid van Reinaert gebruikten ,

maar overigens niet verdienden bj voorkeurin zjn schelmachtig
karakter te worden afgebeeld. Hoezeer de burgerj zich verkneukelde)als zj de dommekrachtvan weleer op humoristische wjze
g5*
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zag gebreideld door den slimmen rkleinen man''1),zj heeftzeker
noch haar ideaal noch haar afbeeldsel gezien in den deugniet, die
aan het zdwangbuis der beginselen''zoo volkom en ontwassen was.
M aar nog veelm inder zie men in Reinaert den vertegenwoordiger
der feodale wereld , geschilderd als rtot elke gemeene daad in

staat'', omdat de dichter, pkind van het gildewezen,metzjne
geheele ziel de feodale wereld haat.'' Zoo heeft Cd.Busken H uet

hetopgevate).Maar hj bedachtniet,datdehouding van Reinaert
nergens wordt afgekeurd, dat hj altjd triomfeert, en dat het
juist lsengrim en Bruin zjn,de groote sbaronnen'',de eigenljke
vertegenwoordigers van die feodale wereld ,welke worden gehoond ,
gesmaad en bespot.
Maar dit neemt niet weg , dat door het geheele gedicht, zooal
geen democratische, dan toch een anti-feodale, een nieuwere geest
waart, die zeker den Vlaam schen burger aantrok , en die hem
tot toegevendheid stemde, hem meer tot lachen dan tot strenge

veroordeeling deed neigen,alshj de slechte streken vanden guit,
die dan toch in zjne antipathieën deelde3),zoo drastisch-comisch
zag geschilderd. Trouwens Reinaert wordt niet opzetteljk ofbj
voorkeur als zde grootste schurk'' geteekend : dit z0u het gedicht

of op de klip van moderne realistische overdrjving hebben doen
1) Zie mi
jne ktudesur Iepoman deRenart,p.143.

In de elfde Fransche branche,die van rierre de Saint-cloud is,ontmoet

Eenartden koning op dejachten zegt(Mfon,vs.5612):
1:Sire,fet-il,foique doivos,

Je ne vososEm*aïdeqofrir,
Qarne daingneriezsoufrir....
Que sipetizhom conJ'
esui
Alasto vos en compaingnie.
Miex amez la grant baronie
De vostre cortavecque vos,
Sicon est sire Bruns li 0rs,
Seingnor Ysengrin et ces autres;....
Neavez cure de povre gent.
'n

') H6tland van Rembrand,I D.,bl.618,620 (Haarlem ,1882).
3 Vergeli
jk het academisch proefschrift van Dr.J.W .Muller,Deotfde

tn d6 ibnpere bewerking van #cn Reinaert; Bl
jdrage tot 4e critiek der 5:6&
Rdpaert-godkltten,Amsterdam ,1884,b1.181.
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verzeilen , of er een tendenz-stuk van gemaakt hebben , en daartoe
was de dichter een te waar, te groot kunstenaar.

In echtepischen geestheefthj geschilderd om den wilderstol
zelve. De dichter streeft ernaar, door levendige en natuurljke
voorstelling teboeien,zonderdoorbepaaldestrekking,eigenwjsheid
of geleerdheid de aandachtvan zjn onderwerp op zjne wjzevan
behandeling af te leiden. En h0e natuurljk is hj! Aan zjne
helden geefthj zooveelmenscheljk verstand alstothetdageljksche
leven,die eigenljke sfeerder dierensage,noodig is. Zj handelen
noch met te veel overleg, noch enkel uit dierljke.aandrift. En
door m et uitstekenden tact den m iddelweg te bewandelen , dien

het karakter der dieren in de sage eischt)om haaraantrekkeljk
te maken, weet hj onze aandachtte kluisteren. Zoo ishetniet
uitvjandschap metvoorbedachten rade,datReinaerthetongeluk
van den wolfbewerkt5maar alleen omdathetin zjne natuurligt
zich in het leed van anderen te verheugen. Naarmate de om stan-

digheden hetmeebrengen,ishj stoutofdeemoedig,een minnend
echtgenoot of een ontaarde zoon, di
e de schim van zi
jn vader
hoont.Hj doetzi
jn voordeel,waar hi
j kan,en voertzjnestreken
uit, niet alleen omdat zj hem voordeel aanbrengen,maar grootendeels uit lichtzinnigheid, ook wanneer zjn gevaar er door
verm eerderd w ordt.
De vos Reinaert moge daardoor in zekere raate het beeld zjn
van den alledaagschen m ensch in het algemeen , die zich noch

door deugd, noch door verstand boven den hoop verheft5hj is,
getrouw aan zjne Fransche afkomst,meernog hetbeeld van den
wuften Galliër, van die lichtzinnige m aar egoïstibche Fransche
bourgeoisie, die haar karakter tot Op den dag van heden niet ver-

loochend heeft. De wuftheid daargelaten,had hj O0k welovereenkomst met den Vlaamschen poortert wien niet weinig zelfzucht
en haat tegen de tweebeenige Isengrim's en Bruin's aankleefde.

Met die doorloopende natuurljke houding der personen is ook
de toon hunner gesprekken in volm aakte overeenstemming. l'
let

is die van het dageljksche leven,zonder sch
,oolsche geleerdheicl
of wjsgeerige redeneeringen,zonder in hetoog vallendegeestigheid. Hetgeen voor onsaan die gesprekken hetfjnerzoutgeeft,
is,datjuisthetmeestegewichtop hetonbeduidendsieentriviaalste
gelegd wordt. In al het doen en laten heerscht eene hum oristische
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naïeveteit,eene swezendheid van natuurljkheid en goedmoedigheid'', als Snellaert het noemde, die onsnoodzakeljk totlachen
dwingt, en tevens tot bewondering van het groote talent,dat de

dichterdaarbj ten toon spreidt.
Diezelfde kunstvaardigheid straaltdoorin alzjnebeschrjvingen
en schilderingen, welke uitmunten door eene levendigheid van

verbeelding en eene fjnheidvanopmerking,dienergensovertroFen
is.Ook zjn stjlis doorgaans zkort,bondig en gedrongen'',mechtepisch'', zj het ook,dat hj eene enkele maal zich tot zekere
Xbreedsprakigheid in hetverhalen''laatverleiden1),welketrouwens
Xtot het eigenaardige van den Middeleeuwschen stjlbehoort,die
juist daaraan voor een deel zjne naïviteiten zjnebekoring ontleent-'' Voeg daarbj eene heerschappj overtaalen rhythmus,die
eenig is in hare soort, en m en zal m oeten erkennen , datdedichter

van denReinaertzekerdevoortrefeljkstekunstenaarmaggenoemd
w orden , dien Vlaanderen in de m iddeleeuwen heeft gekweekt.
W ant hoewel hj grootendeels hetwerk van een ander navolgde,

heefthj door zjneeigenaardige wjzigingen,doorzjnezelfstandige
toevoegsels,doordemeesterljkewendingen,diehj eraangegeven
heeft, door een onovertrofen m eesterschap over den vorm , eerst

een kunstwerk in het leven geroepen,dat zjn voorbeeld geheel
in de schaduw stelt, maar daarenboven evenveel aanspraak heeft

op den naam van zelfstandig, oorspronkeljk gewrochtalsop dien
van meesterljk kunstwerk2).
1) De juiste opmerking is van Dr.J.55*.Mullerin zi
jn hiervooraangehaald proefschrift.

l

S) 9,Demiddelnederlandsche FO.
:Reinaerdetinteldeinderdaad;enisminder
eene vertaling dan eene uit de volle borst met welgevallen ondernomen zelfstandige bewerking.'' Cd.Busken Huet,HetZcnd rcn Rembrand,I,bl.620.

XIII.
VERYAL DER RIDDERPOEZIE.

De Floris en Blancefioer is het laatste gedicht uit het bloeitijdperk der ridderpoezie hier te lande. Zeer zeker is ons niet alles
ovcrgebleven , wat het voorgeslacht eenmaal bezat : immers de
Madoc, de Fierabras, Lenval, Tristram, Amadas of Enei"de 1),
allo door Maerlant vermeld, ztin evenmin tot ons gekomen als
de Koningin Sibille, de Galie ende Morant, Karel ende Galiene ;
maar toch bezitten wij genoegzame gegevens om ons een vry
volledig denkbeeld van de ontwikkeling der epische kunst in dat
ttidperk te kunnen vormen,
Blikken wti terug, dan vinden wij , dat vooruitgang in onze
poezie niet te miskennen valt. De min of meer barbaarsche heldentijd , waarin de oudste gedichten ons verplaatsen, wordt van
lieverlede vervangen door de fijner, meer beschaafde ridderwereld.
Wat de voorstelling intusschen wint aan rijkdom van bjjzonderhe den , aan weelderiger zeden, kunstmatiger schildering, verliest
zij aan den anderen kant door grooter eenzijdigheid en bekrompenheid van gedachte. Dit is het, waardoor het gehecl voor ons
doorgaans ziel en leven mist, omdat het eigenlijk menscheljjke ,
het algemeen natuurljjke , er in vergeten wordt om de kunstmatig
ten troon verheven eigenschappen van een kleinen kring van uitverkorenen te vieren. Allengs, wordt ecbter ook dat pad verlaten,
en de kunst vertoont zich meer gelouterd van vorm en meer
degelijk van inhoud aan ons oog. De mensch, met wat hem overal
de borst doet kloppen, wordt weer het onderwerp der zangen.
Maar 't is nu niet meer de ruwer hartstocht, die den held kenmerkt: zachter, beschaafder aandoening stempelt hem thans tot
den lieveling der Muze.
1) Verg. boven,

u,

146.

392

S'ERVAL D2R RIDDERLIJKE KUNST.

Juist daardoor intusschen kon die kunstnauweljksmeerridderljk

heeten. W aar zj de eenzjdigheid afschudde,die aan hetridderwezen eigen was,kon zj erde uitdrukking nietmeer van zjn)
of liever, m et de ridderwereld neigde ook'. de ridderpoëzie ten val.

Die kunstmatig gekweektehoofschebeschaving kon geenetoetomst
hebbentomdatzj zich meeren meerlosmaaktevandenbodem der
werkeljkheid en vaak de hoogsteontwikkelingzaginhetgeenbloo:
vorm en bjzaak was.Vandaar dan ook)datderidderpoëzievanzelf
ontaardde in die sentimentaliteit, die w el door pracht van kleuren
voor een oogenblik de aandacht kon boeien , m aar die, vooral in

Nederland,geenebljvendeaantrekkingskrachthadvooreengeslachty
datmeer en meer deinspraak volgde zjnerrealistische natuur.
Alleen de Reinaert schittert in onverwelkbaren luister en wordt

nietvergeten:mindermisschien om zi
jneinnerli
jkevoortreFeli
jkheid
en hooge kanstwaarde,dan omdathj degeestigeuitdrukking was
van hetoorspronkeljke Nederlandsche volkskarakter.
Bracht de eigenaardige richting der ridderpoëzie vanzelf de ontwikkeling meê van gebreken , die steeds m oesten toenemen , en
dus langzam erhand haar verval voorbereiden ,haar ondergang m oest
nog worden verhaast door den allengs toenemendpn practischen

zin dermaatschappj,dieook op hetgebiedderletteren zjninvloed
uitoefende.In den Moriaen wasdie strekking reedsduideljkwaar
te nemen , in den F loris is een begin van didactische richting

niet minder merkbaar, daarde dichterzeerbepaald hetzedeljke
doel,dathj zaetzjn verhaalbeoogt,op den voorgrond stelt.
In de werkeljkheid begon de strjd tusschen afgesloten overlevering en critiek,tusschen verbeeldingenwerkeljkheid,tusschen
adelen burgerj.Datstreven van den derden standineenerichting,
welke veel m eer het karakter van algem eenheid zou bezitten ; die

ontwikkeling van handel en njverheid, welke veel stelligerden
stempel van wezenljke)degeljke beschaving droeg,dan watmen
totdien tjd daarvoorgehouden had;datalleswaarborgde aan de
burgerj de overwinning in den strjd. Van nu afaan kunnen wj
metzekerheid eene burgerljke letterkunde te gemoetzien.
M aar zonder verzet liet m en het gebied der letteren niet door de

onadelljken vermeesteren;en daarverdere ontwikkeling derridderljke kunstnietmeermogeljk was,moestzj,om tebljvenleven,
een stap achterwaarts doen. T0thoever m oest men terug, om een
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schjn van leven te erlangen?Op die vraag kon geen eenheid van
overtuiging het antwoord geven. De een zocht zich te handhaven
op het terrein van ridderljke eenzjdigheid en adelljkevooroordeelen ; de ander meende n0g verder te m oeten gaan en dacht
m isschien ook een willigero0r bjdeontluikendeburgerjtevinden

door verheerljking van ruwekrachten heldenmoed.Daarom werd
uit de sagenkringen van K arel zoowel als van Artur de achterban

ten strjde opgeroepen.Afaar hetkonden !lechts onbgzieldevormen
zjn,die men te stellen had tegenoverden nieuwen tjdgeest. Dai
daarbj het kllnstgeyoçlte 100rmoestgaan,spreektvanzelf. O0k
in dit opzicht was er teruggang naar onvolmaakter voorbeelden s

zoodat de volgende riddergedichten werkeljk van hetvervalder
epische kunst getuigen.

W j hebben reeds opgemerkt (b1. 122, 144)306),datderiddergedichten meerendeelsvoorde burgerj inhetVlaamschgewaad
werden gestoken, en dat zj voor deze slechts een overgang tot
iets eigenaardigers konden uitmaken. Naarmate nu de burgerljke
geest m eer om zich greep ,m oest dit vanzelf leiden tot een m eer

in het oog springend gebrek aan innerljke eenheid bj delatere
riddergedichten. Dit leert dan ook de ervaring.

De gedichten,waarmeewjonsin deeersteplaatshebbenbezigte
houden,behooren totdebeidebekendesagenkringen.Daarbjkwam
voorts nog de klassieke cyclus; en de gedichten daartoebehooreùde

dienden misschien welden voorrang te hebben,wanneerwj alleen
te letten hadden op den tjd hunner vervaardiging. Maar hetkan
onsniette doen zjn om eene dorre chronologische volgreeks.W j
streven naar duideljke voorstelling van de ontwikkeling dervoorvaderljke poëzie,en daarbj komthetmeeraan op hetbjzonder
karakter der verschillendewerken,whardoorhunneeigenljkeplaats
in het tafereel hun wordt aangewezen,dan op hetjaar hunner
geboorte. En nu zullen wj ontwaren, dat de gedichten,wier
onderwerp aan de Oudheid ontleend is,reeds geheel doortrokken

zjn van den geest van het volgend tjdperk,waarvan zj alsde
voorloopers kunnen beschouwd worden,terwjldie,aan Karelen
Artur gewjd, nog de achterhoede uitmaken van het eigenljke
tjdperk vqn het romantisme, ofschoon ook hierreedsnu en dan
de nieuwe geestzjn stempelop de oude stofgedruktheeft.
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In w elke rangorde deze laatsten elkander opvolgden , is niet
aan te geven:waarschjnl
jk had dit doorelkander plaats. Daar
de beschaving allengs m eer individueel werd dan vroeger hetgeval

kon zjn, moesten duizenderlei omstandigheden bj verschillende
personen, op onderscheiden plaatsen , de keus bepalen op een
gedicht uit den eenen of den anderen dier kringen. H un verschil

van richting k0n buitendien minder de aandachtwekken bj een
geslacht,dataan beider geesteigenljk even vreemd bleef,en dat
k
Y

er alleen naar luisterde, omdat en zoolang het geen eigen Letterkunde bezat, waaraan m en het oor kon leenen. De bekende gedichten werden dan op nieuw afgeschreven , m aar ook nieuwe er

bj gedichtofvertaald.De nieuwevoortbrengselen derzieltogende
rom antiek traden in het leven onder den dubbelen invloed van
'

den min gekuischten smaak der npg niet ten volle beschaafde

Yurgers, en van de worsteling tegen den burgerljken tjdgeest.
Vandaar, aan den eenen kant:yormen zonder leven en innerljke
beteekenis, aan den anderen kant: uitingen van een m eerplatten ,
onhoofschen sm aak.
Zeer kenschetsend VO0r dit tjdperk is een aan het Fransch
.o
ntleende W alewein-roman, di
e hetgevoegeljkstden titeldraagt
van De W raak pt
l6r Ragisel, omdat dit feit ten m inste een soort

van band uitmaakt, die de aaneengelapte deelen van het gedicht

te zamen strengelt.Ziehiereen beknoptoverzichtvan den inhoud1),
volkensden middelnederlandschen tekst:
Artur had de gewoonie,alshj een plechtigenhofdaghield,niet
ter maaltjd te gaan, voordaterzich een ivontuur had opgedaan.
Toen hj nu eensfeesthield,had men lang te vergeefsgewacht;
maar eindeljk verscheen er een schip,waarin op een wagen het
1jk lag van een ridder: een stuk van de speer1die hem gedood

'

'
had1stak n0g in het lichaam . In eene tasch vond m en een brief,

Nermeldende hoe hj gedood werd en tevens,datdegene,diede
schacht uit de wonde zou trekken, de wreker des dooden zou

.

worden: de vjf gouden ringen,die de doode aan de hand had,
'
zou een ander er aftrekken en deze z0u daardoor helper van den
wreker worden.

1) Ditgedichtisgelaschtin hetderdeboek van den Roman rcn Lancelot.
Ns.11234-14134(IID.,b1.76-96h
.
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De beste ridders van het h0fbeproefden het te vergeefs,totdat
het W alewein gelukte de speer uit de
w ond te trekken ; m aar
@
geen van allen vermocht zich van de ringpn meester te m aken.
Dit was een vreem den ridder, Y dier, voorbehouden , die kwam

aangereden en er mee heentoog. W alewein rjdt hem achterna,
omdathj alleen metzjne hulp hetavontuurkon volbrengen,maar
kan hem nietinhalen.0p zjn tochtkomthj aan hetkasteelvan
een zwarten ridder, die iederen vreem deling doodde en de hoofden

op stakenbjdepoortvanzjnburchtstelde.Zjbevechten elkandqr:
de zwarte te paard , W alewein te voet. Toch wordt Afaurus -

zoO wordt de zwarte in het vervolg genoem;1)

overwonnen

en bekent,dat zjne booze gewoonte voortsproot uitde hoop om
evenzoo W alewein te dooden, dien hj haatte,omdatdeze hem
eenmaalin een steekspelzjne geliefde had afgewonnen.Hjwordt
W alewein's leenman , en deze belooft hem te helpen,waarhj dit
noodig m ocht hebben. W alewein verlaat hem en kom t aan het
kasteel van eene jonkvrouw ,die hem,omdathj hare li
efdeniet
beantwoordt, het leven wilde benemen. Op raad van eene harer
kamerjufers geeft hj zich voor Keye uit en ontkomt zoo het

gevaar. Met behulp derzelfde jufer gelukt hethem zjn broeder
Gariët, dien hare vrouwe de vrouwe van Galestroet5 - gevangen hield, te verlossen, en methem spoedthj zich naarhet
kasteelvan Maurus. Dejonkvrouw zethem methareleenmannen
na en doet een hevigen aanval op den burcht. De ingeslotenen

wagen een uitval, waarbj zj eene groote slachting onder de belegeraars aanrichten. Als de nachtinvalt, trekken die van 'tkasteel
terug : de poort wordt achter hen gesloten , en nog in de hitte van

den strjd bevangen,bljft Rvalewein metzjn broeder erbuiten.
In hetwoud dwalende,ontmoeten zj eenejonkvrouw,die door
twee ridders m ishandeld wordt. W alewein ontrukt haar aan hare

belagers en te zamen begeven zj zich naar haar kasteel van
Lancgarde5. Ydeine, dus was haar naam ,deed hem doorhare
schoonheid weldra in liefde ontbranden. Zj gafhem tekennen,
dat zj hem ,uit dankbaarheid,niets weigeren kon;zj verzette
1) In hetFranschevoorbeeld heethi
jMadue.
2) In hetFransch heetzi
j lapuceledelGautdestroit.
') In hetFransch de lnangarde ofde la garde.
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zich niettegen zjneliefkozingen en werd dezjne.Denvolgenden
dag trokken zj naar Kardoel.Onderweg ontmoetten zjeenknaap,
die van het hof kwam en hun verhaalde,datdaareen jonkman
gekom en w as,m et een mantel, die alleen der vrouwe paste,welke

kuisch was. Allen hadden de proef ondergaan,bj de meesten,
zelfsde'
koningin nietuitgezonderd,washj t0topdeheupeningekrom pen:alleen de geliefde van Carados had hem kunnen dragen.
Nauweljks waren zj ten hove gekom en, of een ridder,Druï-

dein1)geheeten,eischte Ydeine)alszjne geliefde,op.W alewein
weigerde haar af te staan en er werd bepaald ,de zaak te beslechten

meteen tweekamp ten hove van den koning Bandemagus.(Keye,
die W alewein reedsbespothad overzjnenieuweminnares,voegde
hem na toe,dathj haar)diezöö bjalleriddersbekendwas,wel
in eere mocht houden: op hare trouw zou hj waarschjnljk we1
kunnen rekenen.W alewein antwoorddedaarop niet)wanthj verzonk in eene mjmering over de vraag:swatdatvrouwen gepens
es?''Toen hi
jeindeli
jkdekoningin om inlichting vroeg,antwoordde
zj, dat het dwaas zou zjn,zich in gepeinzen daarover te verdiepen, omdat het vrouweljk gemoed ondoorgrondeljk is. plk
za1hettoch te weten komen'',zeidederidder;enYdeineindehoede

van de koningin achterlatende,ging hj opwegom teonderzoeken.
In een bosch ontmoette hem een koning , die de kunst verstond
zich onkenbaar te maken: nu scheen hj zoo groot a1s een

kind van vjfjaren,dan weder had hj de gestaltevan een reus.
De ridder verhaalde hem de reden van zjn tocht,en de ander
lachte hem uit,want nergens zou hj voldoend antwoord op zjne
vraag erlaugen. In des vreemden kasteel aangekomen,zetten zj
zich aan tafel, en daarbi
j had ietsmerkwaardigsplaats. In den
muur der zaal was eene opening , en de tafel liep daar door in
een aangrenzend vertrek)waarin dekoningin at.Dekoningverhaalde
zjn gast, dat diteene strafwas. Hj had haar,die van geringe
afkomst was, t0t zjne gemalin verheven,maarzj had zich m et
Het Fransch heeft,vs.4385:
Dru-ïdains,lifus Druïlas:
Etpor ço ainon Druïdain

Qt
lejedoiestre drusYdain,
Elema drue etje sesdrus.
''
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een gemeenen knecht vergeten:daarom dee; hj haar den smaaë
aan,waarvan de ridder getuige geweestwas;hj mochtaan haar
voorbeeld leeren , rdat gepeins van vrouwenm inne.'' En als deze

er nu op pocht,dat hj eene minnares heeft,welke geen ander
zou toebehooren, al kon zj er de geheele wereld mee winnen,
stelt de koning hem in staathare trouw tebeproeven. Hj blaast
.

hem aan en doet den ridder zoowel als zich zelf de gedaante van

een klein manneken aannemen,en z0o trekken zj naarArtur's
hof.W alewein verwerftin zjne vermomming weldra de gunstder
kuisch gewaande Ydeine,en verkrjgt nog dienzelfden nachthet
bewjs harer ontrouw. Bj zjn vertrek schenkt zj hem , op zjn
verzoek,een kostbaren ring,dien hj zelf haar vroegerhad geschonken. Als hj later, onder zjne eigene gestalte, dien ring
terugeischt, beweert zj dien verloren te hebben, toen zj,in
wanhoop over zjn vertrek,zich de handen wrong:hetkleinoo;
wasdaarbj in hetwater gevallen en een visch had hetopgeslokt.
Nu vertoonthj haarden ring ,en zegttdathj dienontweldigdha;
aan een klein riddertje,hetwelk hem dien spottend had voorgehouden onder verzekering ,den ring als liefdepand ontvangen te hebben

van haar,bj wie het den nachthad doorgebracht. Ydeine weet
eerstniet,watzj zalantwoorden,maar eindeljk gelukthethaar
hem metliefkozingen zoo te belezen,dathjhaarallesvergeeft)1).
De tjd naderdeintusschen,waarop zjn tweekamp metDruïdein
bepaald was,en hj begaf zich met de jonkvrouw op weg naar
het h0f van Bandem agus. In een dicht woud ontm oette hun een

rtdder,dien Ydeine vriendeljk toelonkte.De vreemde eischtehaar
nu voor zieh , en W alewein wilde dit van een tweegevecht laten
afhangen ; m aar de ander stelde voor, haar midden tusschen hen

te plaatsen:zj mocht dan dengeen volgen, die haar hetliefste
was. Onder voorwendsel, dathaar duideljk bleek,datW alewein

haarjwjtwildezjn,voegdezjzichbjdenvreemde.Dezedrukte
1) Ook van deze episode, die in 'tFransch'
egedichtevenmin a1s die op
bl.398 tusschen Eq voorkomt,geldtzekerwatG.Pariszegtinzi
lnebespreking

van La vengeance de Raguidel::!
Le poëte n*a imagin; cet fpisode que pour
plaire N ses auditeurs, en m ettant une fois de plus sous leurs yeux la prisomption de K eu et les déconvenues ridicules flu'elle luiattire.'' Lesr/rlcna
#e la table ron#e,p.50.
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haar in zune armen , kuste haar voor Walewein's oogen en toog
met haar weg, tot groote ergernis van dezen, omdat hy nu zijn
woord niet zou kunnen gestand doen en haar bij den tweekamp
meebrengen. Ydeine herinnerde zich, dat Walewein een windhond
had behouden, waarop zij grooten prijs stelde, en verklaarde haren
nieuwen minnaar , dat zij geen voet verder met hem zou gaan,
alvorens hij haar dezen terngbezorgde. Zij keerden om, en er had
een gevecht plaats, waarin Walewein overwinnaar bleef. Toen
zyn tegenstander dood was, wilde Ydeine hem beduiden, dat dit
alles maar eene beproeving was geweest van zyne liefde en trouw;
maar hoe zu vleide, het hielp haar nu niet meer. Hi] voerde haar
naar de kampplaats, en ofschoon htl Druidein overwon, stond htl
hem de jonkvronw af, wier ontrouw en wuftheid hem zoo by
herhaling gebleken waren.
[Dan voIgt in de middelnederlandsche vertaling eene episode,
waarin verhaald wordt, hoe de jonkvrouw, aan wier minnenijd
Walewein ontkomen was, het meisje gevangen hield , dat hem
gered had, en hoe Gariet en Maurus haar te hulp ijlden en het
kasteel belegerden. De beangstigde burchtvrouw stelde voor, het
pleit door een tweekamp te beslechten. Keye trad onder een
vreemden naam voor haar op, maar delfde het onderspit, en toen
nam zij Maurus tot haar gemaal.]
Walewein doolt intusschen rond, om het geheimzinnig avontuur ,
waartoe het lot hem verkoren heeft, te volbrengen. Aan den oever
del' zee gekomen, vindt hjjv daar het schip, waarin de doode ridder
naar Artur's hof was gekomen: hij treedt er in en wordt naar
Schotland gevoerd. Daar ontmoet hij eene jonkvrouw, dte zich
beklaagt, dat de booze ridder Gygantioen haren »amus" Ragisel
gedood heeft, welke niemand anders was dan de op het sehip
aangevoerde verslagene, dien Walewein zou wreken. Deze vindt
hier ook den ridder Ydier , die zich van de ringen had meester
gemaakt, en gezamenlijk zoeken zij nu den booswicht Ope Als zy
hem ontmoeten, begint Walewein den strijd , maar Gygantioen, beschermd door eene betooverde wapenrusting, weerstaat hem lang:
als hy eindeIijk zal bezwijken, doodt hij Walewein's paard en wil
de vIucht nemen. Maar Ydier belet dit. Hij wordt nu genoodzaakt
zijne wapenrnsting tegen eene andere te verwisselen en hernieuwt
den strjjd , waarin hU bjjgestaan wordt door een grimmigen beer.
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Y dier verslaat het monster en W alewein doodt den onverlaat. De

leenmannen des verslagenen brengen nu zjne dochter Belinette
aan den overwinnaar, zeggende, dat haar vader hen had doen

zweren,dat zj zjne dochter aan zjn overwinnaarzouden geven.
Belinette was zeer schoon , en Y dier, die haar beminde, begreepy

dat W alewein niet z0o dom z0u zjntof hj zou haartotzjne
minnares maken. Hj verstoutte zich evenwel,hem te verzoeken
afstand van zjn rechtop de schoone te doenten na eenigeaarzeling maakt de overwinnaar de gelieven gelukkig. Men viertbruiloft

en dan trektW alewein metRagisel'sgeliefdeenhetjongeechtpaar
naar Kardoel tot koning Artur: m en verhaalt de avonturen , die
m en heeft volbracht: W alewein's roem en K eye's schande.

