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WOORD VOORAF

Het is een sympathieke gedachte, de vijfenzeventigjarige Notermans te eren met de bundeling van een aantal publikaties, in een
lange reeks van jaren uit zijn studeerkamer naar buiten gekomen.
Hoewel een overzicht van zijn schrifturen een aanmerkelijke
verscheidenheid van onderwerpen oplevert, die bewijs geeft van
een gespreide studieuze belangstelling, gevoed door levenservaring in West en Oost, zo kan het toch niet verwonderen, dat
de keus kwam te vallen op een 'thema dat de Trichtenaar Notermans van jongs af meer dan andere na aan het hart heeft gelegen :
persoon en werk van de man die bij uitstek kan gelden als vertegenwoordiger, vlagvoerder zelfs, van een litteraire cultuur
welke medebepalend is geweest voor het gezicht van het 'land
zonder grenzen' : Hendrik van Veldeke.
Aldus wordt met de uitgave van deze verzamelde Veldekiana
niet slechts passende eer bewezen aan de Jarige, maar ook een te
waarderen dienst aan minnaars van de maaslandse en, breder gezien, westeuropese letteren.

Nijmegen, zomer 1973
L.C. MICHELS
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VERANTWOORDING
DE hierna volgende opstellen over Heinric van Veldeke zijn
geschreven tussen 1927 en 1973. Aan de teksten, verschenen in
zuid- en noordnederlandse tijdschriften, is vrijwel niets veranderd. Daardoor kon niet voorkomen worden, dat de lezer op
meer dan een doublure, ofschoon gevarieerd, zal stoten.
Met auteurs in binnen- en buitenland meen ik te mogen vaststellen, dat de dichter Veldeke na de tweede wereldoorlog aanzienlijk in de filologische belangstelling gestegen is, zowel in
zijn eruditie alsook in de waarde van zijn hagiografisch werk,
de minnepoëzie en het heldendicht. Het is verheugend dat jongeren zich eveneens op de Veldekeproblemen geworpen hebben
en o.m. door codicologisch onderzoek hun steentje tot de oplossing van een deel der moeilijkheden hebben bijgebracht. Ik ben
het roerend eens met dr. Gabriele Schieb die in haar Nachwort
waarschuwend opmerkt : 'Die Veldeke-forschung ist seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts ein gutes Stck vorangekommen.
Aber tduschen wir uns nicht, es bleibt immer noch genug u tun'. Heinric
van Veldeken, Stuttgart, 1955, 67.
En instemming betuig ik van harte met het fijn geïllustreerd
geschrift van dr. Willy Sanders : Heinric van Veldeken. Portrdt
eines maasldndischen Dichters des 12. Jahrhunderts, dat op blz. 35
besluit : '1-latte er zunachst gewisz nichts anderes beabsichtigt,
als einen modernen franzsischen Stoff in zeitgemaszer und — wie
sich erweisen sollte — publikums wirksamer Form zu bearbeiten,
so bewirkte nun die begeisterte Aufname des Werks in Deutschland, dasz der Ruhm Veldekes sich liber die Grenzen seiner maaslndischen Heimat verbreitet und er zu einem anerkannten Dichter
von éuropdischem Rang aufstieg: daz was von Veldeke Heinrich,
daz is gnfigen wizzenlich, daz her tichten kunde' (Eneide,
13433 ff.).
JEF NOTERMANS
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HER HESSEL, DER CUSTENAER

Nu meer dan ooit de dichter van de Sint Servaas-legende, Heynrijck van Veldeken, in 't brandpunt van de Groot-Nederlandse
belangstelling wordt geplaatst, 1 is 't wellicht niet ondienstig,
naar 'n persoon, die in deze vrome legende genoemd wordt, nl.
Her Hessel, 'n onderzoek in te stellen.
In 18 5 8 heeft J.H. Bormans bovenvermeld werk in 't licht
gegeven bij Leiter-Nijpels te Maastricht, in de `Annales de la
Société historique et archéologique à Maestricht', (Tome II,
blz. 177-461). 2
Vanzelfsprekend heeft deze geleerde trachten uit te vorsen,
wie of wat de personen waren, die met name in de legende
genoemd worden : zo b.v. Agnes van Loon, en de custos van de
Sint Servaaskerk, Her Hessel,
Die doen der Costerijen plach (B. II, vs. 2 944).
Op blz. i88 spreekt Bormans over deze geestelike, en hij maakt
uit de door hem onderstreepte woorden op, dat de kanunnik...
`ne remplissait plus cette charge au temps que cet épilogue fut
écrit.'
Misschien is 't ietwat voorbarig om de gevolgtrekking te maken, dat Hessel vóór de voleinding van 't gedicht stierf, want
't niet-meer-vervullen van z'n `koster'-taak sluit immers de funksie van 'n andere post niet uit. Maar daarover straks.
Uit de epiloog van B. I, vs. 324ov.v.
...her Hessel, der custenaer
Dies Neme vliteliken bat 3
Ende Sinte Seruaes houft stat
Zyerde ende eernsteliken eerde
Ende synen sen daer toe keerde
Soe hit best mochte ghedoen
maakt Bormans niet ten onrechte op, dat Veldeke niet alleen
7