0ok deze roman werd uit het Fransch vertaald, en wel naar

le conte de la vengeance de Raguidel''1)van den trouvère Raoul.
De uitgever noemt dat gediehtin zjne magere inleiding een gewrocht uithet laatst der dertiende eeuw 2);maar ik meen,dat er
alle reden is om het nog in de eerste helft dier eeuw te plaatsen.

De dichter schjnt mj eene toespeling op den Mnraugisderprfleguh van Raoulde Houdenc te maken3),en de vraag zou bjna
kunnen rjzen,ofwj hier wellichtmeteen werk van dezendichter
te doen hebben 1).
Intusschen is dit gedicht, ook in het Fransch,iets anders dan

1) Messlre Gaurainou la '
pengecncede Raguidel,pobme de la Tableronde,

par le trouvère Raoul, publië etprl'cddë dfune introduction par C.Hippeau.
Paris, 1862. In het handschriftheethet Descpl
ïcus,maar de dichter noemt
het aan 'tslot:
Cfest licontes
De la vengeance Raguidel.

2) TrUn poëme ëcritN la fin du X1IIsiècle-''Introducdon,p.XXVIII.
3) Vs.1268 heethet:
11Mervellesbien lefistce1jor
Meraugis,cil de Porlesguls-''

.) Mussaqa,Michelant en r.Meyer waren van ditgevoelen,doch Zingerlq(Y erRaouldeHoudencund seine meràe) maarvooral0.Börne LRaoul
deHoudenc,eine dff/ltlclc Untersuchung)hebben aangetoond,datde trouvère

Raoul,dieLa vengeancedeRaguidelschreef,nietRaoulde Houdenckan zi
jn.
Ook G.Paris LLes romans de la Iable ronde, p.46 suivp sluitzich bi
jhet
oordeel der'laatsten aan.
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de beroemde Artur-rom ans uit hetbloei
tjdperk der ridderljke roo antiek waren.Terecht zei de uitgever, dat W alewein hier alleen
den naam gemeen ha4 met den bekenden held uit den sagenkring

van Artur1). In het algemeen leeren de verwilderde inhoud,het
gebrek aan eenheid,hetFoeste romantisme,dathetden schrjver

alleen te doen was om met wonderbaarljke feiten de nieuwsgierigheid te pri
kkelen.En als wj zien,welke verachteljke ro1
de vrouwen hier spelen , hoe onkiesch de ruwe betrekking tusschen

svalewein (den hoofdpersoon)en zjne schoone geschetstis2),hoe
deze held zelf die hoofschheid heeft afgelegd,welke hem eenm aal
tot een toonbeeld voor anderen m aakte, dan erlangt m en de over-

tuiging, dat de meer gepoljste ridderwereld had uitgeleefd,en
dat dit samenlapsel alleen bestemd was voor oogen en gem oederen ,
die niets dan een heftigen prikkel begeerden.

Springtditgrootendeelsreeds bj de lezing van hetoorspronkeljkein hetoog,hoeveelmeermoetdevergeljkingvandenavolging
m et haar voorbeeld ons niet overtuigen, dat wj meteen voortbrengseluithettjdperk van vervalvan ridderwezen en ridderljke
kunst te doen hebben.
De vertalerwasgeheel en alvandichterljkenzinverstoken.Hj

heeftzjn voorbeeld merkeljk bekort:terwjldit6176verzentelt,is
dat getal in het m iddelnederlandsche gedicht tot2900 ingekrompen ,

of eigenljk, omdat men daarvan iwee invoegsels moetaftrekken,
te samen 820 verzen groot, tot slechts 2080 verzen , dat is, t0t

een derde van den Franschen roman. Men begrjptal,dathier
van ietsanderssprake moetzjn dan van doelmatigeinkrimpingen;
en inderdaad , de barbaarsche schaér heeft maar alles weggeknipt,
w at van letterkundigen smaak getuigde, wat de verbeelding of
den schoonheidszin kon prikkelen. Al wat kleur en leven aan het

oorspronkeljke gaf,iseenvoudig weggelaten:desierljkebjzonderheden, die volledigheid en duideljkheid aan de beschrjvingen
schenken ; de eigenaardige uitvoerigheid der gesprekken , welke

!) j,Messire Gauvain n'a plus guLre que le nom de commun avec le
Gauvain des llgendes du cycle d'Arthur-''Introducdon,pag.XVIII.

2) Vooral dit bewi
jst,dat de schri
jver nietwasRaoulde Houdenc,die
Juistin een zi
jnergedichten leerde,datmen eenevrouw nietmoetbeminnen
om hare schoonheid,maarom harezedeljkewaarde.ô
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daardoorvanhunne natuurljkheid enaantrekkeljkheidzjnberoofdj
hetgeen soms o0k nog veroorzaakt, dat de logische samenhang van

den loop der gebeurtenissen verduisterd wordt.W j hebben dientengevolge slechts het dor gerwap te van het
, y
haaloverge
ud
n:
rer
v ho
> e

W el een bewjs, dat de vertaler geen waar dichter was en zel?
geen gewlcht hechtte aan kunstige uitwerking, aan wezenljke
schildering;maartevens,dathj voor een gehoorschreef,hetwelk

op een veellager trap van beschaving,althansvan kunstzin,stond
dan het publiek , waarop de Fransche trouvère het oog had.
M et welke geringe eischen ook aan eenheid van sam enstellingj
of zelfs aan logischen sam enhang de V laming zich vergenoegde ,

leeren de toevoegsels,die hj in hetverhaallaschte,en die ik in
ons overzichttusschen haakjeshebgeplaatst.Iklaatdeepisodenog
daar,welke besloten wordtmethethuweljk vaù Maurus(boven,
bl.398).Datslotiswelnietnatuurljk,en hetgeheelstremtwel
onnoodig den gang van het hoofdverhaal, maar het vormt daarin

ten minstegeen wanklank. Datiswe1degeljk hetgevalmethet
hoofdstuk, hetwelk in het handschrift ten opschrift heeft: rlloe

W alewein wilde weten vrouwengepens''(boven,b1.396 vlg). W el
zegt de rjmer,dathj ditgedeelte ook uithetFransch had vertaald (vs.12773); maardaaromtrentistwjfelgeoorloofd:in allen
gevalle past het niet in de ljst van den roman. W ie zou toch

kunnen gelooven, dat W alewein, na de ervaring, die hj ha:
opgedaan, Ydeine weder in genade kon aannem en en dan later
hare genegenheid voor hem nog zou hebben vertrouwd ?
Dit alles stem pelt het gedicht tothetgeen hetis:een samenlapsel

van avonturen,zondereenheid en zonderkunstgevoel.
H et eenige,wat men ten voordeelevan den vertalerkan zeggenj
is,dat hj, misschien juist alleen ten gevolge van zjne verkorte
bewerking, eenige ruwheden en onkieschheden van het O0rSPr0n-

keljke heeftweggelaten 1).

Behalve de vermelde groote, storende inlapsels:treftmen hier
o0k nog enkele toevoegsels van minder beteekenls aan,die alle

m oeten dienen om dezen rom an aan dien van Lancelot vast te
knoopen. Ik laat die hier buiten beschouwing, om ons daarmeê

1) Om met Gn voorbeeld te volstaan,vergeli
jke men hetFranseh,vs.
4482 m et de vertaling,vs.13065.
goxcRsl-oE'
r,zve#.Lett.Jlfddeleeuwen,I,4e druk.
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eerstbezig te houden,wanneer wj overhem zullenhandelen.;ie
de groote verzameling Artur-gedichten bjeenbracht en deninvloe;
nasporen,dien hj uitgeoefend heeftopdentekstderwerken,welke
hj aaneenljmde.Hiervermelden wj alleen,datdie samenstellerz
Lodewjk van Yelthem ,ook naar allen schjn devertalervandezen
roman isgeweest,waarnaar reedsin zjn Merlqn (vs.22717)verwezen wordt:het is dus een gewrochtder allerlaatstejaren van
de dertiende,of der allereerste van de veertiende eeuw.
Geen gunstiger oordeelk>n men vellen over een ander gedicht,
11

waarin y
W alewein en Keze dehoofdpersonen zjn,en datevenals
hetvomgeinhetHaagschehandschriftvandenLancelotisgelascht1).
De inhoud is a1s volgt:

Keye,vervuld van najverjegensW alewein,laatdoor anderen
beweren,dat W alewein er zich op beroemd heeft,dathj alleen
in één jaar meer avonturen kan bestaan dan alle ridders der
Ronde Tafel ie zam en. W alewein verlaat OP deze valsche beschul-

diging het hof. Ook Keye vertrekt met zjne vrienden om met
W alewein te wedjveren. Ze oogsten evenwel slechts schande
in, terwjl W alewein na een jaar terugkeertj en in dien tjd
den koning meer overwonnen vjanden of verloste gevangenen
gezonden heeft dan alle overige ridders te zam en. A1s Keye nu

ook terugkomt, wordt hj gedwongen zjne valsche beschuldiging
te herroepen. De lasteraar, die in 't gevecht gewond is en zich

schaamt zjne lastertaalte bekennen,vlucht,waaroverArtur zich
verheugt, uitroepende:
11Hi heeftmenege quaetheid gedaen,
Laettene ten duvelvolen gaen!
''2)

Ook de Ridder $?lefdemouwe5 verheftzich nietboven depas
1) In hetderde boek,vs.18603--22220 (IID.,b1.126--151).
') Ook G.Paris oordeelt over den Ivaleweln enKeye,diealleen in het

Nederlandsch bewaard is gebleven, zeer ongunstig.N,Le roman ....estun
desplusfaibles et sans doute des derniers du cycle.
'' Les romans de la Table
vonde,p.85.

') Ingelascht in het derde boek van den Lancelot,vs.14581- 18602 (1I
D.,b1.99 126).

'

DE RIDDER METTER AIOUWEN.

403

behandelde werken,evenmin a1sde Roman ran Tprdc1):in beide
vermeit zich de avontuurljkste verbeelding in eene opeenstapeling
van gebeurtenissen,enkelbedacht en aaneengeregen om verbazing

te wekken. Yan eepheid kan pok hiergeen sprake zjn,en van
dichterljke schildering ofgeestyerheëng evenmin.Bj den eersten
dezerromanszullen wj-hiernietlang stilstaan.
DeRçddermettervlpzfYerliseen bastaard,doorzjne moeder te
vondeling gelegd.0p den tochtter opsporing van zjn vaderkomt
hj aan Artur'shof,waar hjvanGenoveredenridderslagontvangt
en dejonkvrouwe Clarette hem door'tschenkeneenerwittemouwe
tot haren ridder wjdt. Hj trekt nu uit om zich door allerlei
avonturen Clarette's liefde waardig te m aken. Hj verlostachtereenvolgens twee jonkvrouwen van de haarmishandelenderidders.
Eindeljk zwaar gewond gaathjin eenkloostergenezingzoeken,
wordt door den abt overgehaald het m onnikskleed aan te nem en,

onder voorwaarde evenwel, dat hj ontslagen zou zjn,a1s hj
Clarette m ocht winnen.
Artur roept nu een tornooi uit; wie daarin overwint, zal de
echtgenoot van Clarette worden. Strjdende met de monnikspj
over zjne wapenrusting overtreft de ridder metter m ouwe alle
kampioenen , in de eerste plaats Keye,die hem bj zjne komst
aan Artur's hof had beleedi
gd. Bj 't feestmaal herkent eene
koningin in den ridder haren zoon, die nu Miraudjs bljktte
heeten. Miraudjs huwt Clarette en wordt als heer gehuldigd in

zjn moedersrjk.
Toch verlaat hj allesom - zooals in het tweeëe deel van het
gedicht wordt verhaald - ook zjn vader op te sporen en weet
hj vermomd in den burchtdesridderste dringen,die zjn vader
gevangen houdt.Metdezen trekthj naarKardoel,juistalsArtur
in 'tnauw gebracht is door den koning van Ierland. Miraudjs
verdrjft dezen, doch wordt, na n0g Keye'sneef,Galias,in een
tweekamp overwonnen te hebben ,door verraad gevangen genomen.

Eerst door Iwein en diens sliebaerd'' wordthj bevrjd. 0p den
terugtochtontzethjzjnemoeder,dieinharenburchtbelegerdwordt.
1) Medein den Lancelot,III B.,vs.23127-26980 (IID.,bl.157- 183):

en afzonderli
jk uitgegeven door Dr. J'.Te Winkel: Jacob van Maerlant'
s
Jbzzl
cn rcn Torec,Leiden, 1875.
26*
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Het gedicht eindigtmethethuweljk der oudersvan Miraudjs1).
De roman van Torec verdient, om bjzondere redenen, wat
m eer aandacht.
Vooreerst zj vermeld,dat hj naarhetFransch werd vertaald.
Dit kan men reeds opmaken uit de Fransche eigennamen :Bruant
van der M ontangen, Ydor van der Basser riviere, Mabilie van
M ontesclare, M orligant, Druant van der Roetsebise, Blancemont,

enz.; maar men leest ook uitdrukkeljk,(vs.25503,in de afzonderljke uitgave vs.2378):
1,Alsoa1sictintRomanshore''Q).

W atden inhoud betreft,die behoeftnietin alle bjzonderheden

te worden m edegedeeld. Hetvolgende m oge volstaan'
:

De koning Briant van het roode eiland ontmoet,op dejachi
zjnde, eene overschoone jonkvrouw ,Mariole geheeten,zittende
op een boom :op 'thoofd draagt zj eenen diadeem van groote
waarde.Hijwordtop haar verliefd enhawthaar,alshjverneemt:
dat wie in 't bezit is van dat kleinood, nimm er van goed of eer

verstoken za1zjn3).
1) Ook dezeNederlandsche bewerkingisdeeenig bewaarde. Overigensis
ze l,sans grand intërêt''ook volgens G.Paris, die zi
lne bespreking ervan
dus besluit: j,M.Jonckbloet estportd N croire que le Chevalier N la manche
est une oeuvre d'invention nëerlandaise. Les raisons qu*il en donne ne nous
paraissent pas convaincantes, et le roman ressemble trop aux productions 1es
plus banales de la polsie arthurienne française pourque nousne leregardions
pas comme une (Pelles;ce qufindiquent aussi 1es noms propres quiy fgurent.

(Clarette,Fellon,Galiasetc.)(Lesromansetc.,p.123).
S) NadatG.Parisuitovereenkomstigeepisoden ennamenheeftaangetoond,
dat de Roman van Torecniet oud en van zuiver Franschen oorsprong is,gaat

'

hi
j aldus voort::,lzfexistence d'un roman français de Torec est d'ailleurs
attestle directement. La librairie du Louvre possëdait, au XIV siècle un
volume contenant:,jTorrez,rimd,bien histori; etescript'' La reine Isabeau
de Bavière l'avait entre ses mains le 12 novembre 1392 eten l4l1 on conytata qu'ilJtait en ddûcit:ilne sfestplusretrouvd.On rencontreassezsouvent
dans les poèmes antlrieurs la mention d'un :,vallet''ou d'tm :yroiau cercle
d'or.
'* C'est sans doute cette appellation dont l'origine nfdtaitplus connue,
qui a engagl Pauteur de Torec N raconter par quelles avontures son hfros

dtaitdevenu possesseurdu cercle d'or,inséparabledesonnom.
''(Lesromans
de la Table ronde,p.269).
') vs.43:
,rllitsene dinc,daer vele an leget,
Ende daer M erlyn af hevetïeseget.''
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Nu waren er drie zusters,die tezamen vjftig kasteelenbezaten,
en twee harer hadden elk een pamys''in eer en deugd. De eene
m innaar heetteBruantvan der M ontangen ,de anderBriade.Een dier
m innaars m aakte zich m eester van de kostbare kroon. Er werden
nu drie deelen gem aakt, bestaande uit den diadeem en telkens

vjf-en-twintig kasteelen. Toen haar de keus gelaten werd,koos
de oudste den diadeem , waardoor zj zeer rjk werd:de andere
zusters deelden nu de vjftig kasteelen onder elkander, en zj
huwden hare m innaars.
De beroofde koningin ondervond de gevolgen van haar verlies:

haar echtgeûoot stierf en zj verarmde. Toen zj eene dochter

gebaard had, plaatste zj die, met een verhaalvan alwathaar
overkomaen was, in eene ton en vertrouwde haar aan de golven

der zee. Het meisje dreef aan land in hetrjk van den koning
Ydor,die haar,toen zj toteene schoone maagd wasopgegroeid,
huwde. Men had haar den naam gegeven van Tristoise. Hj verwekte bj haar een zoon, die, Torec gedoopt, in alle hoofsche
deuglen opwies en op zjn twintigste jaarridder geslagen werd.
Toen ontdektezjne moederhem hetgeheim harerafkom sttenToree
vatte het voornemen op , de wonderkroon te gaan zoeken en het

onrecht,zjnergrootmoederaangedaan, tewreken. llj trok heen
op zjn paard Alorele, en had op zjn tochtallerleivreemde ontmoetingen:hj bevochtridders,reuzen,dwergen ,leeuwen en zelfs
spookgestalten;hj veroverde kasteelen,beschermde verongeljkte
jonkvrouwen, en toonde dus zjn ongeëvenaarden moed, zjne
kracht en edelmoedigheid. In dat alles werd hj bjgestaan door
de geheimzinnige bescherming van een toovenaar, die zjn oom
was en door wiens toedoen hj niet alleen den verloren diadeem
bemachtigde, m aar tevens de schoone M iraude, in wier bezit het
kleinood zich bevond , tot vrouw kreeg.
Zooals reeds gezegd is, hangen de verschillende avonturen niet
sam en , maar volgen elkander willekeurig op; het kan duswelniem and verwonderen,dat de personen,diein dezeontmoetingen eene

r0l spelen,weder spoorloos verdwjnen. Het is daarom ook niet
noodig bj deze avonturen langer stilte staan. Maartweezaken
vallen in het oog: vooreerst,dat wj hier niettedoen hebben
m et een ridder van de Ronde Tafel, maar m çt eep ) die ze bekamyt en overwint, en dat koning Artur hier ook niet in het
.
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schoone licht voorkomt, waarin de Britsche romans hem altjd
plaaispn. M aar wat vooral onze aandacht m oet trekken , is, dat
hier eene breedp episode voorkom tvan zuiver didactische strekking,
Torec wordt door een geheim zinnig vaartuig , phet scip van aventuren'' genoemd , naar een even geheimzinnig kasteel gevoerd ,

waar een ridder hem in de zcamere van wjsheiden''brengt. Dit
was eene prachtigezaal,waarin deoude wjzen,op groote zetels
geplaatst, allerlei vraagstukken bespraken. Er werd geklaagd over

het zedeljk verval der hooge heeren:eene bron van alle maatschappeljk kwaad; de vraag werd geopperd, wat beter was:
hoofschheid met m ildheid , of moed , verstand en m atigheid? Alle
deugd gaat verloren : geld heeft al het andere verdrongen , wat

de rjke doet of zegt, wordt geprezen,maar hetwoord van den
arme is dwaasheid. Arm oede is groote schande. En de vrekheid
is over de geheele wereld verspreid. Voorts wordt het vraagstuk

behandeld, of het beter is eene gehuwde vrouw of eene jonge
nzaagd te beminnen: eene jonkvrouw pleitvoor reine platonische
liefde, hetgeen door eene gehuwde vrouw weersproken wordt. Zoo
ging het drie dagen lang , en er werd nog over m enig ander
onderwerp geredetwist; m aar de verhaler bekort zich :
Derre m aterie es noch vele,
Dies cortict u metten bispele.''

Toen Torec den vierden morgen ontwaakte,bevondhjzich,tot
zjneverbazing,wederterzelfderplaatse,waarhjwasscheepgegaan.
Daar wj het oorspronkeljke Fransche gedichtnietkennen,is
het onmogeljk tebepalen,ofdittusschenverhaaldaarin gevonden
werd , dan of het er door den vertaler werd ingelascht: het eerste

is waarschjnljk, daar juist in dit gedeelte het beroep op het
XRom ans''plaats heeft,tenzj men moetaannemen,datditberoep
alleen m aar voor de leus was om een invoegsel te verbergen ,
hetgeen ook mogeljk is. In het eerste geval heeftdithoofdstuk
misschien juistde keuzevan den vertalerop dezen roman gevestigd.

W j mogen dat gissen, nu wj weten, datdeze vertaling uitde
pen is gevloeid van Jacob van M aerlant,onderwienseerstewerken

wj den Tprdc vermeld vinden. En het zal ons nu nietvreemd
voorkom en ) dat de hier behandelde vragen o0k gevonden en in
geljken zin opgelost worden in andere werken van dezen be-

ROMAN VAN TOREC.

407

roemaden volksleeraar, zooals Dr. J. Te W inkel uitvoerig heeft

aangetoond1).
In de Hhtorie ran Troyen wordt de Toreona den Merlqn en
den Alezander genoemd'),maardaarwj weten,datdezegedichten
niet worden vermeld in de chronologische orde,waarin zj het

licht zagen, is het niet m et zekerheid te zeggen, of de Torec

vpör of na deze twee valt. In den Merlgn wordt weliswaar
alleen de A leœandet- genoem d, maar daaruit volgt nog niet, dat

de Toreoeerstin de derde plaatszou verschenen zjn. Ishj vöpr
den Aleœander gesehreven,zooalsik laterza1beproeventebewjzenj
dan mogen wj hem misschien in 1255 stellen. Valthj na den
Merlqn,die omstreeks 1260 mag vertaald zjn,dan zalde Toreo
tusschen datjaaren 1265 geschreven zjn. Chronologisch gaathj
dus vöôr de TKrcàd van J/c.ggd!, m aar de didactische geest, die
hier zoo luide spreekt,toont,datde oudere roman eenew atlatere

ontwikkelingsperiode kenmerkt: hier staan wj op den drempel
van hetdidactisch-burgerljk tjdperk.
O0k de Ridder metter zzlpzf-: kan op eigenljke oorspronkeljkheid niet bogen5 want bljkbaar heeft de schrjvermeerzjn geheugen geraadpleegd dan zjn scheppingsvermogen.Iederoogenbli
k
stuit m en op toestanden ofbeschrjvingen,uitandere werken,als
de gedichten van Chrestien de Troies, den W alewein en den Fer-

#vzff,overgenomen. Hoogstwaarschjnljk wasde schrjver metdie
werken we1in hetVlaamsch bekend,enheefthjdusklaarbljkeljk
dit gedicht niet uit het Fransch vertaald 3).

W j komen nu tot de Karel-gedichten en m oeten hier in de
eerste plaats een enkel woord zeggen over de zoodanigen , waarvan de N ederlandsche tekstnog niet is teruggevonden.
Daartoe behoort een gedicht, behelzende de geschiedenis van
Karel's jeugd, zjne verdrukking door de gebroedersHoderik en

Ranfroet,zjne vluchtnaarToledo,zjneminnarj en zi
jnhuweli
jk
Roman van Torec,Inleiding,bl.XXIII- XXXI.
V s.58: 1
,Hiertevoren dichtehiEJ.v.M.q Merli
jn

EndeAlexanderuten Lati
jn,
Toerecke endef'enz.

Vergeli
jk evenwelhiervoor.
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m et Galia of Galiëne, de dochter van den M oorschen Amm iraal

Galafer.W j kennen van ditwerkalleeneen Nederduitschafschrift,
dat in de verzam eling, die den naam van K arl M einet draagt,is
overgegaan, en daarvan heteerste gedeelte uitmaaktt
).
Een tweede gedicht, in di
enzelfden bundel gelascht2), maar
ook bljkbaarnaar een Nederlaudschen tekstafgeschreven,verhaalt
de beschuldiging door 'zekeren graaf Rohart tegen de koningin

Galiëne ingebracht,datzj in eene ongeoorloofde betrekkingstond
tot den ridder Morant de la Rivière. Karel was reeds op het punt
zjne gemalin met den vuurdood te strafen,toen Alorantin een

gerechteljken tweekamp Rohart overwon,waardoor Galiëne'sonschul; aan den dag kwam .
D e sage, in dit gedicht behandeld, is, wat de hoofdgedachte
betreft, dezelfde a1s die, welke het onderwerp uitmaakt van eene
ook in het N ederlandsch vertaalde Fransche chanson de geste,

getiteld de Koningin Sibille5. De middelnederlandsche tekst is

verloren gegaan , maar werd in een proza-volksboek omgewerkt,

waarvan Ferd.W olf0nsverslag heeftgegeven4).De geschiedenis
komt in hare algemeene trekken bjna geheel met de zoo even
vermelde overeen, m et dit onderscheid evenwel, dat als de verrader, hier Macharisgeheeten ,in een tweekamp overwonnen wordtz

ditnietgeschiedtdoor den beschermerderkoningin,Auberjnvan
Mondisier, welke reeds verraderljk door Macharis wasvermoordz
maar door Auberjn's hond, die het schelmstuk had uitgebracht.
îgelesen durch A.von Keller
1) Zie: Karl i'Veinet, zum erdfen 3fal Jercàft
(Stuttgart, l858).

5 Aldaar, bl. 326-451. Zie over den oorsprong van den KarlMelnet
mi
jn CcrelendeElegast,bl.172- 177.
.) Dat met Galiëne en Sibille een en dezelfde persoon bedoeld wordt.
getuigt de uit dezelfde bron afkomstige Gran conqulsta de Ultramar,die uit-

drukkeli
jk zegt,datGaliëne bi
jhaardoopeen tweedennaam ontving:s,porque
despues que tornö christiana N la Infante f le puso por nombre Sebilla.''

.) Men zie daarover zi
jne verhandeling: Ueber diebelden'
?
rfc#ercy-/lsfundenotNiederl. Volksbûcàer ron der fflnfpfn Sibille und ron R uon von Bordeaux,

afzonderli
jke afdruk uit het VIII deelder g:Denkschriften''van de Keizerl.
Akad.van Wetensch.teW eenen,(1857),b1.8 vlgg.
Zieden inhoud van hetgedichtaldaar,in verband metzi
jn vroegerwerkz
Unber dî
'
e Leistungen der Frcnzpden,u.s.w.S.125- 155.
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Deze sage is in Frankrjk herhaaldeljk bezongen:indetwaalfde
eeuw in een gedicht met tienlettergrepige verzen , en eene eeuw

later in Alexandrjven. Deze laatste bewerking wasreedsin de
eerste helft der dertiende eeuw in omloop, daar Alberic des Trois-

Fontaines, die tusschen 1239 en 1250 schreef,haar kende1);en
het is deze tekst, die door den N ederlandschen bewerker wer;

gevolgd. Yan die vertaling kunnen wj niets zeggen,daar he:
volksboek het verhaal al te zeer heeft verkort.

Z0o wj al geen volledige Karel-gedichten uitdittjdperk bezitten,wj kennen toch nog verscheidene fragmenten,dienietveel
meer bewjzen,dan datze hebben bestaan.Ik za1zehoofdzakeljk
m aar volledigheidshalve vermelden.
De sage van Hugo van Bordeaux , thans vooral bekend door
W ieland's Oberon, gaf aanleiding tot eene Fransche chanson de
geste, die ook hier te lande werd nagevolgd. Deze vertaling is

nietvoor onsbewaard gebleven5maar wj bezitten tochhetprozavolksboek, dat daarvan zeker eene,zj het dan ook magere en

dorre omwerking was2). Buitendien bestond er nog eene zeer
afwjkende middelnederlandsche bewerking van dit onderwerp,
waarvan wj enkele fragmenten bezitten - ongeveer 800 verzendoor den heer De W ind voor de Leidsche Maatschappj uitge1) Verg.mi
jn Carel endeElegast,b1.142- 143. De redactiein tienlettergrepige verzen is, onder den titel van M acalre,uitgegeven door Guessard,
in de verzameling,die onder den algemeenen titelvan Les Anclenspoètes #e'

la Fzance in 1866 te Pari
jshetlichtzag.Daarzi
jn ook defragmenten der
bewerking in Alexandri
jnen, door Reifenberg het eerst bekend gemaakt,
w eer afgedrukt,bl.307, vlgg.

:) Vgl.behalve Wolf's Ueber zwefNlederl.Volksbûcber,ook diensIlî
tyge
rcn Bourdeus (Stuttgart,1860)en prof.Verdam ,Hetvolksboek vanHugevan
Bordeaux (Taalk.Bi
jdragen I,l13).
Dr. Kalf ziet in den oorspronkeli
jken roman, waarin de invloed der
Artur-romans zeer merkbaar is, een overgang tusschen de oude chansons de

gesteen de latereArturromans.Hi
jschri
jftde afwi
jkingen inonzefragmenten

aan den bewerker toe en oordeelt, dat verschillende feiten en namen wel,

degeli
jk op eene min ofmeerzelfstandigebewerking van den Nederlandschcn
dichterwi
jzen.Deze zou dan daarbi
jgebruikgemaakthebbenvan zi
jnekennis
van andere middeleeuwsche gedichten a1s hetRoelandslied,den roman der

Lorreinen, de koningin Sibille,desrvalenti
jn endeNameloosffen misschiea
nOgandere,dieonsonbekend zi
jn.

HUGO VAN BORDEAUI.

geven 1). Ferd.W olfscheen hetFransche gedicht,waarnaardeze

bewerking vertaald is, voor ouder te houden dan den bekendenj
thans uitgegeven, tekst, om dat Ganelon daar eene ro1in speelt
en er verder ook nog personen in voorkom en ,in de andere redactie

nietgenoemd.Hj meende daarom ,datditstuk afkomstig wasuit
*en tjd,toen de sage nog inniger metden Karel-cyclusverbonden
en nog meer in bjzonderheden bekend was'). Ik zie daarin eer
het kenmerk eener jonger bewerking, en ben hetin datopzicht
m et de uitgevers van het Fransche gedicht eens5 hoewel ik het

niet,zooalsdeze,aannemeljk acht,datde afwjkingen eerstdoor
den Nederlandschen bewerker in hetverhaalzoudenzjngebracht5.
H uon , zoon van den hertog van Bordeaux heeft Karels zoon

Charlot,die hem in eene hinderlaag overviel,gedood en krjgt
alleen vergifenis op voorwaarde,dathj zich naar Babylonië,tot
den emir Gaudisse begeeft;den eersten Saraceen,welken hj in
diens paleis ziet, doodt; des Emirs dochter drie kussen geeft in

'tbjzjn van haar vader,wiens baard en vier zjnertanden hj

ien slotte den keizer m oet overbrengen. M et behulp van den
tooverkoning Oberon gelukthem dit alles.

In onze fragmenten is Huge van Bordeeus- zooals hj daar
heet reeds op den terugweg. Zjn broeder, die zich van zjn
erfgoe; heeft m eester gemaakt, en diens schoonvader nemen hem

evenwel door tooverkunsten gevangen. Zj strooien in Bordeeus
uit,datHuge omgekomen is.Twee van dienstrouwe gezellenzjn
fvenwel ontkom en pn , als pelgrim s vermomd in de stad gekomenj

roepen zj Huge's aanhangersop,wien zjvertellen watereigenljk
gebeurd is.

Hierbreektonsfragmentaf.Hetoorspronkeljkeverhaaltverder,
hoe Huon doorde hulp van zjn oom en Oberon bevrjd wordt.
Taal en stjlgeven onsgeen grootdenkbeeld van de letterkundige waarde van ditwerk,datde duideljkste sporen vertoontvan
1) Nieuwe Reeks van W erken,V ,271. Datdefragmenten daarin eene
verkeerde volgorde zi
jn afgedrultt,valt terstond in hetoog. Devolgordeis
hersteld in de doordr.Kalf bezorgdeuitgavevan Hugercn Bordeeus(Mi&
deln.epischeyragmenten,b1.229 vlg.).
2) UeberzwelNiederl.Volksbûcher,S.21.
3) Zie pag.X derPryacevan Guessard en Grandmaison voorhunneuitgave in de AnciensPoètesdela France.(Paris,1860).

VERSCHILLENDE KAREL-GEDICHTEN.

hettjdperk van vervalderridderpoëzie.W aarschjnljk isonzebewerking in het laatst der 14e eeuw vervaardigd.

Verder bezitten wj n0g een fragment van een gedicht,dat,
bljkens de daarin voorkomende namen (Habigant,Vauclere),tot
de sage van Doon de Alayence kan behooren. Ook is er in
een enkelen naam eenige overeenkomst tusschen het slechts 372 ,
ten deele geschonden , regels tellende fragm ent en het fragment

uit den Sassenkrjg (Gwidekjn van Sassen). Doch zoomin deze
geringe punten van overeenkomst als vergeljking van taal,stjl
en rjmen geven genoeg zekerheid in dezen. Dejongste uitgever
maaktdan ook alsslotsom derweinige gegevens op,rdatwj het
fragmentvoorloopign0gonderdeonbekendemoetenrangschikken''1).
Voorts bezitten wj ongeveer even groote fragmenten Aubride
Aprg:zlgpdzl der vrj zuivere m iddelnederlandsche vertaling van
den fraaien A uberi le Bourgoing e). Onze vertaling,die misschien
uit het begin der 14e eeuw dagteekent, begint m et te verhalen ,
hoe aan A ubri de Borgengoen na allerlei lotwisselingen in Beieren

doorvluchtende Saracenen Blanchartzjn
,,goede ors van sterken leden''

ontroofd wordt,hoe hi
j
bekariinde siin ors Blanchaert
H en weende nie m an so om een paert-f'
....

en hoe Aubri zjn paard terugkrjgt.Daarna komtAubrimetde
zjnen in gevaardoor gebrek aan levensmiddelen,waarin voorzien
wordt door rtwintig zomers m et vleesch en koren en negenendertig

kerren metbrood,wjn enz.

N og hebben we twee fragm enten eener vertaling van den

Geraertvan Ffczl:,door Bilderdjk bekend gemaakt3).Hetschjnt
â) Dr.Kalf, die ze opnieuw uitgafLikliddeln.eplscbeIragmenten,b1.170
v1g.
);nadat ze eerst waren uitgegeven door Blommaert,Annalesdu Comitl
Fiamand de FranceV ,p.89 etc.1860.

Q) Voor de eerste maaluitgegeven door Van den Bergh,NieuweReeks
derWerken van de Maatsch.van Nederl.Letterk.(1852)VII,lest,b1.l26
vlg.en laterdoordr.Kalf,(Middeln.episcbefragmenten,b1.l40 v1g.).
z) In hetIV D.zi
jner Verscheidenheden. Ten onrechte wordthetwerk,
waartoe de fragmenten behooren,daar Garùnvan J'
Anfglcrfegenaamd.Later
uitgegeven in dr.Kalfres M iddeln.epischeJrcg?nenfen,b1.l54 vlg.
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dat de N ederlandsche bewerker een anderen tekst voor zich had
dan die door Imm anuel Bekker en Tarbp is uitgegeven. H et fragm ent, dat nog geen 200 regels telt, verhaalt eene episode uit de
belegering van Geraert's kasteel van Viane door keizer K arel.

W j hebben nog eene navolging te vermelden van de Channon
de Fîppnczlf1). H et Fransche voorbeeld,datslechts in één hand-

schrift,in Bourgondischen tongval,bewaard gebleven is'),schjnt
van het eind der twaalfde eeuw 5; en men heeft trachten te
betoogen , dat deze tekst slechts eene om werking is van een m eer

oorspronkeljken, die t0t de helft der twaalfde eeuw opklimt.
Ofschoon ditnietonwaarschjnljk is,komen mj toch diebewjzen,
daarvoor bjgebracht,nietovertuigend voor4).
Ofschoon zelfs de Fransche uitgevers geene hooge letterkundige

waarde aan ditgedichttoekennen5),schjnthettoch zeerverbrei;
geweest te zjn niet alleen6)j maar er hebben ook verscheidene
opteekeningen van bestaan. Im mers de m iddelnederlandsche ver-

taling,die wj kennen,wjkt in te veel opzichten af van den
Franschen tekstom nietaan eeneandereredactieontleendtezjn7);
en dat die afwjkingen niethetwerk zjn van den vertaler,maar
werkeljk uiteene andere Fransche bron ontsproten,leeren èn de
z) Twee fragm enten eener M nl. vertaling,te sam en 639 vss.bevattende.
werden gedrukt door Karl Bartsch in Pfeiflkr's Germania, IX , S. 407 fl
*
.
Yerg. Dr.G.Penon,in den Nederl.Spectator van Juli 1878. Kalf drukte ze
afin zi
jneM lddeln.epischeJkagmenten,bl.l87vlg.
S) Uitgegeven in de AnciensPoètesde laFrance,onderdentitel:Flooranty
Chanson de geste,J7?
zs/f& pour la wrezngreyoisTcwrb lems.unzkuedeMont-

pellier,parMM.Guessard etslichelant,(Paris,1859).
3) ZieA.Darmesteter:DeFloovante,retustiore GalllcopoëmateetdeJferonlngo cyclo,pag. 22.(Lutetiae Parisiorum), l877 en Bangert,Beitrag zur
GescbichtederFlooventsage.(Heilbronn,1829).
A) T.a.p1.pag.26- 34.Hi
j grondtzich hoofdzakeli
l
'k op deaanwezighei;
van conplets slmllaires,.maar zie daarover hierboven,bl.97- 99.

5) ::Lachanson deFloovantnfoflkepasungrandintfrêtlittfrairer Prl/ace,
pag.XVI;ook Bartsch zegt,S.32,datdeze :,französische Dichtung ....bei
dem grossen Reichthum besserer kerlingischer Rom ane von keinem bedeutenden W erthe* is. Eene inhoudsopgave vindt men, behalve achter gemelde

Pryace,ook bi
j Bartsch,t.a.p1.,S.22 E van den afzonderli
jken druk,bi
J
Darmesteter,pag.35 sq.,bi
JKalfl-,bl.181- 183.
Bewi
jzen bi
jDarmestetel',1.c.pag.65 et89- 90.
Vgl.ook Bartsch,t.a.pl., S.21.
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kroniek van Phil. M ouskès èn de Italiaansche Realidi Frcscfl,
èn oude Italiaansche geschriften, waarin sommige zaken voorkom en, die m en we1 in de middelnederlandsche vertaling,m aar

nietin den bekenden Franschen tekstvindt1).Ofonzeletterkunde
erbj zou winnen,a1sermeervan ditgedichtteruggevondenwer;,
is de vraag ; want noch door schildering noch door taal muntonze

vertolking uit:).
Ten slotte zj nog aangestipt, dat de Chanson de Floovant,
volgens een Franschen geleerde, een naklank zöu zjn van eene
chanson uit den Merovingschen tjd, die zich gedurende eeuwen
staande gehouden en eindeljk dezen vorm aangenomen had5.
Datdaartegen o0k in Frankrjk een sterke twjfelisgerezen,leert
hetgeen wj over de geringe levensvatbaarheid der Merovingsche
sagen en de bezwaren tegen hare ontwikkeling tot heldendichten

hierboven (bl.72)hebben gezegd4).
z) Zie aldaar,pag.45 sq.;22,9l.
2) Ziehierhetoordeelvan Darmesteter,t.a.p1.,pag.40:sAragmentarum

styluspuerilis simplicitatis estetsingularem auctorisimperitiam denotat,adeo
znolestaeetoperosaeverborum suntconclusiones,adeoaegreintersecohaerent-ef

1) Darmesteter 1.l.,pag.llg betoogt, daterM erovingschechansonsbe-

stonden, die niet aan klooster-kronieken waren ontleend, en vervolgt dan:
3,Restatigitur ut e popularibusfabulisdesumpta fuerint. Sed quomodo Merovingae fabulae, saeculis VIo et V llo natae, per sexcentos annos, per ora
populivigere potuerunt, nisiillas servaverit form a quaedam certa et ea quae
non m utaretur,sive prosa oratione narratas quales hodie adhuc nostrae popu-

laresetpuerilesfabellae(contesdeyles,contespopulalrestpersaeculatraduntur,
sive versibus,sub cantilenarum specie credideris-''

,1Sed vidimus jam cantilenas sub Clothario Dagobertoque Eoruisse quae

epicum in modum illustrium illorum regum facta celebrarent. Non temeraria

igitur conjecturaaërmare possumusMerovingasfabulascantilenarum formam

induisse, et Merovingum cyclum exstitisse quiper sexcentos annos vigueritl
11Potentium M erovingorum regum memoria per populum servata erat....
E regibus istis praesertim Cloovisius.. Dagobertusque....celebratifuerunt.
Inde fabulae epicae quae per saecula traditae fuerunt quarumque ultimam
z-etractationem in Floventis Flooventisque poematis reperire est-*

Bangert(a.a.0.S.2l)zegt:s:Die GeschichteFlooventsistdiesagenhafte
Geschichte des KönigsDagobert.''G.ParisLRomania VI)gist,datdenaam
'

Tloovent verbasterd is uit Hlothovinc en dus zou beteekenen:nakomeling
van Hlothovich ofChlodwig.Vgl.ook dr.G.Kalf,b1.181- 186.

A) Yergeljk vooralhetwerk van Bangert.

Hoe het zj,water van onze vertaling overbleef, heeft w einig
waarde;taal,stjl zoowel als maat en rjm zjn van een ongeoefenden vertaler.

Evenzeer bezitten wj fragmenten van de Chanson #'2ïpJ. Er
schjnen in het Fransch verscheidenelezingen van ditgedichtin
omloop geweest te zjn,en uit een berichtvan AlbericusTrium
Fontium mag men opmaken,datditonderwerp zeerpopulairwas1).
Intusschen is er slechts van é4n dieropteekeningen een enkelhandschrift overgebleven,dattottweemaalt0e werduitgegeven').0ns
bestek laat niet toe ook van dit gedicht een inhoads-overzicht te
geven:ilq verwjsnaar datvan Dr.W .Bisschop3).Hetzj genoeg
hier op te m erken , dat het gedicht uit twee deelen bestaat: phet
eerste vol leven en boeiend, het tweede een opeenhooping van
avontur6n , vaak onderling w einig verschillende en . . zonder
veel verband. H et eerste gedeelte is de primitieve redactie, het

tweede van lateren tjd en geschreven dooriemand,die ook het
eerste deelhier en daar,hoewelzelden,heeftomgewerkt''4).
Het bljkt,datook in Nederland ditgedichtzeerwelkom was,
daarwjerzelfstweevertalingenvanbezetenhebben,vanwelkebeide
langzamerhandverscheidenfragmenten aan hetlichtzjngekomen5).
z) Ad annam :79 heethetonderanderen:rsAioldequocanituramultis'e
2) In Frankri
jk in de werken derSociltét
fe.
sandens textesonderden titelz

Aiol, Chanson de gested'après lemanuscrituniquede Parispar JacquesNormand
et Gaston Raynaud,1877. In Duitschland: AioletM irabelund A'
lfc de Scïzlf

G2'
!Je, Zwei al/ranzöslsche Heldengedichte herausgegeben ron Proy.Dr. m.
Förster,1826- 82.

') Dietsche Warande,VIIDeel,bl.458vlg.(18667.
*) Dr.G.Penon:DeRoman d'Aiol,indenNederl.Spectatorvan 18M ei1878.
q) Aran de eene acht, raeestal zeer verbrokkelde,fragmenten,te zamen

omstreeks 600 verzen uitmakende: van de andere twee in goeden staatver-

keerende fragmenten, die 1200 verzen tellen. Zi
j zi
jn bi
jeenverzameld en

geordend door Prof. J. Verdam in Oude en nieuwe Frcp?
ncnten ran #cn M nl.

XIJ,afgedrukt in het Tl
jdschrift voor Ned.Taal-enLetterkunde11en ook
afzonderli
jk in hetlichtgegeven (Leiden,1883).
Sedert de Aiol is uitgegeven, bleek, dat de fragmenten,afgedrukt in de

Nieuwe Reeks van W erken derMaatschappl
jrcn Letterkunde,VII,I,b1.l43
vlgp, en die in Serrure's Vaderlandsch M useum , I, bl. 43l, daartoe niet
behooren, zooals vroeger gegist w erd. Dr. Te W inkel en dr.Kalf toonden
aan, dat ze behooren tot den dusver in de Middelnederlandsche letterkunde
onbekenden roman van :,lzoyhier ende Malaerf'.Zie hierachter.
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l)e eerste1 die gevonden werden, pzi
jn geschreven in een Limburgsch dialect, dat waarschjnljk baiten de grenzen van ons
tegenwoordig vaderland gesproken is''1).Later werden wj bekend
m et fragmenten eener vertaling in zuiverm iddelnederlandsch. pDeze,

twee bewerkingen van den Aiol zjn onafhankeljk van elkander

ontstaan en hebben zelfs niet dezelfde redactie van het Fransche
gedicht tot voorbeeld ehad''2).
D e Limburgsche vertaling,d1e,bljkenssommige rjmwoorden,
m isschien wel een zelfstandig werk en geene overzetting van een

Vlaamschen tekst mag zjn,wordt doorVerdam pin oftegen het
midden der dertiende eeuw''gesteld3). Zj komt,ondanksmenigvuldige afwi
jkingen,vrj wel overeen m et den Franschen tekst,
dien wj kennen;maarhetbljktten duideljkste en bj herhaling,
dat de vertaler weinig voorzjnetaak berekend was,en ik acht
het oordeel nog te gunstig,dathj szich nietboven hetmiddelu
matige verheft''1).
W at den zuiver middelnederlandschen tekst betreft, dezeisbljkbaar uit het tjdperk van verval. De toon is droog en de vorm

gebrekkig.Ik neem hier,ten slotte,gaarne hetoordeelvan Verdam

over:rDe vertalerdraagtden gewonen stempel:hj iseenemiddelm atigheidt die hier en daar zelfs zeer gebrekkige zinnen bouwt en
nu en dan ook niet tegen het rvervaardigen'' van een zin zonder

zin opziet, a1shj maarhetrjm kan vinden,waarin hi
j trouwens
allerleiassonancen en onnauwkeurigheden toelaat''5).

In het Fransch bestaat eene chanson degeste, die doorgaansden
titel draagt van ogier de Danemarohe of ogler le .DJs01 6),maar
die ogier I'z r4dszlpï.
s behoorde te heeten , daar de held in de

1) Prof.J.Verdam , oude en AfetlweFragmenten rcn den iMnl.dfol,bl.2.
Daar is ook (
b1. 47,noot 1)degeheelelitteratuurvan hetonderwerp opgegeven.Verg.Dr.Penon in den aangehaalden Nederl.Spectator.

5 Prof.Verdam ,t.a.p1.,bl.3,waarhi
j ditdoorbewi
lzen staaft.
') T.a.pl.,bl.50.
3 T. a. pl., bl. 5l.Daar wordt ook c
le geschiedenis dezerfragmentea
medegedeeld.

5
B
) T.a.pl.,b1.5.
tTitgegeven in 1842 door J.Barrois:Zc Chevalerle ogler 4e Danemarch+
par Raimbert de Pcrïd,poèktte du X lle sièck.Eeneinhoudsopgave geeftLfork

Gautier,LesJjop/e,
sJra
'nicùed,IIIQ 240-257.

OGIER VAN ARDENNEN.