liefde en eerbied had voor 'die edel Agnes', gravin van Loon,
maar ook... `qu'il ne témoigne pas moins de respect pour les
désirs du chanoine Hessel, qui remplissait dans la collégiale de
Saint Servais la charge importante cl.? Custos.'
Op lichtelik mistroostige toon doet Bormans dan de bekentenis : Je n'ai pu jusqu'ici recueillir aucun autre renseignement sur
ce Hessel, même en m'adressant au savant et intelligent archiviste de la ville de Maestricht, M. l'avocat Franquinet, qui m'assure qu'il n'existe aucune trace de ce nom dans tous les anciens
documents qu'il a pu consulter. J'avais cru un instant le reconnaitre dans certain Martinus Hessels, dont l'entrée au chapitre de
S. Servais et, ensuite, le décès sont indiqués dans la liste des chanoines publiée dans le tome I page i 8 3 des Annales de la Société
hist. et arch. de Maestricht ; mais quand même on ne tiendrait
pas compte de la différence qui se remarque dans les noms, ce Martinus Hessels doit avoir vécu plus de deux cents ans après le Hessel
de Veldeke et il serait par conséquent inutile 5 de nous en occuper'
(bl. 189, 190 in bovengenoemd boek).
Lange jaren heeft men 't eerbiedwaardig gebeente van de
`geestelike koster' ('n ambt, dat men nog in kloosters en veel
kerken kent) met rust gelaten.
Otto Behaghel in z'n 'Heinrichs von Veldeke Eneide' 6 spreekt
in 't biografies hoofdstuk o.a. over de verhouding van Veldeke
tot Hessel... 'Nur endlich durch eine solche nálere Beziehung zu
einem Gotteshaus begreift es sich, wie Veldeke von seinem
Freunde Hessel sagen kann : de doe der kosterien plach II 2944, ohne
das irgendwie angedeutet wird, um welche kosterie es sich handelt.' 7
Polydoor Daniëls pr. raakt ook even de kwestie-Hessel aan in
`Het Belfort' 1886.
Friedrich Wilhelm in z'n epochemachend werk `Sanct Servatius
oder wie das erste Reis in deutscher Zunge geimpft vuurde, 8
schrijft terloops erover op blz. XXXII. Einleitung-Zweites
Kapitel, regel i ovv.
'n Anonieme D. J.M., die in 'De Onafhankelijke' 9 'n reeks
artikelen over 'Hendrik van Veldeken' geschreven heeft, zegt in
Nr. 18, Zondag, 3o April 1911, van Hessel : 'dat is : de geestelijke
8