Ardennen t'huis behoort. In den tekst wordt hj dan ook herhaaldeljk zoo genoemd 1). In de eerste helft der twaalfde eeuw
werd deze held , die een historisch bestaan heeftgehad(749- 820),
in eene chanso3'
t de geste bezongen door den trouvère Raimbert de

Paris,die zich herhaaldeljk op eene ouderejeste ofcanchon be-

roeptQ).In de laatstejaren van de dertiende eeuw werkte Adenez
le Roi, op last van den Vlaam schen graaf Guy van Dam pierre,
het eerste gedeelte van Raimbert's gedicht om , onder den titel

van Les fzl/czlcd,
gOgier:daarin worden alleen dejeugd van den
held en zjn eerste veldtochtbezongen.Hoe breedspraklg dezeomwerking is,bljktdaaruit,datde3000verzenvanhetoudergedicht
er tot8000zjnuitgedjd.Eindeljkbestaaternogeenderdegedicht,
.

tegen de helft der veertiende eeuw door een onbekende vervaardigd, dat niet, zooals de beide anderen in tien- maar in twaalflettergrepige verzen is geschreven.Niet slechts bevatditstuk alde
deelen van Raimbert's gedicht, maar nog een aantal andere avon-

turen,diehettoteen gewrochtuithettjdperkvanvervalstempelen.
Over dezen heldOgierbestondeenmaalook een middelnederlandsch
gedicht, dat verloren is gegaan , en waarvan slechts acht kleine

fragmenten zjnbehouden,dietezamennoggeen200regelstellen3).
Ik was vroeger van m eening , dat die fragmenten be'
hoorden tot
de vertaling van een werk , nog ouder dan het gedicht van Raim-

bertj wellicht van de canchon, door dezen aangehaald4).Sedert
ben ik daarvan teruggekomen 5),en werd overtuigd,datonzeverlaling naareen jongeren tekstbewerktmoetzjn,ofschoon ikniet
kon uitmaken , of dit die van Adenez of de nog laterewas. Zooveel

scheen welwaarschjnljk,dathetgedicht,waartoede fragmenten
1) Een ridder uitdeArdennen heetbi
jHeelu,vs.5502,nog Will6m die
Ardenoes.Over de naamsverwisseling in hetFransch ziemen mi
jne Gescho&3
?1 der M nlD l
khtk.,I D.,bl.280.

.

S) B.v.vs.3015,5945,6971,9764,9926.Ziedeplaatsen in hetzooeven
aangehaalde werk,b1.287.

') Zi
J zi
jn acht in getal, te zamen slechts184verzen bevattende,dieX
T. W illems heeft afgedrukt in het Belgisch M useum ,11 D.,bl.334 vlg.De

volgorde derfragmenten behoortaldustezi
jn:l,2,3,4,2,8,5,6.Later
ritgegeven doordr.J.C.Matthes,(Fcc!-en LetterbaeVI).
.) GeschiedenisderJTnl.Dlchtk.,ID.,b1.286vlgg.
s) GeschiedenisderNederlandscheLetterkundeI,(ledr-)1l3,(2edr)24,noot2.
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behoorden , was bewaard gebleven in eene half Hoogduitsche ver-

taling,voorkomende in een handschriftvan de Boekerj teHeidelberg.Eindeljk is alle twjfel opgoheven doorDr.J.C.Matthes,
die dit handschriftmetonze overbljfselen heeftvergeleken1).Uit
die vergeljking bleek onweerlegbaar,datwj hierin werkeljkeene
letterljke omwerking van 0ns middelnederlandsch gedicht overhebben,maarin reene onmogeljke taal,halfDuitschhalfDietsch''
(Matthes).terwjlde bewerkerdaarenboven rzjn bronzeerdikwjls
slecht gelezen en verstaan'' heeft.
Dat middelnederlandsch gedicht was inderdaad uit het Fransch

vertaald,zooals er herhaaldeljk in getuigd wordt2),maarstellig
naar geen der boven vermelde redactiën 3).W el komt hethoofdzakeljk metdie van Raimbertovereen:maar dezeFransche tekst
Xheeftbljkbaar eene omwerking in zjn nadeelondergaan,''zooals
Matthes aantoont3), en er staat ook in het middelnederlandsch
meer dan in het Fransch. Men m oet dus aannemen, rdat de Nederlandsche Ogier de vertaling is van een totheden nog onbgkenden

en niet teruggevonden Franschen tekst''4). Toch, zegt Matthes,
Xis het we1mogeljk,datde Nederlandsche vertaler een en ander
aan zjn origineeltoegevoegdheeft,endatsommigesmakeloosheden
alleen aan hem geweten m oeten worden.''

Deze geleerdeachtonzen Ogier pnietjonger dan de tweede helft
der dertiende eeuw''(bl.22):ik zou hem eer nog watlater*stellen.
i*n
Maerlant heeft ons gedicht zeker niet gekend, daar hj 1I1 ZJ
Spieghelâ) Ogier niet als romanheld, maar alleen a1s historisch
persoon noemt,dien hj waarschjnljk slechtsuitde kroniek van
den pseudo-Turpjn kende.Dit zou zeker waarzjn,a1smetJan
de Clerc, die in den H eidelberger tekst, f0. 202, wordt aange-

1)
S)
3)
.)

In zi
jn opstel:Dez
ve#er/cn&cl:ogierindenTaal-e)
7LetterbodeVI,l875.
Aldaar,bl.ll van den afzonderli
jken afdruk.
T.a.p1.,bl.l1-14.
Dr. Matthes,t.a.pl.,bl. rrDe onderstelling,dateen deronsbe-

kende Ogiers, b-v. die van Raimbert, ten grondslag gelegd en door den

Nederlandschen bewerkerop eigen hand uitgebreid zou zi
jn, laatzich niet
volhouden.Juist daar toch waar de vertaler uitdrukkeli
jk te kennen geeft,
dat hi
j uitzi
jne Franschebron put,zoeken wi
j vaak te vergeefsnaarparallellen in het Fransche gedicht-**

5) In zi
jn merkwaardigen uitvaltegen de:yboel
-del
-es,n'IV P.,1B.Cap.29.
JoxcKsroE'
r,Ned.Lett.M iddel
eeawen.I,4e druk

27

418

OGIER. -

D E H EEMSKINDEREN .

haald1)tJan Boendale bedoeld ware.Maar hoe het ook zj,stellig
behoort onze vertaling tothettjdperk van vervalderromantische
letterkunde. Y ooreerst omdat zj, geheel in strjd met de Karelgedichten uit den goeden tjd,zooals Mattheshetuitdrukte,jacht
maakt op avonturen.Genoemde geleerde heeft (bl.23)op een paar
ontm oetingen gewezen , die eer in een conte tf'crdsfzf'
rc dan in eene
deftige ehanson de .gd,
sf: t'huis behooren. Daarenboven kom en er

talvanvermaningenenmoralisatieninvoor,diedentjdk-enteekenen.
Op dichterljken gloed kan onze vertalernietbogen:hj schrjft
dikwerf m eer in den toon eener dorre kroniek dan in dien van het
heldendicht. Ook van dien kant valt hj buiten de grenzen Van

heteigenljke romantische tjdperk :).
Tot het tjdperk van verval behoort 0ok een gedicht, dat eene
wat uitvoeriger verm elding verdient. Het is dat, hetwelk de in
N ederland lang inheemsche en geliefde sage der H eemskinderen
bezingi en naar de vier gebroeders aldus, of,naar den uitnemendsten hunner,R enout ran M ontalbaen genoemd wordt.
De overlevering is overoud en ontstond in dezelfde streek en

denzelfden tjd,waarin die andere Nederlandsche held,Ogiervan
Ardennentvoor 't eerst bezongen werd3). Binnen de palen van
Nederland schjnt zich echter de sage niettoteen episch gedicht
te hebben ontwikkeld;eerstna eeneuitwjking vaneenigeeeuwen,
en na onder de handen der Franschejongleurste zjn xrvormd
en uitgebreid,werd zj hier te lande in verjongden vorm weerin
omloop gebracht.

In Frankrjk had zj,naar het schjnt,veelopgang gemaakt,
zoodat er eene noordeljke en eene zuideljke redactie van was
ontstaan?welke laterop zeeronoordeelkundigewjzewerdensamengesmolten,zoodateigenljk alde feiten tweemaalverhaaldworden,
1) Zie de plaats bi
j F.J.Mone in zi
jn Uebersicht,S.38 en Matthes,t.
a.pl.,25 vlg.

2) Een o
verzicht van hetgedichtvan Raimbertvindtmen bi
jLfon Gau#
tier, Les EpoplesfranLaises,tom 1112,p.190- 240 en in mi
jne Geschied.der
M nl.Dichtk-,I D.,b1.289 vlgg.

3) Verg.Dr.J.C.Matthes,Renoutnanzvontalbaen,Inleiding,b1.XLVII;
(Groningen, 1875) en Dr.J.C.Matthes,DerierHeemskinderen,Inleiding,
bl.XXX ; (Groningen, 1872).Zie ook Dr.H.Michelant,RenausdeMontauban',pag.506;tstuttgart,l862).
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nu eensalsin hetArdennerwoud,dan alsin Zuid-Frankrjkvoorgevallen 1). Of men daarbj te denken hebbe aan eenvoudige verplaatsing der sage van het N oorden naar het Zuiden , dan of men
verm enging van overleveringen m oet aannem en t kan niet m eer

worden uitgemaakt.Hetlaatste komtmj welhetwaarschjnljkste
voor,a1sik mj herinner,daterook inhetZuidenRenautsbekend
waren : men denke slechts aan pReinaut vanden W itten Dorne.''
0ok in Nederland was en bleef de sage geliefd) en toen het
Fransche gedicht hier in de dertiende eeuw werd vertaald, ver-

wierf het waarschjnljk juist z0o groote populariteit, omdathet
steunde op de zeker nog niet in vergetelheid geraakte overlevering t en helden bezong , die de sym pathie hadden van hetgeheele
volk. Vooral in Zuid-Nederland was het verhaal in omloop , zooals

uit de oudheden van menige plaats bljkt. Ook in hetNoorden
w as de ingenom enheid met de H eemskinderen nooit geheel te niet
gegaan ; en het stoutste riddergeslacht van H olland ,datvan Arkel,
knoopte zjne eigene geschiedenis vast aan het Huis van H eimo

van Dardanië2).
Juist om die algemeene vermaardheid , die den naam der helden
tot op den dag van heden nog in onzen m ond doetvoortleven t zou
ik we1gewenschthebben den inhoud van hetgedichtuitvoerig te kun-

nen mededeelen,maar de beperktheid van mjn bestek veroorlooft
ditniet3).Ik herinnerhierslechts,datdeHeemskinderenRiisaert,
W ritsaert,Adelaerten Reinoutzonen zjn van Heymyn ofHeimo,
1) Het gedicht werd ten jare 1862 in de Bibliothek desLitt.Ferefnsin
Stattgartuitgegeven door Dr.H.Michelant,onder den titel:Renaus & M on-

tauban oderdie Halmonskinder,A lLfranzösischesGedicht.Verg.Dr.J.C.Matthes'
opstel in het .lahrbuch ./'
ur römische und englischeLitteratur,NtF.111,getiteld: Die oaforter Renaus-handschrift Ms. Hatton 42 Bodl.59, und ïAre
Bedeutnng fir die Renaussageg nebsteinem Yorfeûberdfeûbrigen ïn England
ùe-/îndn'
cAen Renausmss.

2) Bi
jde doorAlberdingk Thi
jm,Tergouw en Matthesgenoemdèherinneringen aan de Heemskipderen zi
j nog vermeld, dat o.a.aan deZaaneen

molen deRosbaier(RosBei
jaard),een anderede VierS'
eezzl
.
sàfn#eren heet.
3) Ik verwi
js daarom naar mi
jne Cesch.derMnl.Dichtkunst,11,b1.332
vlgg.,naarAlberdingk Thi
jmfsKarolingsche Verhalen,bl.27- 19l,2euitgave
en vooralnaar de hiervoor vermelde critische uitgave van hctvolksboek,met
inleiding en aanteekeningen door Dr.J.C.M atthes.
2:*
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graaf van Dordoçn en Ayet zuster van koning K arel. Daar hun

vader uithaattegen Karelgezworen heeft,dathj dekinderen uit
zjn eigen huweljk za1dooden,voedtVrouwe Ayehenin'tgeheim
op. Eerst a1s Heymyn , aan Karel's hof ontboden ter gelegenheid

van de kroning van diens zoon Lodewjk,klaagt,dathj geene
kinderen heeft,wien hj zjn rjk kan nalaten en hj zjn eed herroept,toontzjne vrouw hem zjne vier zonentwaarvan de oudste
toen dertig jaren was.Heymyn iszeerverheugd,slaatzjnezonen
tot ridders en schenkt hun rosen rusting. Reinout: dejongste,
tevens de sterkste,bntvangt het ros Beyaarttdat de kracht heeft
van tien rossen.

Heymyn komt nu metzjne zonen ten hove)waarze doortoedoen van den jaloerschen Lodewjk smadeljk worden behandeld;
men geeft hun spjs noch legerstede,noch geschenken. Eindeljk
komt het tot een twist. Reinoat slaat Lodewjk hethoofd afen
moetmetzjne broèrsvluchten;zjne oudersmoeten Karelzweren
hem hunne zonen over te leveren.De H eem skinderen trekken eerst

naar Spanje en treden in dienst van een' Moorschen koning,
daarna in dien van koning Y ewe.Reinout sticht er een kasteelen
huwt 'skonings dochter Clarisse.

Na zeven jaren drjft het heimwee naar hunne mneder de
H eem skinderen , a1s pelgrims verm om d, naar Pierlepont. Vrouw

Aye herkent hen:de sterke Reinoutdrinktalleen meerwjn dan
tien ridders.
De m oeder weigert hare kinderen over te leveren ,m aar Heym yn
gevoelt zich gebonden door zjn eed en trachtzjnezoonsgevangen
te nem en. D e drie oudsten bljven i
n zjnemacht:alleen Reinout
ontkomt. Vergeefs beproeft hj door losgeld,listen geweld zjne
broeders te bevrjden1 ten slotte wordt Beyaart hem ontstolen,

slechts door de tooverkunst van zjn oom Malagjskrjgthj het

terug , verlosi de gevangenen ,en bem achtigt door list ook Karel's
kroon.Op aansporen van Karel tracht Yewenu zjn schoonzoon
m et diens broeders in 'skonings handen te leveren. W el wordt
Ritsaert gevangen door Roelant,m aar op nieuw t vooral door hulp

van Malagjs verlost. Deze zelf,die zich aan Oliviermoetover#0Y0n, ontkom t den kerker.
N u slaat K arel het beleg voor 't kasteel Montalbaen. De nood

derbelegerde Heemskinderen stjgtten top. Zj kunnen hunleven
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slechts rekken door Beyaart alle dagen vier koppen bloed af ie

tappen. Ofschoon bissehop Tulpjn uit medeljden hun mspek en
m enigherhande victualie''genoegvooreenjaar,toewerpt,ontwjken
de broedersop Beyaartnaar hetouderljk kasteelin deArdennen.
Vrouw Aye verwierf vergiFenis voor hen op voorwaarde: dat
Beyaart den koning uitgeleverd werd. Ditgeschieddet hoezwaarhet
den H eemskinderen ook viel.K arel deed Beyaert nu rtwee molenstenen binden - dus lezen we in het volksboek van De rier

Heemskinderen 1) - aen den hals,en leiden op de brug van der
Oysen,en werpen in de riviere:Bejaertsonkmetdemolenstenen,
als 'teerst ingeworpen was, m aer terstont quam 'tboven en begon

te swemmen. Bejaert sag Reinout: doen verhiefhj sjn voeten,
sloeg tegen de stenen dat beide braken , en swom te lande; so
haest a1s 't te lande quam : liep het na Reinout. Als Carel dit

sag,seide hj: Reinout, geeft mj Bejaertwederom ,ofik salu
doen vangen.Reinoutdithoorende van den koning,gafhjBejaert
weder.Dekoning dede aen elken voetvan Bejaerteen molensteen
binden en aen den hals twee, en liet hem so werpen in de riviere.

Noch quam Bejaert boven, en liep na Reinout en briesde seer.
Adelaertkuste Bejaertvoor sjnmuil.Debjstandersverwonderden
hen van de kracht van 'tpeert. Carel seide tegen Reinout:'t en
sj gj mj Bejaert wedergeeft,ik salu doen vangen en hangen.
Adelaert seide:vermaledjt moet gj sjn,Reinout,geeftgj den
koning Bejaert weder. Reinoutseide:swjgt,broedertsalik om
een ros 'skoningstoorn hebben? Neen ik waerljktbroeder:also
helpe mj God. Doe seide Adelaert:Bejaert:watvalschen Heere
hebdj gedient: metslechten loon wortgj geloont. Reinoutheeft
Bejaertweder gevangen,en den koning gegeven)seggende:Heer
koning , dit is de derde reise, dat ik 't u gelevert hebbe; is 'tdat
u dit ros nu ontgaet, ik en vange het niet weder: want het gaet

mjzlder herten veel te na. De koning ontâng 'tros,en seide:
Reinaut, gj en meugt niet om sien,want so lang alsu rosu
siet: so en soudet niet mogen verdrinken. Doen m oest Reinout

voor deHeeren sweren,dathj nietom sien en soudenaBejaert.
Doen dede de koning Bejaertaen elken voetbinden twee groote
m olenstenen , en aen den hals ook twee, en also werpen in de

1) In deuitgavevan Matthes,bl.l65 vlg.
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riviere: doen moest het ros te gronde gaen. Een wjle daerna
quam het weder boven en stak 't hooft Om hoge,njgende na

stjnen Heere, alsof 'teen mensch geweest hadde, die na sjn
lieven vrient bitterljk geschreithadde. Ten lesten sonk 'trosen
verdronk.D oen jammerde Reinouten versuchtein sich selven,en
swoer bj hem selven dat hj geen rosmeer en beschrjden noch
sporen aen sjn voeten doen noch o0k een sweertaen sjn sjde
gorden soude,maer hj wilde gaen heremjt worden en trekken
in een wilt bos.''
Later trekt Reinout naar het Heilige Land in gezelschap van

Malagjst die bj de verovering van Jeruzalem sneuvelt. Na zjn
terugkeer uit den Lande van Overzee werkt Reinout aan den Dom

ie Keulen,waar hj uitafgunsten njd door de werklieden wordt
verm oord.

SedertBilderdjk,in 1824,in zjneNieuwe n r.
sch6ï&zlA6#6'lde
eerste fragmenten van dit gedicht uitgaft naar eene mededeeling

van HoFman von Fallersleben,zjn nog enkelenieuwefragmenten
aan het licht gebracht, die ten slotte door Dr. J. 0. M atthes

critisch zjn uitgegeven1). Zj zjn vier in getal,tezamen 2007
verzen bevattende.
Dat onze middelnederlandsche tekst uit het Fransch werd ver-

taald,bljktallerwege:onder anderenuitdeFranscheeigennamen;
en ik durf wel aannem en , dat de verzekering in de half-hoog-

duitsche vertaling (waarover later),f0.468:
1,Die welscben sagent das vorwar-''

in het middelnederlandsch geluid heeft:
Die '
c cle seghetons vorwaer-'

Dat voorbeeld was geen der verschillende tot ons gekom en bewerkingen 5 alleen die, welke door Michelant werd uitgegeven j
kom t het dichtst bj onzen tekst. rMaar hetorigineeldaarvan is
zi
j toch niet...;wantvooreerstbehelstde Renoutm enig verhaal,
dat de Renq'
us niet kent, en omgekeerd. En : wat m isschiM nog
we1 't meest afdoet, zelfs daar waar dezelfde verhalen worden

1) Renout nan i
%ontalbaen (1875),in de Bibllotbeek rcn Mnl.Letterkunde.

In de inleiding,bl.V- VII,vindtmen de geschiedenis der fragmenten.
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aangetrofen, isde overeenstemming in bjzonderheden nietgroot,
en zelden of ooitletterljk''l). En merkwaardig mag hetheeten,
dat het Nederlandsche gedichtjuist die Fransche lezing volgde,
welkevooralde Zuideljke sage op den voorgrond plaatst').
Dat wj ondanksde weinige overbljfselen van het Mnl.gedicht
toch zo0 goed over zi
jn inhoud kunnen oordeelen, danken wj
aan twee gelukkige omstandigheden. Yooreerst werd dit werk ,

evenals de ogier, kort na 1471 door Johan Grum elkrut, of Van

Soest,zooals hj zich ook noemde,te Heidelberg vertaald in een
qaasi-Duitsch dialect, dat echter niet veel m eer dan brabbeltaal

is, die ternauwernood verstaanbaar was3). Van die vertaling zjn
twee afschriften,van dejaren 1474 en 1480,op de Heidelberger
Bibliotheek voorhanden.Juistdie onbeholpenwoordeljkenavolging
maakt dit werk voor ons z00 belangrjk. Maar wj hebben nog
eene andere bron van het hoogste belaug: nameljk het proza
volksboek uitde zestiende eeuw ,waarvan althansjongeruitgaven
1) Dr.Matthes,t.a.pl.,Inleiding,b1.XXII.
2) Aldaar,bl.XXV. Dr.Matthes meent,dat de Nederlandsche bewerker
zelfstandig de Noord- en Zuidfransche sagen samenkoppelde, en dat hi
j
daarbi
j misschien wel een Provençaalsch gedicht gebruikte (bl.XXVI); we1
achthi
jhetrrmogeli
jk''datde samenvoeging syleedsdooreen Franschen voorganger geschied was*',maar ten slotte houdt bi
j hem toch de meening de
overhand,dat srde vereeniging der legenden''door ssden Ned.dichterzelven...

welhet waarschi
jnli
jkst moet geacht worden'' (bl.XXVIII).Hetzou wel
vreemd zi
jn,datdiezelfdezonderlingesamenvoeging inFrankri
jkzoowela1sin

N ederland geschied was, en dat dan nog de Nederlander de voorkeur aan
de vreemde sage boven de inheem sche gegeven had. lk vind die stelling zoo

gewaagd en onwaarschi
jnli
jk mogeli
jk. Dat wi
j geen Fransch voorbeeld van
onzen tekstkunnen aanwi
jzen,bewi
jstniets:hetzelfdegeldtvan de vroeger
behandelde gedichten. En op eene Fransche redactie,m etonzen tekst over-

eenkomende, wi
jst Matthes zelf a1s voorbeeld van Tasso (bl.XXXI).De
Nederlanderheeftbli
jkbaar eenvoudigeen Franschen tekstvertaald zooalshi
j
reilde en zeilde. 'Trouwens, dat die Provenraalsche Karel-gedichten alleen

in de verbeelding van Faurielhebben beptaan,wordtterechtvri
jalgemeen
aangenom en.

3) Hofmann zei (
xHorae Sel.
çicce, V , 101): ,:Es sind in derRegeldie
niederlindischen Reimwörter beibehalten...;ja das Ganze ist oftnureine
Um schreibung derniederlândischen Laute in niederdeutsche undhochdeutsche.
So ist denn ein wahres Gemisch von dreiërlei Sprachen entstanden, eine
S rache, die so nie gesprochen,höchstens nur verstanden ward.''
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bekend zjn,daar hetnog steedsherdruktwordt.Dr.J.C.Matthes
gaf er in 1872 eene nieuwe critische uitgave van 1). W e1 heeft
de vervaardiger bekort, awant de ridderrom an is.... overal veel

langer,ja meestalonbehoorljk lang van stof''');maar pvoorden
tekst van de Renout heeft het eene bjzondere waarde, omdat
het.... over het geheel zoo nauwkeurig met het riddergedicht
overeenstemt, dat m en het eene om zetting in proza kan noem en ,

waarbj niet eens alle rjmen vernietigd zjn''3). W j hebben dus
de noodige gegevens om nietslechts over den gang van hetverhaaly

maarook over de bjzonderheden derbewerking te oordeelen.
Bljkt uit den geheelen aanleg van hetgedicht,zoowelalsuit
menig ruw tafereelt dat het in de hooge oudheid werd opgesteld ,

wj vinden er ook velerleiaanwjzing in van omwerking uitlater
tjd. Z0o behoort b.v. onder de personen, welke den gebroeders
hulp verleenen:hun neef, de ridder en toovenaarMalagjs,die
onder'anderen ook de macht bezit om menschen en dieren van

gedaante te doen veranderen.Zoo hj intusschen dezelfdewonderen
verricht, die '
m en vroeger aan den invloed van geheimzinnige

krachten toeschreefthj vermag ditten gevolge zjnerwetenschap,
zjner kennis van kruiden en steenen. Is die voorstelling niethet
duideljk uitvloeiselvan eene ontwikkeling,die geestesgaven,verstand en studie opprjsstelde? Hoegeheelandersdaningedichteny
die nog ouder geest adem en ! In den W alewein b.v. hersehept ook
de koning W onder zich in allerlei vorm en q maar dat vermogen is
bj hem eenewonderdadigekracht,niethetgevolg van natuurstudie.
svj kunnen den tjd van het ontstaan dezer vertaling althans
bj benadering bepalen.Dejongste Fransche redactie wordtgezegd
uit het begin van de dertiende eeuw te dagteekenen.In de Nederlanden was hetgedicht alvôôr1242bekend,daarPhilippeM ouskès,

de W aalsche kroniekschrjver,heta1szoerbekend en gewild vermeldt. In Nederlandsch gewaad zal het niet veel later verschenen

zjn,daar Maerlant herhaaldeljk van de Ileemskindeq.en gewaagt,
wier geschiedenis hj gelezen.had#);zoodathettjdvak van 1240
1) De Vier Heemskinderen.
1) Aldaar,Inleiding.b1.XXVII.
3) Dr.Matthes,Renout'
pcn M okltalbaen,Inleiding,bl.1X.
A) In den Spieghelhistoriael,IV Partie,B.I,Cap.29 en IV Partie,B.
I,Cap. 1.
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t0t 1280 we1datdervertaling zalzjn 1).En menmoetbekennen,
dat hetgedichtgeheelin overeenstemming ismetdèn maatschappeljken toestand dier dagen,volanarchie,verwarringtroofzucllt
en noodzakeljkbeid om op eigen bescherming bedachtte zjn.Men
bedenke slechts, hoe nog hertog Jan van Brabant een veldtocht
m oest ondernemen tegen de bandelooze roofridders,die de wegen
onveilig m aakten.
De ruwer toon , de groYer inhoud van dit werk en van de