die toen als koster met de zorg der kerk belast was.' En in de ze
kolom noemt D. J.M. de custos... 'zijn meester' (d.i. van Veldeken. J.N.).
Waar 't onderstellingsvermogen van bovenaangehaalde schrijvers te fantasties wordt geeft A. Kempeneers ze in z'n reeds vermelde dissertasie ervan langs. Op blz. 93 haalt hij de mening van
Bormans aan en zegt : 'Uit het feit, dat Hessel stierf vóór de voltrekking van het gedicht, besluit Bormans (bl. 12) 1 ° dat V. reeds
een oud man moet geweest zijn toen hij de legende begon. Maar
om goed bevriend te zijn met Hessel moet Veldeke dan zo oud
zijn als deze?ll en wie zegt ons overigens dat Hessel hoogbejaard
gestorven is ?... Over Hessel weten we van elders volstrekt niets.'
(onderstr. van mij, J.N.). Toch geeft hij de moed niet op, want
weer vraagt ie op blz. 103 : 'Maar wie was Hessel?'
`Die doen der costerijen plach'? (II 2944).
En hij geeft zelf 't antwoord wat we zo juist reeds gezien hebben : 'Dit weten we niet.' Echter : uit vs. 2943 van 't 2de Boek :
Des 12 men doch wale vermanen mach'
meent A.K. te mogen onderstellen, 'dat hij geen onbekende persoon moest zijn, vooral wijl in dien tijd het ambt van koster
slechts door kanunniken bekleed kon worden.'
Hierin zijn we 't met de geleerde onderzoeker volmaakt eens.
De custos werd inderdaad uit de kanunniken gekozen. 't Eerste
getuigenis hiervoor vinden we in de 'Beredeneerde Inventaris
der oorkonden en bescheiden van het Kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht enz. enz., door Mr. G.D. Franquinet. In 't Ie dl.
blz. 8 treedt daar tussen de 'testes' op 'n Wijnandus, qui erat custos
anno 113 2.' 13 En dat de custenaer, die 'n sieraad was voor 't aloud
Tricht, bekendheid genoot, kan geen verwondering wekken,
als we bedenken, dat hij de aangewezen man was, om al de kostbare overblijfselen van Sint Servaas e.a. te bewaken, en deze bij
plechtige gelegenheden te vertonen, en de verklaringen daarbij
te geven.
9

Trouwens de Legende zegt zelf, dat Hessel
sinte Seruaes houft stat
14
Zyerde
Dit vers geeft A.K. aanleiding tot 'n nieuwe onderstelling.
Hoewel vier maal in 't ede Boek de term `houft stat' voorkomt,
nl. vs. 1093
vs. 1770
VS. 1820
vs. 1095

Dat was des landes houft stat
Te Triecht in sijnre houft stat
Hij sall mijne houft stat
Te Sinte Seruaes houft stat -

(vgl. nog de Tneide' vs. 13.304: dat was doe sin houve stat)
klampt A.K. zich vast aan vs. 2203 B. I.
In der armen houft stede, 15
om dan met de hypothese voor d'n dag te komen, dat met B. I vs.
3242 - Sinte Seruaes houft stat, 'n curtis kan bedoeld zijn. A.K. wil
die van Niel-Sint Servaas 16 hiermee aanduiden. Bewijzen worden
niet aangevoerd, altans we worden niet overtuigd door 't feit 'dat er
in 1580 17 een Laurens Hessels als kanunnik-koster vermeld wordt
en in 1542 een Jan Hessels 18 als kanunnik van de kerk van Loon'
bestond.
Nee, we houden 't ervoor, dat 't domicilie van onze `custenaer'
in `Triecht' gevestigd was.
We willen tans beproeven, om de sluier, die over de persoon
van Hessel 19 eeuwenlang gehangen heeft, gedeeltelik op te
lichten.
Op 't Rijksarchief te Maastricht bevinden zich 'n half dozijn
folianten, getieteld `Apotheca Servatiana'. De achttiende eeuwse
deken van de Sint Servaaskerk, G. Pluygmeckers, is in hoofdzaak
de afschrijver van al de wetenswaardigheden die hierin liggen
opgehoopt. Verschillende malen is ook 'n vlotter, ietwat slordiger
hand aan 't werk geweest, terwijl bovendien onderscheidene gedrukte stukken zijn ingelast.2°
I0

We waren op 't idee gekomen dit handschrift meer dan vluchtig
te raadplegen, nadat onze aandacht door Dr. P. Doppler op 'n
Heiligdomsvaart-nummer van 'De Maasgouw' Juli 1923, No. 7,
gevestigd was. 21
Hierin spreekt Dr. Doppler op blz. 40, ze kolom, terloops
over Hezelo, meester van 't hospitaal van Sint Servaaskerk, te
Maastricht, omstreeks 1171.
Door de verwijzing in 'n voetnoot naar de `Apotheca Servatiana' litt. H.-M. werden we aangespoord deze foliant in te
kijken en op blz. 34 troffen we de volgende passus aan, waarin
we menen de persoon te ontmoeten, die zoveel pennen in beroering heeft gebracht.
Anno 1171. Frater Hezelo, dispensator domus hospitalis ecclesiae sancti Servatii, omnia eidem domui attinentia, in carta
notari fecit et, Gerardo, Dei gratia ecclesiae beati Servatii, decano,
praesente, et caetera concione fratrum ecclesiae ejusdem, ipsam
cartam recitari et recitatam in sacrario reponi et reservari obtinuit.
Haec carta multa bona continet, quorum aliqua tantum hic
refero.' (Hier achter volgen art. 1, 4, To, 13, 15, 17, 32, 33).
Om onze mening toe te lichten diene 't volgende:
1°. 't Bovenvermelde jaartal 1171 komt vrijwel overeen met
de communis opinio omtrent 't tijdstip van vervaardiging der
Sint Servaaslegende. Friedrich Wilhelm b.v. zegt in de Einleitung
van z'n `Sanct Servatius', Zweites Kapitel, XLIV, regel 15 vv. :
`Wenn ich meine ganz pers°nliche Ansicht ,uszern darf, so m°chte ich Veldeckes Servatius am liebsten in die Jahre 1167-68, die
Zeit des vierten italienischen Kriegs Friedrichs I, setzen.'
Chrétien Mertz, pr., in 'De Katholiek' 1914, bl. 76, schrijft :
`Men neemt aan, dat Van Veldeken plm. 1170 naar Maastricht
kwam, omdat hij toen de Servatiuslegende schreef...'
2°. Wat 't fraterschap betreft, zij opgemerkt, dat alle kanunniken deze `tietel' droegen.
3°. Evenals in de kerken te Luik, 22 waar de kanunniken niet
verplicht waren de heilige wijdingen te ontvangen, en in werkelikheid velen in de lagere orden bleven, was dit ook te Maastricht
't geval.
Volgens 't gevoelen van Dr. P. Doppler en Dr. J.W.H. GoosII

sens was 't toentertijd mogelik, dat iemand als custos, daarna
als dispensator van 't gasthuis, en nog later in 'n andere funksie
kon fungeren. 23 Of, zooals uit bescheiden blijkt : iemand kon
eerst custos zijn geweest, b.v. 'n Winandus (113 2) en later bevorderd worden tot decanus (1139).
Misschien kan zo'n verwisseling ook nog blijken uit 't feit, dat
in 116o 'n Balduinus scholasticus is en in 1173 (dezelfde ?) cellarius.
In 116o was 'n Henricus Scholarum magister en in 1173 (dezelfde ?) camerarius.
En wanneer Hezelo in 'n akte van 1176 dezelfde is als van 1173
dan zien we 'm daar als diaken optreden. Wij bedoelen de volgende passus in de `Apotheca Servatiana' Litt. H.-H., blz. 5 65 , waar
't over 'n bezitting van 't kapittel der Sint Servaaskerk, Mechelen,
— even ten Noorden van Tricht — gaat.
1176. Eg-J Hezel,), Dei gratia diaconus, ad hoc induxi fratrem
meum Giselbertum et sororem meam Hadewidem, et maritum
ejus Godefridum et heredem eorum Geldulphum et sororem
meam Christinam et virum ejus Libertum et filium ipsorum
Macharium, quod 5 mansos (quos) 24 Machalis feodali jure possidebant, de quibus nec censum, nec decimam, nec aliquid juris
alicui solvebant, beato Servatio censuales fecerint, offerentes
eos ad altare, quod est 25 in ecclesia praememoratae villae,
daturi singulis annis de his mansis 3 solidos super idem altare ibi,
in administrationem nocturnalis luminis. Haec autem devotae
intentionis eorum oblatio et donatio, ut in perpetuum rata et
inconvulsa teneatur, ipsis petentibus et praesentibus banno confirmata et anathematis sententia corroborata est.
Hujus rei testes sunt de fratribus ecclesiae beati Servatii :
Sifridus decanus, Henricus scholarum magister, Genehardus
cantor, Alexander camerarius... Acta sunt haec anno ab Incarnatione Domini 1176. Indictione IX, regnante Frederico imperators,
Radulpho Leodii existente episcopo, Garsendonio Mantuano
episcopo, ecclesiae sancti Servatii praeposito.
Varior. Lib. 1. fol. 168.
En hiermee zijn we 'au bout de notre latin'. 26 We zijn er ons
I2

van bewust dat 't onomstootbaar bewijs ter identifieering van de
custos Hessel nog niet geleverd is. Toch menen we — en dit in
alle bescheidenheid — dat we altans iets er toe hebben bijgedragen,
om de figuur van 'Her Hessel, die doen der costerijen plach', in
'n scherper licht te stellen.
Maastricht,
Feest v.d. H. Hendrik. 15-7-27.
NASCHRIFT