Karel-gedichtenindevoorgaandebladzjdengenoamd,zjn,evenzeer
als hetwetenschappeljk element,waarop wj wezen,eene vingerduiding voorden tjd,waarindezewerkenhierdenmeestenopgang
maakten5. Terwjl de ridderljke beschaving uithare letterkunde
die ruwe zeden weerde, en dientengevolge de schilderingen uit

de Karel-sage op den achtergrond raakten, zien wj die nu op
nieuw en bj voorkeurbehandeld;ja,haar geestso@msdoordringen
in gedichten , aan een anderen kring van denkbeelden ontleend.
De helden worden weer plom p en ruw , geheel vreemd aan die

galanterie,dieziekeljkegevoeligheid,welkeaandeechteridderljke
dichtkunsteigen zjn.Van liefde wordt hiernietmeergewaagd , en
bjna ieder zachter gevoel is uit der helden borstgeweken om
alleen plaats te laten voor wraakzucht en bloeddorst. Geen spoor
is m eer over van den eerbied voor de heilige orde der ridderschap; integendeel begint zich het dem ocratisch elem ent te doen
gelden, zonder ontzag voor de gloriekroon , die eenmaal het

koninkljke hoofd omgaf, of voor wat de ridder heilig achtte.
Ontegenzeggeljkishetpubliek,waarvoordezegedichten geschreven
werden , een ande: dan dat, 't welk aan de hoven of op de adel-

ljk'
e kasteelen een gewillig oorleende aan denridderljkenzanger.
i) Gaston Paris wilhet,in zi
jne HistoirepoltlquedeCharlemagne,p.140,
zelfs tot de veertiende eeuw brengen, waaruitvolgen zou,datMaerlanthet
oog had op een ouder gedicht; maar die stelling is voldoende door Dr.
M atthes weerlegd,t.a.p1.,bl.X XX IX - X L.
:) Zoo zegt ook Michelant,Renaus de M ontauban, S.504: :,Es darfnicht
iibersehen werden dass die spâteren bearbeitungen und iibertragungen die
urspriingliche abfassung sehr entstellt haben und dass dadurch elem ente der
rohheit und gemeinheit eingedrtzngen sind, welche m it dem ûbrigen nicht
mehr in einklang stehen, elem ente, w ie sie in einem zeitalter des verfalls
der poesie so leicht âltere schöpfungen iiberwuchern.*'
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En als men #en stjl in aanmerking neemt, waarin zj zjn geschreven)en két volslagen gebrek aan kieschheid,dat erin doorstraalt, zal m en dat publiek geen onrecht dopn , wanneer m en

het zich voorstelt als bestaande uit die bonte rj van naar zelfstandigheid strevende dorpers en pooriers, die door gebrek aan

smaak en door ontbreidelden hartstocht nog gekenmerkte jonge
kern eens volks, dat een nieuw tjdperk inireedt,en zich zjner
ongekende krachten al dartelend bewust wordt, zooals Alberdingk

Thjm hetterechtnoemde.
De letterkundige waarde dezer gedichten , lnet name van de

Heemskinderen,is niethoog aan te slaan:de stjlis mat,kunsteloosen plat.Terwjlde navolgerzjn voorbeeld z00trouw mogeljk
kopiëert, toont hj zich noch meester van de taal noch vaa de
techniek. Zjne uitdrukkingen zjn vaak verward en onzuiver,en
om hetrjm mo*ethj dikwjlszjnetoevluchtnemen totstopwoorden
of zeer oneigenljke adjectieven. A1s hj zich niet meer weette
redden,begint hj,om een rjmklank te vinden,te'zweren en te
vloeken bj alwatheilig is.
Gelukkig,dat menige stof zooveelaantrekkeljks heeft,datzj
nooit geheel en al is te bederven, door welke handen zj o0k
gekneed worde. Daardoor werd ook de geschiedenis der H eem s-

kinderen beschermd: en tot op den huidigen dag is zj in de
volksbibliotheek bljven voortleven.
Alvorens een woord over de bewaring der oude riddergedichten

in de zoogenoemde volksboeken te zeggen,moeten wj nog een
oogenblik onze aandacht wjden aan een gedicht, datden naam
draagt van dien Malag'
js, v
an wien wj reedsvernamen,dathj
Ns
eene rol in de H eemskinderen speelt.

In den xklalag'
js treden weer enkele fguren uitheteerste gedicht 0P , o0k hetwonderpaard Beyaard,welksoorsprong ennatuur
hier nader verklaard worden. Den hoofdinhoud van ditwerk vormen

de tooverkunsten van Malagjs (die niet zelden afdalen tot het
doen herleven en weerterdoo;bezlerenvaneengebradenkapoen),
en de hekserjen van den dwerg Spiet,die mede de gave bezit
van zich onzichtbaar te m aken.

Duideljker nog dan de Heemukinderen draagtdeMalagijs den
stempel des tjds. Yorm zoowel als inhoud zjn inJtegenstelling
metde echte ridderpoëzie.Detoon ismeestalvrooljken spottend;
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en de geest, die er ons uit toespreekt, m aakt den toenemenden

invloed van het burgerljk elementbjzonderaanschouweljk. Het
denkbeeld toch,datwjsheid ruw geweldoverwint,datverstandeljk
overwichtvoortrefeljkerisdan stofeljkekracht,iseen denkbeeld
van zuiverburgerljke nataur,dathierallerwege opdqnvoorgrond
staat.W anneer dergeljke richting zich in een riddergedicht al
eens openbaarde ,dan was het doorbeschouwingenofredeneeringenj,
zooals b.v. in den M oriaen; maar OP de handeling had ZJ
i- ïeen

invloed. Van lieverlede wordt hooger verstandeljke ontwikkeling
in de helden een vereischte. Ridderljke daden zjn den diehter
van den Malagqstameljk onverschillig:de tooverkunsten van zjp
held daarentegen worden met de breedste uitvoerigheid en her-

haaldeljk geschilderd.En ze zjn niethetgevolg van eenedaemonischemacht:zj zjn uitboeken aangeleerd.Grooterawheidtoonen
ook die tafereelen,waar Spietmet Malagjswedjvertin hetvertoonen van kunststukjes,en daarbj de oneerbaarste zaken met
onverholen genoegen vertoont,terwjlde scherts,die daarmeè gepaard gaat, baldadig en grof is.
De vertaling, waarvan zes fragm enten - te zamen ruim - 1100

regels - bewaard zjn1),is bljkbaar niet ouier dan de laatste
jaren van de dertiende eeuw. Daarin is zekere vaardigheid van
behandeling in taal en rjm niette miskennen;maar toch draagt
de stjl te veel het kenmerk van verval, om zo0 hoog metdit
gedicht te loopen als som migen gedaan hebben.

Ongeveer eene halve eeuw ouder zjn de fragmenten van den
1) In Bilderdi
jk's Nieuwe Verscheldenbeden, IV, l53- 176; in Bormans'
Notae ïn Reinardum Vuèem,Fasc.I,p.16- 18;ei
ndeli
jkin Mone'sAnzeiger,
VI(1837)S.62-68. Zewerden metnog tweetotdusveronuitgegeven fragmenten opnieuw afgedrukt door prof. J.Verdam, tFccl-en LetterbodeVI,

b1. 114- 147), die tevens metbehulp van het volksboek de rangorde dier
fragmenten bepaalde.C.P.Serrureontdekte(1838)in Genteen nieuw fragment, dat 784 verzen zou tellen.'tBleefonuitgegeven en I
geraakte sedert
zoek. Van der Haeghen en Hansen vonden later in Gent een fragmentvan
l64 verzen, dat den jinhoud van 't door Serrure vermelde bevat.Misschien
berust het bericht van Mone en Bormans van Serrure's vondst op een mis.

verstand en bevatte Serrurefsfragmentgeen vierbladzi
jden,maarvierkolommen en zou dusnu allesweerterechtzi
jn.Vgl.N.de Pauw ,OverdenM adoe
van W illem ,b1.14.
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Loyhier en M alaert1), die eveneens uithet Fransch vertaald is,
m aar in die taal verloren is gegaan met uitzondering van een klein
gedeelte van het slot, dat betrekking heeft op de overwinning van

Lodewjk 11Iin 881bj Saucourt.Loyhier,zoonvanCharlemagne,
wordtop aanstoken van zjnbroederLodewjkverbannen,trektme:
zjn vriend MalaertnaarKonstantinopel,waarhj 'skoningsdochter
huwt en wordt na velerleilotwisselingen keizer.Lodewjk wordt
najverig op hem ,waardoorhevige strjd ontstaat,die verminkinp
van Loyhier,verwjdering tusschen Loyhieren Malaerteneindeljk
den moord deslaatsten en devernietiging vanzjngeheelegeslach:
ten gevolge heeft. H et slot van 't gedicht, dat slechts door een

lossen band daaraan toegevoegd is,bevatLodewjk'soverwinninp
op de Noormannen, hier vervangen door Perzen en Arabieren , en

Lodewjk'sdood.
Demiddelnederlandschevertaling,waarnaarhetgelukkig in zjn
geheel bewaarde Duitsche volksboek werd bewerkt, wordt door de
beide laatste uitgevers tot het m idden der 14e eeuw gerekend , en

isin vri
j zuivere taalen tameli
jk vloeiend geschreven.
Van nog geringeromvang zjn de fragmentenvandenromanvan
Valentqn en .
fcz?s6lpp.
s').Van de middelnederlandsche bewerkingy
die ongeveer 7000 verzen zou geteld hebben,zjn erons slechts
352 bewaard. De vertaling , die niet ouder is dan de eerste helft

der 14eeeuw ,werd Waarschjnljk bewerktnaareenFranschvoorbeeld;de vertalerkweetzich goed van zjnetaak;vorm eninhoud
doen het den jongsten uitgever pbetreuren dat wj er nietmeer
van over hebben-''

De roman,die delotgevallen dervondelingen Valentjn en Na1) Dr.Te Winkel,die de reeds Vroeger zie bl.414 noot 5 - uitgegeven fragm enten herkende alsbehoorende tot den roman van Loyhier enM alaertgaf ze op nieuw uit(Tqdscbriftvoor Nederl.taal-en letterkunde,VI b1.

800-313). Evenzoo deed Dr.Kalf,LMiddeln.ewgclefragmenten 261--289)
die aan de twee reeds bekende fragmenten nog een van ongeveer 300 regels

toevoegde.Zie een kortoverzichtvan den geheelen roman bi
j Kal; b1.262,
263,die ook de literatuur van het gedicht geeft.

2) Eerst,schoon onvolledig,uitgegeven door Hofmann von Fallersleben
(Altdeutsche Blatter, S.204- 206) later volledig door Seelmann Lbenkmâler
vom Fezefn f niederdeutsche Sprach/orscbung IV S.l09 u.s.w.
) en doorDr.
G.KalF,Lltiddeln.episehej'
ragmenten,bl.212 v1g.
).
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meloost kinderen van Pepjn's zuster bevat, behandelt dezelfde
sage,die in eene.andere bewerking,welkedennaam van Vqlentqn
en o'frdpp draagt:veelbekenderwerd en ook bj onsineenvolksboek bewaard bleef.

Métderidderwereld moestnatuurljk ook deletterkunde,die er
de uitdrukking van was,verkwjnen: zj werd vervangen door
burgerljke geschriften,die een wetenschappeljken geestademen.
Intusschen , geheel vernietigen kon de nieuwe richting de oude

poëzie niet. W aar haar inhoud werkeljk snaren in hethartder
N ederlandsche hoorders had doen trillen , kon haar klank niet geheel wegsterven : te minder, omdat de didactiek niets voor gevoel
of verbeelding gaf, welke toch ook in die dagen van hevigereactie

hunne rechten bleven handhaven.Vandaartdatdedichterljkeverhalen langer voortleefden dap m en misschien zou wanen.M aarzoo

deinhoud algeliefd bleefbj zekere klasse,de vorm werdallengs
merkbaar gewjzigd.
Toen metde meer wetenschappeljke richting destjdshetproza
den gebonden stjl begon te vervangen,werden verscheiden dier
gedichten van dekluistersvan hetrjm ontdaan;en dezelfde verhalen tdie in verzen eenmaal het gemoed van den pasontluikenden
ridderstand in beweging gebracht en voorts de verbeelding derzich

nog niet volkomen bewustekrachtigeburgerj geprikkeld haddent
bleven a1sonberjmde rolksboeken de lievelingslectuurvan demeerde/heid des volks, om nog later, toen het peil der algemeene ontwikkeling weer hooger gestegen was, tot de zoogenoemde Blauwe
Bibliotheek af te dalen.
Dat niet elk gewrocht der middeleeuwsche kunst dusbleefvoortleven, spreekt we1 vanzelf5 want wie ziet niet in1dat d'
e voort-

brengselen uit den bloeitjd der ridderpoëzie,methunne conventioneele begrippen , daartoe in 't geheel niet geschikt waren?

Menscheljke hartstochten alleenkondenbjvoortduringopsympathie
bj de groote menigte rekenen,die ook,alsmingepoljst,meerlust
had in de ruwer helden der K arel-sage.
Intusschen,naarmate de beschaving veld won,en het algem een

ontwikkelingspeildermaatschappj van lieverlede rees,moesten de
traditioneele overbljfselen eener vroegere letterkunde im mer een
kleiner en steeds minder beschaafden kringvanaanhangerskrjgen.
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Dit 1ag in de orde der dingen , evenzeer als dat het karakter dier
volksverhalen een bepaalden stempel m oest dragen.En het za1ons
dus niet verwonderen , dat de R oncevaller .
sltw , de H eemskinderen ,
de Zwaanriddert de ffzfpp ran Wprtlcsfz,en enkele van dieklasse
meer, dat bovenal het volksdieht van Reinaert, toi op den dag van
heden voortl,eefdent zonder veel van hunne oorspronkeljke'kleur
verloren te hebben.
De gedichten uit den Britschen kring overleefden daarentegen
de m iddeleeuwen niet. Zoo al een enkel daarop eene uitzondering

maakt,het heeft zoo zjn oorspronkeljken adelverloren,datwj
ons bjna geweld moeten aandoen om in het sprookje van :
,De
Getrouw e Vos,'' in de Nieuwe M oeder de Gczl.
s, den gevierden
Roman ran '
rF'
cl:z//cïzl 'te herkennen. En dan bedenke men nog ,

dat hier van geen eigenljk voortleven onder hetvolk sprake kan
zjn; want die vertellingen voor de kinderkamer zjn nietgegaard
op den bodem der voortlevende traditie,maar schjnen veeleer uit
een dood verleden opgerakeld,om deerljk verminkten misvormd
te worden.

W aar aan heteinde van dittjdvak (dl.11,VI boek)een overzicht van het proza der middeleeuwen gegeven za1worden , komen
w e op deze en andere volksboeken nader terug.

X 1Y.

DE GEW IJDE POZZIE.

De mensch heeftnietalleen stoFeljke belangen,en hj gevoelt
behoefte aan nog ander dan wereldsch genot. Ook op letterkundig
gebied leert de ervaring van alle volken ditqen naast de wereld-

ljke bloeit nog de geesteljke poëzie. W j zagen reeds (b1.56
vlgg.),hoe de Duitsche geesteljkheid zich al zeer vroeg op dit
gebied deed gelden ; en het is bekend ,hoe later de kruistochten
Europa m et een stortvloed van legenden overstroom den. H et is hier
de plaats om een naderen blik op dien tak vanletterkundete slaan.

Had in den vroegsten tjd de geesteljkheid nietgeschroomdook
wereldsche onderwerpen te bezingen , van het oogenblik dat de

poëzie zich in den ridderljken dampkring bewoog, toen zj van
eer en liefde zong , toen zich het rom antisme geheel had ontwik-

keld,moesten de geesteljken zich we1onthouden vanopdatgebied
metde wereldljke zangers te wedjveren.Maartoch zouden zj in
de kunsj hunne stem bljven verhefen. Nooitwas de invloed der
Kerk zoo groot als toenqmaar nimmer maakte zj o0k van zoo
veelzjdige middelen gebruik om dien invloed uitte breiden.
Niet alleen door prediking der kerkeljke tucht werkte zj op
de gemoederen: zj heeft het nooit versmaad om ook in ewi
jde

kunst een tegenhanger te zoeken tegen de bekoringen der wereld.
W atOtfried ondernam ,beproefden delatere legendendichterseven-

zeer, en zelfs tegen de hoofsche kunsttrad de geesteljkepoëzie
in hetstrjdperk.
Hoeveel was er ook niet, dat dien kam p uitlokte! Niet elke

verbeelding werd bevredigd doordie tooneelen van avontuurljken
moed of wulpsche liefde: vooral niet toen de beschaving ook t0t

de onadelljken doordrong. Buitendien,alsmen weet,dat de conventioneeleIridderljkeontwikkeling nietveelmeerdaneenuiterljke
vorm was) die veelal het hart koud en leeg liet en voor practische
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zedeljkheid geen vast steunpunt gafq als m en in aanmerking
neemt, dat bj alde verfjnde weelde,de ondeugd nietafnam en
het aantal gruwelen niet verminderde,dan za1 m en hetnietvreemd
vinden : dat de poëzie ,m et het oog op de toekom st der christenheid, zich het boetekleed van ascetisme omhing of zich hulde in
de nevelen der mystiek. En die toon vond weerklank in veler
boezem. W ant het beangstigd geweten deed m enig hoofd buigen
voor dat kruis, dat den berouwtoonenden zondaar als zinnebeeld
van genade en schulddelging werd aangeboden q en m en luisterde

naar die zangen, die, schoon meestal van minder waardj, aan
zooveel machtiger helden waren gewjd dan waarvan de menestreelen wisten te verhalen.

W j zagen reeds,hoe datgevoelvan zondigheid zich alvroeg
openbaarde in maatschappeljke feiten (bl.102):hetvond evenzeer
zjne uitdrukking in deletterkunde.
De geest, die de pelgrims,ook vöör den eersten kruistochttnaar
het Heilige Land dreef, spiegelt zich het best af in de heiligen-

legende.W athen ook in hetwonderbaarljkeOostenmochttrefen,
het meest voelden zj zich aangetrokken door de wondervolle verhalen aangaande heiligen en martelaars, wier voetspoor zoovelen
hunner drukten. De priesters en geleerden onder hen nam en be-

geerig de legenden in zich op,die zj vanvreemdegeloofsbroeders
vernam en ; en weldra breidden zich door hunne tusschenkomstdeze

gewjde sagen,uitverschillende oorden,uitOosten W est,afkom.
stig, over geheel Europa uit: die van den Indischen koningszoon

Josaphat1)zoowel a1s die van den Ierschen heilige Brandaan.Die
voortplanting had het eerst plaats in de taal der Kerk ,m aar weldra
drongen de legenden ook buiten de kloostersen gingen in devolks-

taalover.Hoezeerzj in den smaakvielen,bljktuithetonnoemeljk
1) D eze legende, die in de m iddeleeuw en in alle talen van Europa overgezetwerd,vindtharen oorsprong in buddhistische leerstellingen en beschouwingen.Ze werd vroeger toegeschreven aan Joh.Damascenus,maarZotenberg

LNoticesur lelivredeBarlaam etde.Toasaph,Paris,1886)bewi
jst,datzewaarschi
jnli
jk tusschen 620 en 634- geredigeerd werd dooreen monnik van
SintSaba bi
jJeruzalem.Vgl.Romania XV ,159.W ebezitten haaralleen in
den Splc*
q
'helHistoriael(II,7).Vergel.voortshierover:Stecher,(Revuetrimes#
trielle,XXVIII) en E.Braunholtz,LDiè erste zl
k'
clf-c/
àrk
dflfcl,
e Parabeldes
Barlaam und JodcwAcf,ihreHerkun/tttn# Verbreitung.Halle,1885).
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aantal heiligen-geschiedenissen en wonderverhalen, gedurende verscheiden eeuwen in alle deelen van Europa op schrift gebracht.
Het zonderlingste, en in onze taal stellig een der alleroudste
dier wonderverhalen is de legende van den heiligen Brandaen , die
m ei het volste recht eene m onniks-odyssee genoem d is, en evenveel heidensche a1s christeljke bestanddeelen schjnt te bevatten.

De geschiedenis komthierop neer1):
Aan het hoofd van een rjk Iersch kloosterstondeenheili
gman,
Brandaen geheeten. Bj zjn vurig streven naargeleerdheid kreeg
hj een boek in handen, waarin allerleiwonderen derschepping
vermeld stonden, zoo vreemd en zonderlingt dathj ze nietkon
gelooven:tenzj hj zemeteigen oogen zag.In zjne verontwaardiging wierp hj hetgeschriftin 'tvuur en vloekte den schrjver
dier logens. Nog brandde het wonderspreukige boek t toen den abt

een Engel verscheen,die hem Gods toorn verkondigde over zjn
ongeloof, en hem tot straf oplegde de gevaren eener zeereis

te trotseeren,opdat hj met eigen oogen zou zien,wathem zoo
ongelooqjkwasvoorgekomen.Diewonderenmoesthjdanbeschrjven.
Op die reisheefthj allerleiavonturen,welkenueensherinneren
aan de gevallen van Ulysses of Sindbad den Zeem an , dan weer

met druïdische of christeljke mystiek samenhangen:of ook een
naklank zjn van de wonderverhalen door stoutereizigersvanverre
zeetochten meêgebracht.Nog voordathj scheep gaat,ziethj een

sprekend reuzenhoofd2); op reis ontmoethj een rlinddraak'',een
houtrjk eiland,dat op den rug van een walvisch is gegroeidq
verder een zeegedrocht,halfvisch ,halfvrouw ,en zietop een eiland

de geesten deronbarmhartigen.Yervolgensnaderen zjdeLeverzee
1) Het middelnederlandsche gedicht werd het eerstuitgegeven doorJhr.
Ph.Blommaert in zi
jne Oud-Viaemsche Gedichten,I D.(1838),bl.9lvlgg.;
en 11 D.(1841), b1. 1 vlgg.In 1871 werd hetopnieuw uitgegeven (in de
Bibliotheek van Mnd.Letterk.tdoorProf.W.G.Brill.Zieoverdezen laatsten
druk hetoordeelvan Dr.EelcoVerwi
jsin de Verslagen en Mededeelingen der
K.Akad.van W etensch.,Afdeeling Letterkunde,2e Reeks,11D.,en zi
jn
artikel: Dr. Brill's uitgave rcn Sinte Brandane beoordeeld in den Fccl- en
Letterbode,111,235- 256. Over de Brandaen-legende handelde Suchier in de
Romanlsclte Studien.

2) Vgl.overdezeepisodeG.Busken Huet,Tqdscbrlftr.Nederl.Taal-eq
Letterkunde,VII,bl.85 vlg.
aoxcxBroE'r,Ned.Lett.lkliddeleeuwen,I,4e druk.
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en den M agneetberg t en zien in een klooster zeven door hemel-

spjzen gevoede monniken.Nadatzj ook dehelleputhebbengezieny
komen ze op een eiland ,Eonkerende van goud en karbonkelsteenen,

waar Brandaen's kapelaan door 'tstelen van een breidelbjna in
handen der duivelen bljft.
Nadat zj den slaapwekkenden Cyrene ontkomen zjn, worden
ze weer in de Leverzee teruggedreven,en zien zj Judasnaakt
zitten, aan de eene zjde was hj bevroren,aan de andere zjde
verbranddehj bjna van hitte.Elken Zondag mochtJudasopdien
steen rusten van de pjnigingen derhel.
Verdervarende zien Brandaen enzjnegezellenuiteengloeienden
berg zielen opvliegen als brandende vogels;ze ontwaren een glazen
burcht vol wonderen , ontm oeten engelen ,die in allerlei wanstal-

tige wezenszjn veranderd,en een mannetje nauweljkseen duim
groot; deze m oet vöôr den dag des oordeels het water der zee

afmeten meteen napje.VervolgensVaren zj veertien dagen rond,
ingesloten door een visch,die zjn staartin den bekhadgestoken.
Eindeljk,na een omzwerven van negen jaar:kwam men weer
t'huis.De Heilige legde hetboek,waarin alde wonderen,diehj
aanschouwd had , stonden opgeteekend , op het altaar derH .M aagd
neder, vierde nog eenm aal de m is en gaf den geest: die door Sint
Michiel ten hemel werd gedragen.
Zonderlinger m engelm oes van allerhande feiten , met zoo weinig

innerljke waarde,isnauweljks aan te wjzen;en hetvaltmoeiljk
in te stemm en methen , die hiereenesymboliek vermoeden , waartoe

wjdensleutelverlorenhebben.W aareenekrankeverbeeldingallerlei
ongeljksoortigekloosterbeuzelarjensamenstrengelt,waareenmonnik
deherinneringen uitzjneheidenschejeugdvermengtmetdewanstaltigsteschaduwbeeldenderkloosteroverleveringendekwaljkopgevangen verwardegeruchtenuiteenebuitenwereld,diehj nietkende:daar behoeft m en niet ganstiger te oordeelen dan de Bollandisten,
die dezen tocht rangschikten onder de del.
iramenta cypcryyAc.

Brandaen heeftintusschen werkeljk geleefd.Hj wasindezesde
eeuw abtvan een kloosterin Galloway1),en schjntna eenezee1) In de bibliotheek der abdi
j van Egmond bevond zich o.a.een exem-

plaar van de gesta langobardorum cum rffc brendani abbatls. Zie Acquoy en

Moll,LArcbiefroorXede?1.Kerkgeschodenls11,144).
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reis een boek deJprfd4ncfï,
ginsttlisgeschreven te hebben.Hoe de
sage,hem betrefende, allengs wonderbaarljker werd,bljkt,a1s
men de Latjnsche legende raadpleegt,die ouder isdan de elfde
eeuw.Daar heet het,dat hj van zekeren Barintusvernam ,hoe
deze het land van belofte,hetparadjs,betreden had,waar,na
den jongsten dag,de gelukzaligen zullen verbljven.Hetwas een
eiland,door een dichten nevelaan elk menscheljkoogonttrokken,
w aar eene eeuwige lente heerschte, de kostbaarste gewassen bloeiden, en goud en edelgesteenten in overvloed gevonden werden.
Dit land wenschte Brandaen m ede te aanschouwen: na eene om-

doling van zeven jaren vindthj hetwerkeljk-enkeertvoortsterug.
Bljkbaarishiersprake van een diervroegere tochtennaareene
nieuwe wereld,welk lang vöör Colum bus door enkele koene reizigers gevonden , maar ook weder verloren was. Een monnik m aakte

van dat wonderland het land van belofte,teekende daarbj zjne
heidensche herinneringen op, bracht dat alles in verband m et

christeljke kloosterlegenden,en vormde zoo een geheel,datmoest
dienen ter verheerljking van den Schepper aller dingen en tot
opwekking van onderworpen geloof.

W j bezitten van dit gedieht twee redactiën.Die,welke in het
Comburger hs.isbewaard,zou,volgensVerwjs,niet,zooalsmen
vroeger meende, seene gemoderniseerde bewerking van die uithet

Hulthemschehs.(zjnlq(maarlbeide hss.moeten naar eenouderen
tekstzjn bewerkt,en van die omwerkingen is zekerhetComburgerhs.dejongste''1).
Deze zienswjze schjntwe1de ware.
Dat het middelnederlandsche gedichtmedet0thetoudstebehoort,

datwj bezitten,alishetbezwaarljk ook maar bj'benadering er
een juisten datum voor aan te wjzen,zalmenwe1nietmeertegenspreken:).Zoo Serrure het omtrent1180 plaatst(boven bl.143),
1) Verslagen en iklededeelingen,t.a.p.,bl. 13vandenafzonderlijkenafdruk.
2) De ongegronde meening van Prof.Brill: l?Noch in den inhoud noch in
den vorm iseriets,datmi
jnooptdezeNederlandschebewer9kingalsbjzonder
oud aan te merken. Integendeel de Hoogduitsche woorden, die er in voor-

komen, doen aan hetBeierscheti
jdperk denken'',isvoldoende doorVerwi
js
weerlegd.Zie zi
jn opstelin de Verslagen6n lvededeelingen,t.a.p.,bl.3vlgg.
van den afzonderli
jken afdruk.
28*
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VerwjsachthetrwaarschjnljkuitdeeerstehelftderXllleeeuw''1).
Maar h0e ditook zj,de oudheid bljktuitde menigvuldige assoneerende rjmen,de vele regels metslechts drie toonverheëngen,
en het aantal verouderde woorden , die in den oudsten tekst voor-

koment en door den tweeden bewerker of een afschrjveruitde
veertiende eeuw , in het Com burger handschrift, m eestal door zui-

verder en meer versiaanbare zjn vervangen2).
Kon m en vroeger slechts op aannemeljke gronden gi
ssen:dat
dit gedicht naar een Hoogduitsch voorbeeld is bewerktt thans is

dit doorhetgrondig betoog van Dr.Eelco Verwjsbuiten kjfgesteld3).Intusschen is het middelnederlandsche werk geenevertaling
van hetmiddelhoogduitschegedicht,doorDr.Schröder4)uitgegeven.
rErmoet'',zegtDr.Yerwjs5),zzoowelaanhetmiddelhoogduitsch
als aan het middelnederlandsch gedicht eene oudere bewerking ten

grondslag hebben gelegen.Niet alleen de verrassende geljkheid
Van bei
de beworkingen wat de hoofdzaak betreft, m aar o0k de
vele af
wjkingen van beide teksten,hetopnemen van episodesin
*

het eene gedicht:welke in het andere ontbreken,wi
jzen ons op
eane gemeenschappeljke bron,waaruitbeidegedichtenhunnenoorsprong hebben genom en.Dat die eerste m iddelhoogduitsche bewer-

king vrj oud moet zjn geweesttbljkt ons niet alleen uitden
geest,m aar ook uitden vorm van hetmiddelnederlandsche dichtstuk.',

OnderdeHeiligenlevenstdiewj veelvuldigerzullenzienverschjnentnaarmate wj hetdidactischetjdperk meernaderen,waarinde
letterkunde zich geheel op leering en verbetering van het m enschdom ging toeleggen , moet in de eerste plaats de Legende ralt St.
S6r'
pcd.
g van H endrik van Veldeke vermeld worden , diet in haren

oudsten:voor'onsverloren vorm tgeljkwjopmerkten(bl.133vlg.)
uit de tweede helftvan de twaalfdeeeuw dagteekent, even vöör 1170.

W j zagenttoen wj overdezen ouden dichteralsschrjvervan
1) T.a.p1.,bl.24.
2) Maerlant,die in het Vlle boek van zi
jn Alexander,l747 vlgg.,van
Brandaen gewaagt,schi
jnthetoog tehebben op deLati
jnschelegende;maar
daaruit volgtnog niet, datons gedichttoen nog niet bestond.

3) Zie de Verslagen en Mededeelingen,bl.5 vlgg.van den afzonderli
jken
afdruk.
Dr.C.Schröder,SanctBrandan.Erlangen,1871.

T.a.pl.,b1.9 van den afzonderli
jken afdruk.
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deSintServaes-legende(oflievernavolgervan hetLatjnschelevensbericht van den Heilige)handelden,datzjn oorspronkeljke tekst
een of twee eeuwen later werd om gewerkt en geïnterpoleerd. Den

omvang der veranderingen,diedaarbjwerden aangebracht,kunnen
wj zelfsnietgissen;hetisdusnietmogeljk omtrentden toestand
van den oorspronkeljken tekstietsvasttestellen,teminder,daar
de ons bekende Latjnsche levensbeschrjving den Limburgschen
dichter niettotvoorbeeld heeftgediend.Aan denzakeljken inhoud
van het verhaal zelf zal,behoudens de reeds bekende inlassching :

we1nietveelveranderd zjn.
Servaes, een bloedverwant der H eilige M aagd: liet zich te

Jeruzalem t op verzoek van den Patriarch,totpriesterwjden,en
werd weldra door de stem eens Engels opgeroepen om zich naar

Galliëte begeven,waar hj bisschop zou worden.Hj spoeddezieh
op weg,en kwam in 'teind te Tongeren,welksbisschoppeljke
stoel reedszeven jaren ledig stond. Hj ging naar de kerktwaar
de Engel weder verscheen , hem naar het altaar leidde en hem

den bisschopsstafoverhandigde. Daarop werd hj doorpriestersen
leeken als Kerkvoogd erkend. En als hj nu den predikstoelbeklom , om de gemeentetoe te spreken,werd hj op wonderdadige
wjze door allen,zoo van Dietsche alsvan W alsche tonge,verstaan,ofschoon hj zich van de Grieksche taalbediende.
Hj leidde een heilig leven;maar datbelette niet,dathj,door
'sduivels inblazing , uit de stad werd verdreven.Een Engel leidde

hem naar Maastricht, waar hj zich eene cel en een kapelleken
bouwde en den roem zjner heiligheid vermeerderde. Intusschen
kwam Attila , de geesel Gods, Gallië bedreigen , en nu zond de

sidderendegeesteljkheid ServaesnaarRome,opdatSintPieterGods
graraschap mochtafweren. Vpörzjn vertrek ontzettehj nog den
ketterschen bisschop van Keulen van zjn zetel,zonderzjneverdediging te willen hooren. Zo0 diI velen tegen de borst stuitte,

het was,omdatzj nietzuiver waren in den geloove! Nadat Sint
Severjn in des afgezetten plaats gesteld was,trok Servaesnaar
Rome. Onderweg deed hj allerlei wonderen,waarvan ik slechts
dit vermeld, dat hj te Metz eene gebroken steenen altaartafel
metzjn speekselweeraaneenhechtte.
Ofschoon hj te Rome de voorbiddingvan alleHeiligen,inzonderheid voorzjnebisschopsstad,inriep,verkondigdeSintPieterhem in
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een visioen,datallestevergeefsch was.Opdatzjnereisechterniet
geheel vrachteloos mocht zjnt gaf hj hem van Godshalve een
zilveren sleutel, en daarmede de m acht om op aarde te binden en
te ontbinden.

0p zjne terugreis ondervond Servaesherhaaldeljk Godsbjzonderen bjstand. A1s hj onderweg in slaap viel,zweefde er een
adelaar boven zjn hoofd,die metden eenen vleugelzjn schedel
tegen de brandende zonnestralen beschermde,terwjlhj hem met
den anderen een verfrisschend koeltje toewaaide. Had hj dorst,
hj behoefde slechtseen kruis op een steen tem aken en hetwonder
van M ozes herhaalde zich.

Toen hj in de nabjheid van Tongeren kwam ten deinwoners
vernamen, dat zj door een inval der Hunnen zouden worden
gestraft,kregen zj berouw,datzj SintServaesverdrevenhadden.
Zj trokken hem in processie te gemoeten riepen hosanna! Maar
hj weigerde tebljven en keerde naar Maastrichtterug,waarheen
hj de reliquieën medenam ,opdatzj nietin handen derHunnen
m ochten vallen. Ook Op dien tocht deed God hem ter eer nOg

eenige mirakelen,die vervolgensop zjn grafvermeerderdwerden,
toen hj kortdaarna overleden was.
H et tweede boek van dit heiligenleven schetst de lotgevallen
Van het Bisdom Tongeren , welks zetel naar M aastricht werd

overgebracht. Daarbj komtsteedsalles,watmetde overbljfselen
van den Heilige in verband staat, op den voorgrond. Men zou dit

deel wel kunnen noemen desHeiligen geschiedenis na zjn dood.
Dat hier vooral vele m irakelen worden m edegedeeld: behoeft nau-

weljksvermelding.
De grootste verdienste van dit ri
jmwerk is misschien daarin
gelegen , dat het verhaal eenvoudig is; want noch de feiten ,die er
in vermeld worden , noch hunne groepeering of schildering kunnen

op eenige dichterljke waarde aanspraak maken. Hetlangdradige
en eentonige van den verhaaltrant: het gebrek aan kieschheid in

den gewesteljken tongval en de zwakte dertechniek,die echter
denkeljk wel grootendeels op rekening van den omwerkerzullen
moeten worden geschreven t maken dat stuk niet t0teene aanwinst
voor onze letterkunde. Het best geslaagd is de nog al levendige

leekening van 'sHeiligen bezoek te Tongeren bj zjn terugkeer
van Rom e; m aar dit is bepaald eene uitzondering.
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W enscheljk zou hetzjn,dater een beteren ouder handschrift
van deze legende werd gevonden, waardoor wj misschien in de
gelegenheid zouden worden gesteld een helderder inzicht te ver-

krjgen in de altjd nog vrj duistere vraag omtrentde gesteldheid
van het oude gedicht.

Terwjl wj met den Heiligen Brandaen ons nog half binnen
den kring der heidensche voorwereld bewogen,stapten wj met
den Sint Servaes geheel Op middeleeuwsch gebied over. De geest,

die dit tjdperk beheerscht,komtnog duideljker aan den'dag in
de wjze,waarop deChristus-legende werd behandeld.
Geljk de wereldljkekunst in Karel en Artur middelpunten had
van een geheelen sagenkring, z0o bezat de gewjde poëzie in
Christus haren held; en om hem schaarde zich weldra eene breede

'
rj van heiligen en martelaren,die metevenveelgeestdriftgevierd
werden a1s Roeland of W alewein.
Die Christus, de middelaar tusschen God en de m enschheid , de

verwinnaar van dood en hel,moestjuistuitdatoogpuntde aandacht van het zwakke en zondige geslachttrekken; en alszoodanig

zien wj hem dan ook geschilderd in een gedicht,waarmede wj
ons thans m oeten bezighouden.

Het voert tot titel Vanden levene pzl.
: Heren 1) en bevat het
verhaalvan het leven, den dood en de opstanding des Verlossers.
D e dichter heeft intusschen aan zulk eene op zichzelfonaesthetische

levensbeschrjving groote mate van dichterljke eenheid weten te
JOVen. De kern van het verhaal is de verlossing van het menschdom . Dit is het eigenljke hoofdfei
t,datlevendigwordtvoorgesteld

in eene zeer dichterljke schildering van de bevrjding van hen,
die tot op dat oogenblik aan de verschrikkingen der hel waren

prjs gegeven. Dat maakt het hoofdtafereel van hetgedichtuit,
hetwelk m etde weelderigstekleuren in echtepischen gloed isgemaald.

Reeds de aanvang bereidt daarop voor. Dewjl alle menschen
t) Vanden leveneonsHeren.Een ri
jmwerk uitdemiddeleeuwen,uitgegeven
door Dr. T. 5. Vermeulen, Utrecht, 1843. Naar een hs. der XVe eeuw.
Fragmenten van een ander handschriftvindtmen in:Nieuwe meràezlrcn de
M aatnch. der N6d. Letterkullde V , in het Belgiseh Afudeu?
zl IV en in Het
Taahberbond,1854.
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tengevolge van Adam's zondenvalter helle verwezen waren ,besloot
G0d daaraan een einde te m aken , door zelf mensch te worden en
zich op te oferen. Hj zond den Engel Gabriël tot de Maagd

Maria om haaraan tekondigen,datHj wilde pvan haregeboren
sjn.''Dan volgt het verhaal van de ontvankenisen de geboorte
met onnavolgbare naïevetei
t. De eigenljke levensbeschrjving'is
beknopt; eerst m et de Paaschweek begint het verhaal uitvoeriger
te worden. De dood des Zaligmakers behoort tot de vele goed-

gelukte partjen van hetgedichtqmaar de nederdaling terhelle is
verrewèg het beste tafereel van allen , en kan in menig opzicht

weldevergeljkingmetDante'sberoemdehelle-schilderingdoorstaan.
Daar bjna op iedere bladzjde van de verlossing derzielen,diein
de helkwjnen,gesproken is,zetditaan hetgeheelde kroon op.
Ik kan de verzoeking nietweerstaan van die dichterljke schildering hier een voorbeeld te geven.D e hel is in twee afdeelingen

gesplitst: de eene boven, de andere onder. Beide zjn plaatsen
der verschrikking,nzaar sdie onderste statesjammerlike'',want
(vs.3939):
1,Daer es suchtinghe,rouwe ende bitter seer,

Daer weent ende cri
jtmen emmermeer,
D aer es carminghe emm er ende hantgeslach,
D aer eistvroe ende spade altoosnacht.''

A1sde vuurpoelwordtbeschrevellt(vs.3955):
Daer sonder inde caitivighe sielen
In berren, wallen ende wielen:
'
g#-

die voorstelling nietminderplastisch dan deze (vs.4003):
1,Voort eistso donker ende so swart,

So stinkende grueli
jcende sohart,
Dat men donkerheit tasten mach-''

Daar zjn draken metvurige kelen, pfornaeyse,gloyende heet''
waarin de duivels,m etlange krauwels gewapend ,de zielen werpen.

Beter ware het hun in den vuurpoelte versmachten!(vs.4029):
Beter? A rme!daer nes nemm er raste,
No vroe no spade,no dach no nachte:
Daer es torm ent ende bitter seer
Sonder inde ende em mermeer;
Daer berretdie moeder metten kinde
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Serichlike,sonder inde:
Daer en claecht die m oeder niet haer kint,

(E1c te clagheneghenoech daervint)
No de vader sinen sone:
Elc heeft daer ghenoech te doene.

Daeren swi
jchtmen nemmerstille,
Daer sien die duvele haren wille,

Daer cri
jtmen,daer sleet men die hande,
Daer sucht men,daer criselen de tande,

Daersi
jn dieduvele allestout,
Gierich, wreet,felende bout;
Daer en helpthave no gout,

Die daer si
jn si
jn emmerout,
D aer es em mer honger ende dorst,
D en kinde en hulptder m oeder borst;

Daeresdie dootewelike,sonderbli
jf,
Daercri
jtmen:::Aylase,caiti
jf.''
Diedaersi
jn si
jn emmerm-anc,
H aer beste werelt esvule stanc.
W at maggic segghen der hellen stede,
Daer es sonder inde caitivechede.''

A1slaatsten trek voeg ik erbi
j,(vs.4068):
1,Datdien caitiven,die daersjn
Langher duncket een halve wile daer

Dan onshiervi
jfhondertjaer-''
Mag dit alles niet vergeleken worden met Dante's:

Quivisospiri,piantied altiguai
Risonavan per l'aere senza stelle,
Perch'io alcom inciar ne lagrimai.

Diverse lingue,orribili favelle,
Parole di dolore,accenti d'ira,
Voci alte e floche,e suon di man con elle
Facevano un tum ulto,il qual s'aggira
Sempre in quell' aria,senza tempo tinta,

Come la rena,quando ilturbo spira1).

1) Inferno,Canto 111,22.In Koksvertaling:
Gekerm en weeklachten ontzettend jamren
W eerklonken hier door 't luchtruim zonder sterren,
Zoodatik tranen stortte op 't eerstgezicht.
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Ié debovenste zstat'',die een verbljfiszondergeluk en afwisseling , vertoefden de braven en godvruchtigen van den beginne

der wereld af en wachtten op Christus. Toen deze na zjn'dood
m 'et het kruis de poorten der he1 openstiet, zongen rA dam , Noë,

Jacob ende sine XII sonen,Moeyses,David,Ysayas,Yaëc ende

L0th , Daniël ende Jacob ,
M alachiel
Jherem ias ende Jezechiel
Ende al ons heren vrient

en zongen hunnen Verlossereenbljden welkoms,
tgroettoe,waarna
zj de plaatsder ellende verlieten onderhetzingen van:rsanctusj
Sanctus, Dom inus!''

Toen de duivelen weder totzich zelven kwamentwilden zj de
verlosten m et geweld terugvoeren ,m aar Jezus zette den rmeesterduivel'' het werk der verzoening uiteen, waarop deze hem ook
sm eekte om verlossing. Maar Christus verwees hem voor eeuwig
Xin die vule helle.'' Door de verlosten geyolgd, leidde ohristus
hen nu rin den trone.''
Ten slotte wordt echter nOg de opstanding en hem elvaart be-

schreven en eindeljk een tafereelopgehangen van hetjongstegericht.
Dit laatste gedeelte is op zichzelf niet kwaad geschilderd : maar
wie eenig ebegrip van epische kunst heeft,zal het betreuren , dat
door dezen staart de kunsteenheid verbroken , en het gedicht al te
zeer op het gebied der Didactiek overgebracht wordt. Trouwens,
die richting wordt er al aan gegeven door de menigvuldige mora-

lisatiën en toepassingen,die in het verhaal gevlochten zjn. Zj
schjnen echter maar voor een gedeeltevandenonbekendendichter
afkomstig: de overige zi
jn waarschi
jnli
jk van de hand eens afschrjvers uit Maerlant's school,die er 0ok eene inleiding en een
slotbj heeftgedicht.
Het werk zelfisuithetLatjn vertaald.Dezuiverheidvan taalj
Een mengeling van talen,gruwbre woorden,
'tGeklaag der smart,de kreten van de woede,
En stemm en,schelen heesch,en handenwringen

Ontstaken een geweld,datin dees lucht

(Schoon doorgeen ti
jd bewogen),eindloosvoortgiert,
Als'tzand bi
jftloeyen van den wervelwind.
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de strenge toon die elk poëtisch sieraad versmaadt,de assonancen :
de verouderde uitdrukkingen , de ingenomenheid , waarm eê sombqre

tafereelen zjn gemaald,allesnooptonsditgedichteenbetrekkeljk
hoogen ouderdom toe te kennen : later dan de eerste helft van de
dertiende eeuw kan het zeker niet gesteld worden.
In den kring der Christus-legende behoort ook nog de miracu-

leuse geschiedenis Vanden'ffplff:1),d.i.van den boom ,waaruit
het kruis van Ohristus gem aakt werd. Die legende was in geheel
Europa zeer geliefdq en ofschoon daarin eene zekere eenheid van

opvatting niette miskennen valt,draagtzj tochinharebewerking
te duideljk de sporen van hetvervalder kunstom erlangerbj
stil te staan. W e vermelden daarom alleen , dat het krais gemaakt
werd uiteen balk ,afkomstig van een door Seth geplanten en uithet

zaad van den paradjsboom derkennisseopgegroeidenboom.David
brachtdien naarJeruzalem en nadathj eerstdoorSalomometgoud
beslagen en later begraven was, koosPilatusden balk totkruishout.

Vroeger werd ditgedichtaan Maerlanttoegeschreven,eigenljk
alleen op grond, dat zjn naam op het titelblad van een ouden
druk z0u voorkomen. Maar Prof.Serrure heeft aangetoond :): dat
er geen zoodanige druk bekend is, en dat het geheelem isverstand
berust op eene gissing van den bewerker van den catalogus der
boekeri
j van Lelong.
Aleer nOg dan Christus zelf werden heiligen en martelaren ge-

vierd,en in hetbjzonder de Heilige Maagd,diemen alsdebeste
voorspraak bj den strengen hemelschen rechter beschouwde.Dit
laatzich uitde geheele richting van hettjdperk gemakkeljk verklaren.Naarmate de christeljke geesttdie het ridderwezen had
in het leven geroepen meer in jdele vormen ontaardde,de kloof
tusschen uiterljke beschaving en innerljke zedeljke ontwikkeling
grooter, en het levend geslacht niet slechts zondiger, m aar ook
verweekter werd , in diezelfde mate vond m en ook geen waarborg

meer in hetzoenoFer van Christus,datalleen bj berouw en ver1) Uitgegeven door dr.J.Tideman in de Geràen der Jrerednfpfn,
r
/terbet'ortferfn.ç der 0.Nederl.Letterkunde,als:Dboec rcn den houte door qTacob rcn

llaerlant,(Leiden,1844).

CJ VaderlandscllJftfseu?n, IV D.,bl.173,waarhi
jtevensacht'Jerschillende
uitgaven beschri
jft,die bewi
jzen,hoegeliefddezestofin demiddcleeuwenwas.
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betering des zondaars genade beloofde.Daarom deed de zielenangst

naar andere voorspraken en middelaars bj den heiligen rechter
omzien , welke naderaan hetmenschdom verwant, ofm eedoogender
van natuur, zich lieten verbidden om hunne tusschenkom st ter

schuldkwjting in hetwerk te stellen.
Vandaarin demaatschappj de steedstoenemende vereering van
heiligen en martelaren , die levendiger dan ooittevoren ontwaakteq
vandaar in de eerste plaats de alles overtreFende M aria-dienst;
vandaar ook in de Letterkunde de vele legenden en heiligengeschiedenissen, vol wonderen en ascetisme.

W at hetwonder ofmirakelbetreft,wj hebben hethier niette
beschouwen a1sgeloofsartikel.Zoo wj alhaddennategaan,welke
maatschappeljkeoorzaken de vereering derheiligen enhetmirakelgeloof hebben in de hand gewerkt, hier behoort verder alleen de

vraag te huis, in hoeverre het bovennatuurljke als bestanddeel
der poëzie kan gelden.
En dan valt het niet te ontkennen , dathet wonderbare, evenals
elke andere vorm van het verhevene, groote werking kan doen ,

mits het binnen den tooverkring geplaatst bljve,buiten welken
hetverhevene ophoudt verheven te zjn.
Het is een onmisbaar vereisehte van het verhevene1 dat het in

zekeren nevel gehuld zj. Betreed slechts eene Gotische kerk bi
j
schemeravond , a1s hare pjlers en spitsbogen zich in het duister
verliezen, en gj zult onder een anderen indruk verkeeren ,dan
wanneergj bj helderdaglichthetschooneharerljnen enderegelm aat harer afmetingen bewondert.Die zekere: niet met prozaïsche

vrees te verwarren rilling, die u daarbj overvalt, die eigenaardige aandoening wekt het verhevene altjd op. Een met den
gezichteinder versmeltend vlak der zee,een onafzienbaar jsveld,
de woestjn in hare dorre naaktheid maken een desteverhevener
indruk op onzen geest, naarm ate de benevelde horizon minder

scherp en duideljk isgeteekend en zoo de gedachte aan hetonbegrensde, oneindige, eeuwige zich sterker aan ons opdringt.
Datzelfde gevoel maakt zich van 0nsm eester,a1sonze verbeelding
waant, dat de grenzen t door de natuurwetten afgebakend , op 0n-

begrjpeljke wjze worden overschreden.Vandaar de diepe indruk,
dien zoogenoemde bovennatuurljke verschjningen en wonderen
kunnen maken.Maar men begrjpt licht, dat ze,om zoodanige
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uitwerking te hebben, aan deze twee vereischten m oeten voldoen :
vooreerst, datdaartoegeene onedele, alledaagsche, plattevoorvallen
m ogen worden gebezigd q ten anderen , dat ze noch zoo op den

voorgrond treden,noch zich zoovermenigvuldigen:datzjdaardoor
van zelf onder het m icroscoop der analyse vallen. rlfeukenwondeTen'' zooals Gervinus ze heeft genoemd : en verzamelingpn van
m irakelen kunnen daarom geen verheven aesthetischewerking doen.

Zj maken veeleereen comischen indruk doorde onevenredigheid,
die er bestaat tusschen de geringe uitkom st en de buitengewone,

bovennatuurljke middelen,daartoeaangewend.
Terwjlniemand hettrefendezalloochenen vanhetvisioen:dat
Paulusop den weg naar Damaskushad,zalhetgeoorloofd zjnte
meesmuilen,als een rafeluitde pj van den heiligen Franciscus,
in de m uurspleet eener bouwvallige hut gelegd ,het werk van een
geWonen m etselaar doet.

Ontegenzeggeljk is het wonder,dat de Heilige Maagd in de
legendevan Beatrjs(ziebeneden)verricht,n0gaandoenljk,hoewel
innig geloofbj de geesteljke zusterreedsbjna totlippengeprevel
is verbasterd;maar welk gevoelbevangtons,wanneer wj lezen,
dat een vogel, die geleerd had rAve M aria'' te zeggen , zich daardoor uit de klauwen van een havik redt? En kan de indruk we1

z00 heel trefend bljven a1seen heiligen-leven ofeen bundelmirakelen onseene reeksvan dezelfde ofsoortgeljke wonleren doet
aanschouwen ? Als het wonder zoo veelvuldig voorkomtt verliest
het zjne magische kracht: en men mag welvragen:of het dan

nietophoudtwondertezjn ofte schjnen?
Een onafscheidbaar bestanddeel van de heiligen-legende is het

ascetisme,datwj meteen enkelwoord moeten bespreken.
Zelfverloochening is eene grootsche, edele deugd; en voorrang
van den geest boven het vleesch predikte het Ohristendom van

zjne geboorte af.Uit een zedeljk oogpunt heeftde strjd tegen
dezinnen ietsaantrekkeljks;en alshefboom van zedeljke grootheid ligt het ascetisme natuurljk ook nietbuiten het gebied der
kunst.Maardan behoorttoch de zedeljke kantvan deonthouding
alles te beheerschen.W aar hetm iddel tot dooding vanhetzingenot
daareniegen op den voorgrond geplaatst wordt, houdt de aesthe-

tische werking op.Vooralwaar ditmiddeltotwansmakeljkewalgeljkheden afdaalt,a1s b.v. in het leven der heilige Christina de
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W onderbare, die zich voedt met het vatenwater of m et de grofste

spjs,nog metasch vermengd.
Als hoofdonderwerp ishetascetische spiritualism eweinig bruikbaar
in de kunst, om dat het tegen een derbestanddeelen van alle kunst
gekantis.In de kunsttoch,die altjd totdezinnenmoet spreken ,
isdestofeljkevorm eenevenbelangrjkbestanddeelalsde gedachte,
waarvan zj hetvoertuig moetzjn;en het ascetism e verachien versmaadtde stof,die zj geheelwilonderwerpen aan den geest.Het
duideljkstkomtdat uit in debeeldendekunsten. Debeeldhouwkunst
van dat tjdperk kenmerktzich door dorre, ontvleesde,houterige
fguren , slecht gedrapeerd en zonder leven.In dedichtkunstm aken
heiligenlegenden en passionalen doorgaans denzelfden indruk.

Slechtsdaar,waarbj den zanger,die zi
jne krachten aansoortgeljke onderwerpen waagde,het mystieke elementzich nog niet
geheel in ascetism e heeft opgelost; waar naast de zucht tot het
hemelsche ook nog ingenomenheid m et het aardsche bestaat; waar
de legende nog grootendeels eene wereldsche sproke is, daarwordt
onze sm aak niet gekwetst.
Dit isintusschen m aar hoogstzelden hetgeval. De meestelegenden

voldoen aan de eischen der aesthetiek niet;ja,hare vermenigvuldiging zelf is daarmede in strjd. Datze evenweleenmaalvljiig
aangehoord, gelezen , afgeschreven en verm enigvuldigd werden ,
gebeurde , omdat het lezen zieleheil en vrede schonk. Reeds het
bezit van zoodanig werk wendde alle ongevallen van hethuisaf1),

1) Z1ehetslotvan hetgedicht VandenLeveneOnsHeren.
So waer vrouwe in arbeit gheet,
Ende si desen boec inthuus weet,

Heefsi
jsghelove,sonderwaen,
Si sal sachte hebben saen;..,.
So wie ooc ghelove heeftdes,
So wat huse daer dese boec in es,
Daer en m ach tempeestno plaghe
Slaen,no bi nachte no bi daghe.
Oec es datwaer,Godweit,
Inthuus daer dese boec in leit,
So wie daer binnen es,

Si
jtsekerdiesendeghewes:
Datnem mer en versterft
Haestelinghe no en bederft.''
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hoeveelverdiensteljker moestdan niethetlezen en nog meerhet
dichten ervan zjn! Geen wonder dan ook,datdie tak derkunst,
zoo 't al kunsi heeten m ag , welig uitbotte.

W j zeiden reeds,dat vooral de Heilige Maagd werd gevierd.

Haar eeredienst is overoud1).Jastinianuswjdde haarreeds tempels,en sedertde zevende eeuw werd zj meerenmeera1sdebeste
voorspraak der zondige menschheid beschouwd. Vooral in de der-

tiende eeuw nam die vereering,onder den invloed derridderljke
galanterie,merkeljk toe.Zj ging zelfsin eigenljk gezegdeneeredienst over onder het patronaat van de heiligen D om inicus en
Franciscus.Noch God de Vadertnoch Christus,die als kind haar
gehoorzaamheid verschuldigd w as, konden , naar de algemeene

overtuiging, hare voorbede wederstaan;ja, als moeder van den
Heiland werd aan haar eigenljk de verlossing des menschdoms
toegeschreven.

Dateenehartstochteljke vereering daarvan het gevolg was,za1
niemand bevreem den; evenmin ,dat die stem ming weerklank vond

in de letterkunde.Vandaardie veleberjmdelevensbeschrjvingen
der heilige Jonkvrouw , die allerwege verspreid werden ; vandaar
die vele hymnen en zangen tot hare eer, zoowel in de taal des
volks als in die der kerk ; vandaarde velem irakel-verhalen , waarin
hare macht gevierd werd. De m eesten dier verhalen hebben luttel
aesthetische waarde.Eene gunstige uitzondering daarop maakt het

gedicht van Beatr'
js'), dat in iederopzichttothetbloeitjdperk
der m iddeleeuwsche rom antiek behoort.
De hoofdpersoon is eene non , boven alle anderen uitmuntende

door schoonheid. Zj was kosteres van haarkloosteren nam den
dienst stipteljk waar.Intusschen brandde in hare borsthetvuur
1) Yerg.daarover C. Honigh, Middelnederlalldscbe Afaria-legenden(Gids,
1879,11,b1.457 v1g.
).
:) Tweemaal door mi
j uitgegeven:eerstin 1841:Beatrl
b ,eeneSprokeuit
d6X11Ieduw,waarop weldra een Aanhangselvolgde:voortsin1859:Beatrns
en Carel ende Elegast, uitgegeven en toegelicht.In 't hiervoorgenoemde opstel

i
kliddelnederlandsche Maria-legenden komt (b1.490-514) eene bewerking van

de Beatri
js voor in nieuw-nederlandscheverzen,sedertook overgenomen in:
C.Honigh,Geen Zomer,(Haarlem ,1880).Anderebewerkingenwordendaarbl.489 en 5l7

vermeld.
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der minne. W ie kan hare macht (die in eene ontboezeming,meer
dan twintig regels lang , geheel in den trant der riddergedichten ,

geschilderd wordt)weerstaan? Men moethetdus dernon nieteuvel
duiden, dat zj daartegen nietbestand was. De duivel,altoos op
bedriegen uit,vochthaarzoo aan metvleescheljkebegeerte,datzj
waandeie zullen sterven.Zj bad God om kracht,maarhetmocht
nietbatenqen zj beslooteindeljk hetklooster vaarwelte zeggen.
Er waseen jonkman,dien zj sederthare prilstejeugd had liex
gehad:dezeverleidde haar om methem te ontvluchten. Hj lokte
ze m et prachtigen opschik en door de belofte van eeuwige trouw.

In den nacht,ter ontwjking bestemd,bleef Beatrjs,nadat de
m etten gezongen en de nonnen naar de slaapzaal teruggekeerd

waren, alleen in hetkoor.Zj wierp zich op de knieën en stortte
haarhartuitvoordeHeilige Maagd,die haren strjd had gezien,
en wier vergifenis zj bj voorraad inriep voor de zonde,die zj
nietkon weerstaan.Zj ontdeed zich van hetkloosterkleedenlegde
dat metde sleutels dersakristj voor hetMariabeeld neder,opdat
m en ze 's m orgens terstond m ocht vindenq want wie daar langs
kwam , verzuimde niet tot de H em el-lfoningin op te zien en haar
met een Ave M aria te groeten.

Zj vertrok metden jongeling)diehaar buiten dekloostermuren
opwachtte. Zeven jaren leefden zj te zamen in vreugd en weelde
en wonnen twee kinderen.Eindeljk washetgeld verteerd,en de
meegebrachte kostbaarheden m oesten worden verkocht ter halver

waarde.Toen ook die bron wasuitgeput,wisten zi
j verdergeen
raad; want zj kende geen vrouweljk handwerk om ietsmeè te
verdienen.Daarbj kwam groote duurte in 'tland.Ditmaaktehen
wanhopend, want zj wilden lieversterven dan bedelen.Eindeljk
noopte de armoede hen te scheiden,aldeden zj hetnoode. zAen
den man gebrac deerste trouwe'':hj verliet de arme en keerde
naarzjne woonplaatsterug.
In hare wanhoop riep Beatrjsde voorbidding derHeiligeMaagd
voorzichzelfen hare kinderen in.Maar de kleinen mochtzj toch
niet van honger laten omkomen;en in geen tweeweken zou zj
met handenarbeid ooit zooveel kunnen verdienen , a1s noodig was
om een brood te koopen. Er bleef haar dus, in het belang van
haar kroost, niets over dan smet haren licham e te winnen ghelt.''

Dit deed zj dan ook weer zeven jarentdoch metbloedend harte.
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Te midden van haren kommer vergatzj niet,dageljksde zeven
getjden van Onze Lieve Vrouwe te bidden: in de hoop,dat deze
haar zou verlossen uit haar zondig leven.

Eindeljk zond G0d haar zoo grootberouw in 'thart?datzj
zich liever den dood getroostte dan nog langertezondigen.Zjzag
in,h0e diep zjgevallenwastendathaargeenvergiFenistewachten
stond, tenzj Maria, die zo0 menigeen gered heeft,haar genadig
ware.En daarop durfde zj hopen;wantzi
,jhad dageljkshaarAre
gesproken , en die groet is der M aagd zoo welgevallig , dat ieder,
die haar daarm eê toespreekt,hoe zondig ook , daardoor hare voor-

bidding verwerftbj haren zoon.
Afethare kinderen aan de hand toog zjbedelendehetlandrond,
totzj eindeljk in de nabjheit
lkwam van hetklooster,datzjhad
verlaten. Zj nam haar intrek bj eene weduwe,welke,tothare
niet geringe verbazing, verhaalde, dat de kosteres Beatrjs de
heiligste zuster van het gesticht was. 's Nachts werd haar dit in
een visioen opgehelderd.Eene stem riep haar t0e, dathaarberouw
haar gered, en M aria genade voor haar verworven had. Zj moest
Tlaar het klooster terugkeeren,waar niemand haarafzjn bemerkt
had; want Maria zelf had in hare gedaante hare plaats vervuld.

Zj vond de poortvan hetgestichtopenenhaargeesteljkgewaad
op het altaar. Na eene harteljke dankzegging aan de Heilige
Moeder Gods,hervatte zj terstond haar werk.Zoo werd dezezondares behouden ter liefde van Maria,die altjd hare vrienden in
den nood te hulp komt.HoezeerBeatrjsin diepen rouw gedomPeld bleef over hare zonden, durfde zj die, uit sciaamte,niet
biechten. Dit was een nieuwe strik , dien de duivel haar spande;

maar eene andere verschjning ontrukte haar ook aan dat gevaar.Zj biechtte en kreeg de absolutie.Haarbiechtvaderwasz0o
door haar verhaalgetroFen,dathj het,metverzwjgingvanharen
naam , ter eere der M oeder Gods bekend maakte.

Het springt vanzelfin hetoog,hoeveelverdiensieljksdezebewerking derlegende heeft1). Hetdorre kloosterverhaal,datreeds
bj Caesariusvan Heisterbach5 voorkomt,isdoorden Nederland1) Vermoedeli
jk iszi
jafkomstig uitBrabant,uitden omtrek vanLeuven,
(Gids,1879,II,bl.5l5 en 518).
2) Nameli
jk in diensDialogusmiraculorumDistinctio V1I,cap.34rinandere
uitgaven cap.35).
aoxcKsroE'
r, Ned.Lett.M iddeleeuwen, I, 4e druk.
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schen bewerker herschapen in een boeiend tafereel, tintelend van
leven.H et wonder is voor den dichter niet meer dan de aanleiding

tot eene aantrekkeljke sproke,waarin even plastische a1s kiesche
schildering aan elken eisch derkunstvoldoet,terwjlhetteekenen
van toestanden , aan den wereldschen gang van zaken ontleend ,

en de ontleding van het gemoedsleven der heldin vrj watmeer
plaats beslaat dan het wonder zelf. Dit is m et veel tact op den
aehtergrond gehouden : hoewel m en reeds van den beginne af aan
kan vermoeden t dat de H eilige M aagd de n0n , die m et zooveel

naïeveteit) door de zinsbedwelming heen,haar bljftaanhangen,
niet verlegen za1 laten. Zoodoende verrast de dichier ons niet

slechts in het laatste gedeelte van zjn verhaal,maarhj voldoet
ook aan de eerste voorwaarde, waardoor het mystisch-verhevene

werkeljk indruk kan maken en niet in het platte of comisclle
overslaan.En hetmoetverwonderen,datBusken Huëtjuistineen
aesthetisch vrj smakeloos onderdeel van het wonder de grootste
aantrekkeljkheid vindt1). Het meest schittert des dichterstalent
in zjne psychologische opvatting van hetonderwerp.Hetbloote
wonder, ten behoeve eener verloopen non verricht, z0u zeker niemands kunstzin hebben voldaan, en wellicht ook m aar geringen
indruk hebben gemaakt op het godsdienstig gem oed. Alleen door

Beatrjs voor te stellen als, haars ondanks,bukkende voor eene
onweerstaanbare macht,als gevallen ja,maarnietdannaheftigen
strjd) en slechts uit moederliefde op den weg der zondevoortgaande, maar steeds den inwendigen strjd strjdende,totdateindeljk berouw en plichtsgevoelhaar redden, alleen op diewjze
kon de kunstenaar onze belangstelling winnen voo: zjne heldin.
En die taak heefthj op uitstekende wjze volbracht.
Hoe gunstig steekt dit gedicht zoowel bj de Franqche bewerkingen dezer legende2) als bj andere dergeljke verhalen af! Ik
behoef slechts te wjzen op deverzameling van Maria-mirakelent
,

die Maerlant aan hetSpeculum H istorialevan Yincentvan Beauvais

ontleende, en die hj waarschjnljk eerst afzonderljk uitgaf,om
zelater weder in zjn Spiegheltelasschen.
De zes-en-dertig mirakelen , die daar verhaald worden , hebben
de strekking om M aria's macht en hulpvaardigheid te doen uit'
) HetLand vallRembrand,1,645.
2) Verg.mi
jne Toelichting op detweedeuitgave van Beatrqs,b1.48.
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komen. W ie haar slechts aanroept, is behouden,alhad hj o0k
gedurende geheelzjn leven allewettenovertreden:getuigededief.
die werd gehangen,maar dien zj gedurende twee dagen aan de
galg in 't leven hield : en later zoo kraehtdadig tegen de overheid

beschermde,dathj zjne vrjheid herwon en in een kloosterging!
Als m en zich op het standpunt van den verzamelaar plaatst,

dan moge over dien bundeleen waasvan naïeveteiten kinderljk
geloofgespreid zjn)datnietzonder aantrekkeljkheid is;tochkan
het niet worden tegengesproken, dat deze verhalen , noch door
plastische schildering , noch door diepere opvatting van het gem oeds-

leven, op het gebied der kunst te rechtvaardigen zjn. Hoezou
het aesthetisch gevoel ook bevredigd worden,waar wj hetbloot
werktuigeljk geprevel van het Are-av'cz'
ftzzien vrjmaken van de
algemeene zedewet, of wanneer de M aagd in de bres springt voor

zondaars,die alleen uitwanhoop en vreesvoor tjdeljke strafde
handen tot haar opheFen 8
Yan den anderen-kantwordtook hierdeopmerkingbewaarheid,
naar ik meen door Yon Raum er ergens gemaakt, dat m em zich

bi
j dergeljke tafereelen het sterkst voelt aangetrokken door de
meest overdreven voorstellingen; maar dat die aantrekkeljkheid,
zeker tegen de bedoeling des verhalers Van comischen aard is.
Of is dat niet het geval, als men indruk op ons wi1m aken door
het verhaal, hoe eene geuchilderde M adonna den arm uitstrekt om

den schilder,die zjn tafereelnog nieteensvoltooidhad)teredden
uit het levensgevaar, waarin de duivel hem stortte) ten einde
zich te wreken op den kunstenaar, die zooveel M aria's geschilderd
had ,wier aanroeping door de goê gemeente eene tegeringe bevolking der he1 veroorzaakte? Za1m en hetz0o vreemd vinden,dat

reeds in Maerlant's ti
jd dergeljke verhalen geene genade vonden
in het oog der spotters?
Z00 alhet onderwerp dier legenden overeenkomt met de Sproke

ran Adcfrf/,
s,in opvatting en behandeling iseen hemelsbreedverschil.Déér was een streven naar de schepping van een kanstwerk:

vorm en inkleeding wogen bj den dichterzwaarderdanhetbloote
wonderfeit. Hier moet hetadoel alles goedmaken , en aan den vorm

is geene bjzondere zorg besteed. Hetgeesteljke heeftin dezen,
zooals in de m eeste legenden,de kunstgedood;en slechtsschoor-

voetend gebruikte de minbekwame knutselaar zjn penseel om
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zooveel vorm en kleur aan zjne beelden te geven,alsvolstrekt
noodig was om verstaanbaar tot onze zinnen te spreken. Yandaar
dat de fguren ons zoo vaak levenloos en d0r voorkomen.

Yan diezelfde schromeljke en onaesthetische overclrjving,maar
gekruid metde platste en walgeljltsteen dusnog minder aesthetische proeven van ascetisme, geeft ons het leven van den Heiligen

Franciscus van Assise!)voortdurend de bewjzen.
Van dit werk was Jacob van Maerlant, in de tweede helft van

de dertiendeeeuw ,de schri
jver:hi
j vertaalde hetuithetoëciëele
Latjnschelevensbericht,doorden H.Bonaventura opgesteld.
De onverzadeljke zucht naar weelde en opschik, moeder van
den gouddorst, die wederom allerlei onzedeljkheid teelde,wast
naar Maerlant's oordeel, de kanker, die aan zjn tjd knaagde1).
Geen wonderdus,dathj den hervormertoejuichte,dieaanweelde
en overdaad een einde willende maken ? voor niets terugdeinsde
om ootmoed en zelfverloochening in te voeren ? en daartoe de

Xheilige armoede'' in zjne banier schreef,om zoodoende den tjd
van hetoorspronkeljke Christendom te doen herleven.
Verklaart het practische doel van den bj uitnemendheid practischen burger zjne ingenomenheid metdezezonderlingehistorische
fguur,wj betwjfelen toch,of de onpartjdige critiek,die deze
levensbeschrjving moet toetsen aan de regelen van de schobnheidsleer, er wel een gunstig oordeel over zal uitspreken.
M aakt de historische optreding van Franciscus, die zich als

eene tweede verschjning van den Yerlosservoordeed,entzooals
Gervinus het heeft uitgedrukt, het leven desH eilands parodiëerde,

terwjlhj zich daarbj misschien nogmeervoordeedalseen,dieaan
zinsverbjsteringleed,dan alsiemand,diedoorOverspannendweepzuchtwerdvoortgezweept;- maaktdatreedseenpjnljkenindruk,de
1) Uitgegeven door J.Tideman in de mer/
ce')der Fereenïplr
/kl
pprdeberorderfn: der 0. Ned. Letterkunde onder den titel:Leven ean SintFrcnck
àcud
door .Tacob rcx M aerlant,Leiden, 1847- 1848.

:) Fcn .Tccosendevan i
klartinefvs.2:1):
Eestleec,clerc,joncofout,

H etdinctm iwesen gadergout.
Vgl.ook Fqn den Zcnde rcn Oversee,vs.l14,vlg.;SpieghelHlstoriaelI,
338;Sinte Frcnclctt: kren,vs.l 26.
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overdrjving, de smakeloosheid,die ip de voorstelling heerscht,
wekken in de hoogste m ate den weerzin op tegen een werk , welks

toon en inhoud voortdurend methetkunstgevoelin strjd zjn.
Kranken verplegen is eene schoone daad van christeljken ootm oed ; maar den broederkus drukken op mond en wang ,door eene

rottende zweer misvormd, is niet anders dan walgeljk; evenals
het eene smakelooze ascetische overdrjving moetgenoemdworden,
wanneer ter kastjding des vleesches alle spjs met asch wordt
vermengd. H et een zoowel als het anderwordtin ditHeiligepleven
m et ophef vermçld.
De mirakelen m aken niet zelden een koddigen indruk , zooals

tzit een paar voorbeelden moge bljken.Een geneesheer,die den
Heilige behandeld had,werd daarvoorbeloond:hj had een huis,
dat dreigde in te storten; in ,de hoofdscheur van den muur legde

hj een stuk van de pj,die zjn patiëntgedragen had,en ziet,
weldra was er van de spleet geen spoor m eer over! Niet minder

vermakeljk is het, te hooren, hoe eene doodkranke vrouw door
aanraking van den breidel van een paard , dat Franciscus eens
bereden had , plotseling genas..
Ook 's Heiligen liefde tot alle schepselen wordt doorgaans in

belacheljke overdrjving geschilderd. Dathj voor lammeren in de
bres springt, die zouden geslacht worden , laat ik daar; maar als

bewjs van 'tgezegde kan reeds gelden,dat hj eene zeug,die
een lammetje had gedood, vervloekte,ten gevolge waarvan zj,,
na een bitterljden van drie dagen,stierf. Sterkerkomthetuit,
als wj vernemen,datwegens dieliefde de schapen uitde weide
liepen om hem te begroeten. En ik vraag , of de geloovigste lezer
een glimlach kan bedwingen , wanneer de Heilige van die stemming der schapen gebruik m aakt om ze tot Christenen te vormen ,

terwjl hj het met é(n althans zoover bracht,dathetter kerke
ging, voor het altaar knielde en blaatte, en bj de misin alle
devotie hetSacramentkereerde!En soortgeljke mirakelendeedhj
m et vogelen , visschen en krekels.
M oet die schromeljke parodie van alle christeljke deugden niet
noodwendig com ische uitwerking hebben ? En m aakt de m an , die
dus geschilderd wordt, niet m eer den indruk van een waanzinnige,
dan van een boetgezant? ls, ten slottet het werk daarmee niet
als kunstwerk veroordeeld ?

THEOPHILUS.

Enkele Heiligenlevens en legenden zjn nog te vermelden 1);
maar na het reeds aangevoerde kunnen wj onsoordeeloverdie
werken in weinig trekken samenvatten. W j meenen tevensde te
bespreken gedichten van deze soort bjeen te mogen voegen,al
stammenzjook uitverschillendeeeuwen.Immersvanhetoogenblik,
dat de geesteljke meer dan de dichter dergeljke onderwerpen
behandelde,nietomdatzj kunstgenotkonden schenken:maarom
de geloovigen te stichten,is er nauweljks wjziging der behandeling van die stofin den loop der tjden te verwachten. Zo0 de
tjdstroom daarop eenigen invloed heeft geoefend, dan ishetin
dien zin, dat het algemeene verval der Kunst ook hier merkbaar
is door toenemende smakeloosheid van inhoud en verwaarloozing
Van VOrm .

Eene gunstige uitzondering maakt nog de uit het Latjn vertaaldelegende van Theophilus2)tden vrome,die,a1shj miskend
wordt,den duivelmanschap doetenbjgeschrifteGodendeHeilige
Maagd afzweerten verzaakt. Later totinkeer gekomen,zoekthj
Maria om hulp aan.Zj verwerft hem genade, en in den slaap
krjgthj het geschriftterug:waarin hj zjnezielaan den duivel
verpand had.

Ik noemde dit gedicht eene vertaling uit het Latjn,naarde
verzekering van vs. 13. Verdam , die een nauwkeurig onderzoek
omtrent de bron onzer bewerking instel
,d
e3),kwam totdeze uit-

komst,datdemiddelnederlandsche,onbekendedichterhetLatjnsche
verhaal der Acta Scfscfprzfzzl rbj zjn arbeid onder hetoog''had
en het Latjnsche gedicht van Marbodus,Bisschop van Rennes,
zoowel als het Fransche van Gauthier.de Coinsy (geboren 1236)
Xz00 al niet onder het 00g,dan althans voor oogen gehad heeft'';

en datduszjn werk t0top zekere hoogte van peenezelfstandige,
1) Ik ga met stilzwi
jgen voorbi
j de legenden, diein den zoogenaamden
Codex van Eename,bi
jAudenaarde,voorkomen,omdathetfragmenteu zi
jn,
waarvan wi
j alleen de uittrekselskennen in Avillems'Belg.Museum,111,blz.
197- 2l8. Zij zi
jn bli
jk-baar uitdeallerlaatstejaren van dedertiendeeeuw:
in een daarvan komthetjaartal1290 voor.
2) Tweemaal.uitgegeven doorJhr.Ph.Blommaert,in 1836 en 1858,eindeli
jk ten derdenmale door Prof.J.Verclam , Theophilus,Middelnederlandsch
gedicht der l4e eeuw , opnieuw uitgegeven,A msterdam ,l882.

3) Tbeopbilus,Inleiding bl.3 18.

THEOPHILUS.

al is het dan ook niet altjd voortrefeljke, opvatting van zjn
onderwerp'' getuigt1). Den dicbter noemt hj seen belezen man,
een man van smaak,''en achthetwaarschjnljk,dat deze meer
geschreven heeft.Hj smoetiemand geweestzjnmeteen bekenden
naam en iem and van wien men eene bewerking der Theophiluslegende niet zou verwacht hebben.'' Tot die veronderstelling geeft

hem eene uitdrukking in het gedichtaanleiding 2);en dan vraagt
hj verder: p'
W elke reden kon er voor den dichterbestaan,om
zjn naam geheim te houden of te wenschen, dat hj onbekend

z0u bljven?'' Die mocht zich alleen opdoen pvoor iemand,die
vreest eenen gevestigden naam te zullen verliezen door de behan-

deling van hetonderwerp.''Dathj vertaalde,was natuurljk geen
bezwaar: het was algemeen gebruik. De vrees kon daarom ,volgens
den scherpzinnigen geleerde, alleen daardoor gewettigd worden ,

dat hj rzich zelfstandig geplaatstheefttegenover zjn onderwerp,
dathj de drie bovengenoemde bewerkingen derlegendegekenden
daaruit naar welgevallen geputheeft,doch dathj ook,waar hj
meende ditte moeten doen,geheelzjn eigen weg heeftgevolgd.''
A1s wj zien, hoe Maerlant bj zjne vertalingen te werk ging,
kunnen wj tegen deze onderstelling nietveelinbrengen.
De Theophilus trekt ons aan door'
;den gloed en de naïeveteit

tevens,die er over verspreid liggen5door zjn lyrischen toon,die
eene hooge vlucht neemt, als het de eer der H eilige Jonkvrouw
geldt: die den Booze overwonnen heeft.W are dit gedicht niet hier
en daar gerekt en som s wat langdradig , kon men de m oralisatiën
van den ,afschrjver wegdenken3):wj zouden hetonder de beste

voortbrengselen onzergeesteljke poëzie durven rangschikken.
1) Aldaar,bl.19.
2) Vs.17: ,roftnoch wordeopenbare

Ende iement wiste wie ic ware,
H ine sa1m i ditniet lachteren
No minen name daerbiniet achteren-''

zg Verdam heeft in zi
jne voortreFeli
jke inleiding tot zi
jne uitgave, bl.
35-59, het zeer waarschi
jnli
jk gemaakt, dat lyde afschri
jver bi
jna twee
honderd vi
jftig verzen aan den tekstheefttoegevoegd'',welke alleongepa'
ste
moralisati:n bevatten, die dikwerf den gezonden samenhang-verstoren. M en

begri
jpt, hoe het gedicht, van die uitwassen gezuiverd, in aestbetische
w aarde wint.

SINT AMAND .

Yan vrj wat minder gehalte uit een letterkundig oogpuut
althans - is het Leven ran Sint Amalt
d1),in 1366 teBruggedoor
Gillesde W evel,een kloosterbroeder,naar Latjnsche voorbeelden
berjmd.W anthierhebben wj te doen meteen lang, hettelt
ruim 12000 verzen
gerekt,laag bj den grond voortkruipend
verhaal,dat elk poëtisch bestanddeelmist,omdatdeberjmerverre
beneden zjne taak stond.Zoo isb.v.hetindrukwekkende feitvalz
den triumfdeschristendomsoverdeafgoderj in zjneverhevenheid
in het m inst niet door hem gevoeld, en de schildering van de
geloofshelden is geheel en al mislukt. D e m iddelen , ter bereiking

van het groote doel aangewend,zjn ook hiernietzelden caricatuurachtig.Ik laatde gewone mirakelen en Engelen-verschjningen
daar, welke in dit rjmwerk herhaaldeljk voorkomen;maarherinner, hoe Christus aan 's heiligen disch plaats neemt, en hoe
God hem een eigenhandigen brief zendt.Eene enkele m aal slechts
doet plastische schildering de luttele waarde van het geheel te

meer uitkomen. Zoo b.v.desHeiligen strjd metSatantdie zeker
hetbeste gedeelte van hetwerk vormt.Maar evenals de SintSerraes,
steekt toch ditgedichtgunstig bj somm ige andere voortbrengsels
van deze soort af door zekeren gemoedeljken eenvoud in de be-

handeling, terwjl hetin een helderen stjlgeschreven is,die ten
minste de lezing mogeljk maakt.
Tot de eigenaardigheid van dit werk behoort, dat het toont,
hoe van lieverlede de smaak voor dramatischen vorm hier te lande
was ontwaakt. Tweemaal toch wordt ons daarin een tooneel op

geheeldramatischewjs,indoorloopendesamenspraken,vooorgesteld.
In soortgeljken toon als het vorige gedicht is ook hetLeren
469-H . Z,?/,,',,'//
'x2) geschreven,dat ons de geschiedenis verhaalt
eeller overvrom e kloosterzuster, die allerlei visioenen had,zm eerm alen gesprekken hield m et God, Christus en de Heilige M aagdj

en velerlei mirakelen deed,z0o bj haarleven alsna haar dood.
Een enkel voorbeeld moge overde waardj dergebezigdq mid1) Uitgegeven doorJhr.Ph.Blommaert,Leven '
pc'?SinteXo
ncnt/,Patroon
der Nederlande'l,dicbtstuk der X1Fe eeaw ,Gent,l842, 1843.
2) Uitgegeven door rrof. J. H. Bormans: Het leven z'cn Sinte Ztft/
ycrtv'
s,

een Dietscltgedicht,ten laetstercn tfetweede let/f#erX1/eeeuwin deDietsclte
W arande I1I en 1V.

SINTE LUDGARDIS.

delen doen oordeelen. Toen zj eens den lofzang ter eere van
de H eilige Afaagd had aangeheven , verscheen haar Christus in de
gedaante van een lam , 't welk
Vriendelec si
jn voete nam ,
Ende sette si
jn enen voetvoerwaer
Op haer rechte scouder daer,

Endesi
jn andren voetsettehi
Op haer slinke scoudre daer bi;

Endehileide si
jn beileghen mont
In haren montter selver stont.

Daeruutsotrac de maghetvri
je
A 1sugende so sueten melodye,
Die uter borst so suete quam ,

Datmen desgeli
jcsnoiten vernamf'
D e nonnen , die dit zagen ,w erden er zeer door gestichtq maar

ik betwjfel: of dit tooneel thans eenigen verheven indruk za1
teweeg brengen.

Zoo alhetmysticisme in zjne overdrevenste uiting in ditwerk
gehuldigd wordt, toch was de schrjver van de oorspronkeljke
Latjnsche legende nietzonderoog voordewerkeljkheid.Hj geeft
meer dan eens practische wenken. Ik stip maar zjne les aau over
den broederkus van geesteljken aan nonnen,die nietzelden het
broederljk karakterverloor. Evenzeerkomthj op tegen de overdreven kasti
jding des vleesches:
11Mfant de lieham e es ghegeven
Den geest ter helpen in dit leven:
Alsi dan den ltchame themale
Destrueren,so en can nyetw ale

Degeestin siere(ajner)krachtghebliven.''
Tusschen 1232 en 1280 had zekere W illem ,Priorvan Alighem ,
het leven van Sinte Lutgardis van Thom as van Oantim pré reedsin
Dietsche verzen overgebraehtqm aar die vertaling is verloren.Alis-

schidn heeft zj den grondslag uitgemaakt van hetnu besproken
gedicht)dattotmaker had zekeren broederGeraert,waarschjnljk
uit het Minoriten-klooster te St.Trayen , die het ten verzoeke van
de Zusters uit het klooster te M ielen vervaardigde, zeker niet

vroegerdan in de eerste helftder vjftiende eeuw.
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SINTE CHRISTINA.

Yan dezelfde hand bezitten wj een Leven rcilSinteChristinade
'
rrrpzl#y?'lkcfz':1),waarbj wj korte oogenblikken moeten stilstaan.
Yan hare prilste jeugd af oefende zich deze jonkvrolzw zo0 in
Xcontemplacien'',dat zj eerlang ziek werd en stierf. Maar toen
men hare uitvaart vierde, vloog het lichaam uit de kist op de
hanebalken der kerk : waaruit alleen de krachtige bezwering des
priesters het kon doen nederdalen.

Toen zj naar huis teruggekeerd was:verhaaldezj:h0e ze bj
haar verscheiden door de Engelen naar het vagevuur wasgevoerd :

daarna was zj in de he1gekomen en eindeljk in den hemel.God
waszeer verheugd overhare komst,en lietllaar de keusbjHem
te bljven of in haar aardsch hulselterag te keeren en ppineder
zielen''teljden:waardoor zj aldegefolterden,welkezjinvagevuuren helgezien had,kon verlossen.Zjhadhetlaatstegekozen,
en toen had God hare zielweerin haar lichaam doen voeren.Zj
raadde daarop hare magen zich vooralniette verwonderen overhetgeen met haar m ocht gebearen , want wat God met haar zou vol-

brengen,zou boven alle menscheljkbegripgaan,ennooittevoren
ezien zi
jn.
Zj had wel geljkqwantnu volgt eene aaneensehakeling van de
wonderbaarljkstevoorvallen.
Zj ontvlood de menschen:wier reuk zj nietkon verdragen:in
afgelegen , woeste oorden niet slechts, m aar ook op de toppen van

boomen en boonenstaken of de spitsen der kerktorens, waarzj
bj voorkeur hare psalmen zong.Alszj daarbjna vanhongerwas
omgekomen,vulde (l'od hare maagdeljke borsten metmelk,waarmeêzj zich laafde.Dan weer kroopzj:zonderdathethaardeerde:
in heete ovens: groote vuren, of ketels met kokend water. In den

winter zat zj somsdagen achtereen in de Maasonder het js;of
zj verhing zich aan degalg te milden derdievent en bleefdaar
dagen lang hangen.A1s zj v0l werd van de Roddeljke gracie,
rolde zj zich ineen a1seen bal,ïeli
jk een egelqen eerstwanneer
de rgeesteljke dronkenschap'' voorbi
j was))
tnam zi
j hare gewone
gestalte weder aan.

Dit alles,en veelmeernog,leed zj voor de zonden dermen1) Levettrcn Sinte C/lrgflnc tfe Wonderbarein oad-dl
ktscherï
/?
ne?z,naereen
perkementeltltandschrift uit de w'
Y'
.
fJrof x
'
V'l
.
reetîl,...b'
'
oord66t??
-.
s/elnaelud
'
lq
go
#evelt#//3-.I. .
S'
.Bormans, Gent, 1850.
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schen.Daarbj leef4e zj van aalmoezen. Maar alsmen haariets
weigerde,nam zj het met geweld,opdathetden beroofde later
zou ten goede komen. Zj dronk bj voorkeur hetwater:waarde
vaten in gewasschen waren t en weekte daarin het grofste broodt
uit zem elen gebakken.

Hare ecstatischezonderlingheden volbrachtzj onbewust.Alszj
uit dien toestand weer t0t zichzelven kwam ,en m en haar zei wat

er gebeurd was,sloop zj heen meteen voorkomen,alsofzj ssot
ende snoedel'' waar.
Zoo ging het voort tot aan haar einde. Na hare eersteopstanding

had zj twee-en-veertig jaren geleefd,en haarwerkeljke doodhad
in 1224 plaats.

Ishetteveelgezegd,wanneerwjbeweren,datdergeljkebuitensporigheden onmogeljk den indruk kunnen teweeg brengen,door
den schrjver bedoeld en datzj belacheljk zjn in steêvan verheven? Dezelfde wilde romantiek, die het verval der kunstbj de
riddergedichten kenm erkte, openbaart zich oOk op het gebied der

geesteljke poëzie: en met deze Christine kan zich zelfsde avontuurljkste riddernietmeten.O0k metbetrekking tottaalenversbouw is 4it gedicht een toonbeeld van volslagen aehteruitgang , die

op de rjmkunstenarjen derRederjkers voorbereidt.
W as de opgang , dien de levens van heiligen en m artelaren allerwege m aakten , grootendeels een gevolg van de behoefte aan voorbidding , die overal gevoeld werd , het bleek al spoedig, dat het
vertrouwen op de heiligen en de meèdoogende Hemel-lfoningin
m eer gerustheid in het kwaad dan berouw en boetedoening ver-

wekte.De geesteljke dichters achtten schrikwekkendertafereelen
noodig om het zedenbederf te bekampen: zj wezen op de straf,

die eenmaal op de misdaad zou volgen. Vandaar de toenemende

voorspellingen, datheteinde der dagen nabj wasten veelvuldige
schilderingen van den dag des oordeels,m aar vooral van de verschrikkingen van hel en vagevuur.

In hetLeven '
pc'
zlJezusworden zj poëtischgeschilderd?enSinte
Christina's levensverhaal getuigt ervan Op verschillende plaatsen,

geljlt er reedsin den Brattdaeîtschrikbarende tafereelen aan ontleend worden.Vooralin hetNoorden schjntdezedichtsoortgeliefd
te zjn geweest.

TONDALUS.

PATRICIUS1 VAREAvUUR.

Ik wjsin de eerste plaatsop de geschiedenisvan den Ierschen
ridder Tondalus. Na een zondig leven gestorven, werd hj drie
dagen lang rondgevoerd door helen vagevuur,waarhj de folteringen der boozen aanschouwde. pW ie ze hoort vertellen , moef

van vreeze beven'' getuigt een schrjver uitde veertiende eeuw.
Toen de ridderditallesgezien had,keerdezjnezielinhetlichaam
terug,en hj verkondigde den volke,wathj had waargenomen,
deed boete en stierfeen christeljken dood.
De rhythmische behandeling van deze legende isverloren gegaan,

wj bezitten er slechts eene proza-bewerkiqg van 1),die te luttel
waarde heeftom er bj stilte staan.
Een soortgeljk verhaaltmede uitIerland afkomstig,draagtden
naam Van #:ok Vagherier dat Sente Patricius rertogltet '
?
wc,
9, en
kom t hierop neer: In het afgelegenste deel van Ierland was eene
diepe spelonk ; al wie daarir/'een etm aal vertoefde, verwierf aQaat

van zjne zonde.Hj zag daarin hetverbljfder zaligenendestrafplaats der zondaten. God zelf had die spelonk aan den heiligen

Patricius gewezen, opdat zj hem mocht dienen in hetbekeeren
derongeloovigen,op wie zjne schilderingen van hemelenhelgeen
indruk maakten , en die dat alles m et eigen oogen wilden zien.

Zeker ridder,die een grootzondaar was,daalde in de vreeseljke
krocht neder: zag de verschrikkingen van hel en vagevuur) en

deelde,hetgeen hj metontzetting vernomenhad,mede,toen hjop
aarde was teruggekeerd.

Hoeweldezelegende:evenals de vorige)zeer oud is,schjntztj
eerst in de tweede helft der veertiende eeuw in Nederlandsehe

verzen te zjn overgebracht, misschien naar een Fransch voorbeeld2).De bjzonderslordige stjl,zoowela1s detaal,wjzennaar
het tjdperk van uiterstvervalonzermiddeleeuwsche Letterkunde.
1) Gedrukt in de Oudvlaemsche Gedlchten, uitgegeven door Jhr.Ph.Blommaert, 11, 29 59, (Gent, l841).DeLati
jnsche en oud-duitschetekst Visio
Tnugdaliwerd o.a.uitgegeven doorA.W'agner,Erlangen 1882.DeLati
jnsche
tekst,dievöör ll53 dooreen Cisterciënzervervaardigd werd,schi
jntminder

vertrouwbaartezi
jn dan deoud-duitsche.(Vg1.Zeitschrift/1#.Alterthum und
Litteratur XXVI).

S) Ons fragmentvan ruim 400 verzen isuitgegeven doordr.M.F.A.G.
Campbell, Verslagen en Beri
gten der '
lorednd
kf3l.
g voor oadez
Ve#.Letterkande,
V ,(Leiden,1848).

YANDER SIELEN ENDE YANDEN LICHAAIE.

De vertaler getuigde van deze legende, dat wie haar hoorde:

tot aan zjne laatste levensdagen met vreeze en bevinge zou bevangen worden,alhad hj een hartvan steen.Hj deelthaardan
ook m ede om tot deugt
l op te wekken , ofschoon haar inhoud on-

geloo:jk zou heeten,zoo nietdeheiligen AugustinusenGregoriûs
voor demogeljkheid van dergeljke pjniging der zielen instonden.
Alaarhetgeen allesafdoet,zegthj,wj hebben hierhetgetuigenis
van eigen ervaring.
Poëtische waarde heeft dit stuk zoo m in als hetvoorgaande. De
behandeling laat ons koud of dwingt ons een glimlach af, te eer,

omdat men bj die onderwerpen vanzelftoteenevergeljking met
Dante's Inferno genoopt wordt.
Aan de soort, in de laatste plaats herdacht, sluiten zich een

paar gedichten aan,die meer lyrilh dan episch van vorm zjn,
maar geheel denzelfden geest adem en. H et eene daarvan voert ten

titel: Vander sielen ende z't/z/t
//z lichame1),en behelst eene vertaling van de dusgenaamde Vhio Ff/îè:rfï,een Latjnsch gedichtin
vierregelige berjmdestrophen,welksinhoudeen gesprek istusschen
ziel en liehaam ,die elkander verwjten, dat zj de oorzaak zjn
van de eeuwige straf, die hun te wachten staat. De'stof zelf is
overoud en sedert de twaalfde eeuw algemeen verbreid :het La-

tjnsche gedicht,waarnaar hetDietsche stuk vervaardigdis,wordt
aan den beroemden W outer M ap toegeschreven , en behoortin allen
gevalle tot de twaalfde eeuw.
Over het middelnederlandsche gedicht, dat zeker niet ouder is
dan de laatste helft van de dertiende eeuw ,valtnietveelte zeggen.

Hetmaakte,bljkenshetaantalafschriften,nogalopgang,hoewel
de stjl nietuitmuntdoorkrachtofsierljkheid. Maar de vertaler
had bjzondere moeieljkheden te overwinnen, daar hj den vorm
van 'toorspronkeljke op den voetvolgdeen in vierregelige coupletten schreef,waarvan elk slechtséén rjmklank heeft.
Met nog grooter bezwaren van technischen aard hadden de vertalers te kam pen van een groot Fransch strophisch gedicht,dat,

1) Uitgegeven door Jhr. Ph.Blommaert achter zi
jne uitgave van den
Tbeophllus,bl.38 vlgg.,Gent,1841.
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naar het aanvangswoord van heteerste couplet)hetlviserere1)of
ook we1 Rinclus genoemd wordt,en waarvan de oorspronkeltjke
dichter- waarschjnljk Bertremiels,Benedictjner monnikuiteene
bj Moiliens-Yidamegelegen abdj - zjn naao verbergtonder het
pseudoniem van Li Renclus de Aloliens1).
Dit gedichtis in kunstige twaalfregelige strophen geschreven, elke

met slechts twee rjmklanken, waarvan de eene voor de regels
1, 2, 4 , 5, 9 en 12, de andere voor de regels 3, 6, 7t 8, 10 en
11 gebruikt wordt. H et bevat eene doorloopende moralisatie over

deugd en ondeugd,en is bljkbaar uit de pen gevloeid van een
ervaren rjmer,wiensgodsvruchtigebespiegelingen nietzelden den
vorm van de scherpste satire aannem en.
De Nederlandsche vertaling werd aangevangen door zekeren
Gielis van M olhem , die echter niet meer dan 96 van de 273

strophen heeftovergebracht.Zjne taak werdopgevatdooreenander
dichter,van wien wj alleen wetentdatzjn naam Hendrik was,
zonder dat het ons zelfsbekend is,ofhj de vertaling ten einde
bracht, daar het eenig bekende handschrift onvolledig is. H et

bljftnameljk in de 121e strophe steken.
Prof. Serrure heeft de gissing geopperd: dat beiden t'huis be-

hoorden in de abdj van Aëighem ,nietverrevallMolhem gelegen,
van Gielis staatdit vast,van H einreckan men hetalleen verm oeden.
Yroeger werd het Nederlandsche gedicht tot de twaalfde eeuw

gebracht,vooralom de taal,waarinhetisvervat;maarhetschjnt,
dat men door de duisternisvan stjl,geboren uithetmindere gemak,waarmeê Gielis zjn voorbeeld nastreefde: van den weg is
geraakt. De taal van Gielis is die van Afaerlant5t met wiens

werkendeweinigjongereHendrikwaarschjnljknietonbekendwas4).
1) Uitgegeven door Prof.Serrure in het1II D.van zi
jn Vaderl.Museum.
Vgl.ook hierover Verwi
js in Versl.enlfededeelingen derKoninkl.Akademle
rc?
l Wetenschappen.Z./#.Letterkunde.2e R., d1.V1 en Verdam , Taalkundige

bz
jdragen 1,bl.254 vlg.
:) Het Fransche gedicht is uitgegeven door Prof.A.G.van Hamel,Li
Ao?
rtcp,
sde Caritletxklisereredu RenclusdeJ.
foflfen.
s,poèkaes dela/nduA116
sgc/e.Paris, 1885.
.

3) Verg.b.v.str. 95 en 96,de laatste van Gielis'hand,metMaerl.Sp.
Hlst-,1.
11 P.,I B., C.39,vs.33 en C.42,vs.1.

A) De uitdrukking plucken vanden stove,str.1l2,schi
jntontleend aan het
lecoupletvan den J'
F'
cy
oenelfarti
jn.
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De dichter geeft eerst antwoord Op de vragen , van waar de

menseh komt,waar hj is en waarheen hj gaat,en dringtnaar
aanleiding daarvan aan op toewjding aan God.Door geljkenissen
verdaideljkt hj zjne lessen en waarschuwt tegen hoovaardj op
rjkdom , schoonheid en alle uiterljke gaven en hekeltde modes
dier dagen als het blanketten en de lange slepen bj de dames,
en den haartooi der m annen.
In het vervolg zet H einrec die verm aning tegen de lnodezucht
voort osa daarna te waarschuwen tegen njd en kwade tongen.
Het gedicht, hoewel in som mige gedeelten niet kwaad , m unt
toch als poëtisch gewrocht niet uit. Z0o het van den eenen kant

totde geesteljkc poëzie behoort,hetzou evenzeerin deburgerljke
didactische school kunnen gerangschikt worden , van welks geest
het geheel doortrokken is.

Bj het besluiten dezer afdeeling is het zeker niet ongepast,
nogmaals de vraag te overwegen,ofwj in hetalgemeen in ons
afkeurend oordeel over de mystisch-ascetische litteratuur o0k te

streng waren. 11Jczffjltger l:.
Stkrits#'cw'
z'?,
sleur date. Volgtuit
dezen regel niet, dat die werken , ofsehoon dan van volstrekte

kunstwaarde verstoken, toch eene betrekkeljke waardj kunnen
bezitten , alleen verborgen voor hem : rdie in den geest tot des

schrjvers tjd nietkan ofwilterugkeeren''(Bormans)?
Zeker,de tjd moetin rekening gebracht worden,geljk wjdat
b.v. bj de beoordeeling van den Walewein ook nietuithetoog
hebben verloren (bl. 345)q maar men zalgemakkeljk begrjpen,
dater zekere algemeene aesthetischewaarheden zjn,dievan geen
tjd ofplaatsafhangen.Hetishier de vraag niet,ofmengeneig;
is aan wonderen en mirakelen te gelooven , of men sm aak heeft in
ascetisme en verloochening des vleeschesq maar alles kom t er op

aan,of van die middelen zoodanig gebruik is gemaakt,datzj
het doel, hetwelk de dichter beoogde?moesten bereiken. En dan

zeg ik zonder aarzeling:neen.Daarmeèzjn dan00k14ithetppg.pvzlf
ran àvs,
sfdergeljkewerkenveroordeeld.W aardedichtererimmers
naar streefde om aan de eischen der kunst te voldoen , als in het

Leven '
pc,
x Jezus,de Beatrjp ofden Theophillm ,hebben wj hem
gerechtigheid laten wedervaren q m aar de godvruchtigste bedoe-

ling kan geen vergrjp tegen de eeuwige wetten van het Schoon
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vergoeljken,evenmin a1seene afwjking derzedewet,adplc-/pl':z?l
Dei gloriam gepleegd ,ooit te verdedigen is.
M en zou zich bedriegen met een beroep op de algemeene ver-

spreiding diergedichten,om daaruithetbetoog te putten,datzj
algem een in den smaak vielen , en dus niet zoo geheel sm akeloos
kunnen wezen. W ant vooreerstt moge de verspreiding van werken

dezer soort ook groot geweest zjn, algemeen waszj zekerniet.
Doch ook al ware zj dat geweest, dit zou alleen van de uitgebreide verbastering van den kunstzin getuigen.

En daarvan is inderdaad hetlaatste tjdperk dermiddeleeuwen
niet vrj tepleiten.Een overzichtvan de geheeleletterkqndedier
dagen leertonsimmers,datervoor waarachtig Schoonnauweljks
gevoel m eer bestond.Van den eenen kant eisehte de grover sm aak

de grofste prikkelsvan supra-romantische onmogeljkheden,welke
den hoorder eene siddering aanjoegentmaar dieten minste nog
niet geheel onaesthetisch was; van den anderen kant snakte het
verstompte gevoel naar de somberste tafereelen , die slechts hysterische aandoeningen konden opwekken , waar men zich bloot zie-

keljk geschoktvoeldedoor persoonljke vreesvoor dehellepjn.
Zj, die zich door deze prikkels niet lieten melslepen,waren
degenen , die den blik alleen op den hem el gericht hadden en zich

niet bekommerden om wereldsch Schoon;ofzj,diebj voorkeur
oog en zin hadden voor de practische vraagstukken van hetm aat-

scbappeljk leven.En ook deze vroegen niet:watisschoon?maar:
wat is w aar? wat is goed ? wat maakt ons beter voor het leven?
En dat was de richting , die zou zegevieren : de richting der rea-

listische meerderheidtderburgerj.
W j zullen met de voortbrengselen dier richting thanskennis
gaan m aken.

EINDE YAN HET EERSTE DEEL.
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