Deze bijdrage was reeds voltooid, toen 'k door de vriendelijke
oplettendheid van Jhr. E. van Nispen tot Sevenaer opmerkzaam
werd gemaakt op 't volumineuze boek (hs.) 'Het oprecht beginsel,
voortsganck en vergrootingh van de stadt Maestricht enz. 27 door
G.H. Collette. 28 1742.
Op blz. 927 staat deze zinsnede, die als 'n ondersteuning voor
de alinea uit de Apotheca Servatiana kan gelden : `Ao. 1171 fit
descriptio bonorum Hospitalis per fratrem Hezelo, fidelem dispensatorem Domus Hospitalis beati Servatii in Trajecto.'
16-7-27

3

NOTEN
1. Zie de rondzendbrief v.h. Komiteit ter Herdenking v.d. 800ste Verjaardag v. H. v. Veldeken.
2. Ook als overdruk afzonderlijk verschenen. `Sinte Servatius legende van
Heynrijck van Veldeken, naer een handschrift uit het midden der XVde Eeuw,
voor de eerste mael uitgegeven door J.H. Bormans. i858.'
3. Nl. om 't leven van S. Servaas in 't diets te schrijven. (J.N.)
4. G.D. Franquinet 1826-190o. (J.N.)
5. A. Kempeneers heeft dit gevoelen niet gedeeld. Zie blz. 104 van z'n
werk : 'Hendrik van Veldeke en de Bron van zijn Servatius.' Leuven 1913.
6. Heinrichs von Veldeke Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Otto Behaghel. Heilbronn 1882.
7. O.B. had daaromtrent gegevens kunnen vinden in `Antiquités sacrées,
conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre Dame
Maestricht etc. par Fr. Bock et M. Willemsen.' Maestricht 1873.
8. M i nchen 1910.
9. De Onafhankelijke der Provincie Limburg. Nieuws- en Aankondigingsblad. Orgaan der katholieke Partij van Hasselt en omstreken. (Deze nrs.
werden me welwillend in bruikleen gegeven door Marie Koenen, waarvoor
m'n beste dank).
10. Bedoeld is de overdruk. In de Annales... beantwoordt hieraan blz. 188.
11. Nee - zeggen we met Marie Koenen. Zie : 'Roeping'. Maandschrift
voor Schoonheid. ie Jg., febr.-maart, 1923.
12. N.1. van Her Hessel.
13. Deze nadere aanduiding in de zo aanstonds te noemen Apotheca
Servatiana.
14. Vs. 3242-3. B. I.
15. Bedoeld is: de boerderij, bij Keulen, waarin S.S. sliep, en de wonderbare
vuurzuil ontstond.
16. Bij Borgloon.
17. Dus 400 jaar na onze Hessel!
18. 'n Geleerd controversist, in 1522 te Nalines geboren. 'n Tijdlang Prof.
i. d. Godgeleerdheid te Leuven.
19. Wie over contemporaine en anterieure naamgenoten 't nodige wil vinden
kan terecht bij:
a. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, uitg. door Dr. Mr. S.
Muller Fz. en Dr. A.C. Bouman, dl. I, 1920.
b. Bibliographie liégeoise. Par le C.te de Beckdelièvre. Tome I, 1836.
c. Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preuss. Regierungsbezirke
Coblenz und Trier bildende mittelrheinischen Territorien. H. Beyer, Coblenz
186o 65 79.
-

-

d. Le Chapitre de St. Lambert à Liège. J. de Theux, Tome I, 1871.
e. Histoire du Limbourg. Ernst, Liège, 1837.
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1. Apotheca Servatiana (aanwezig op Rijksarchief te Maastricht).
g. Historia Diplomatica Friderici secundi sive constitutiones, privilegia etc.
J.L.A. Huillard-Bréholles et H. de Albertis de Luynes. Paris 1852.
h. Monumenta Germaniae historica etc. G.H. Pertz, Hannoverae. Tomus
XX, 1868.
i. Gallia Christiana, Parijs, 1876.
20. Te gelegenertijd zal de Rijksarchivaris Dr. P. Doppler 'n groot gedeelte
van deze `Apotheca' in druk doen verschijnen.
21. We nemen hier de gelegenheid te baat, hem nog 'ns oprecht dank te
zeggen voor de vele behartenswaardige wenken en inlichtingen.
22. Vgl. Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, depuis leur
origine jusqu'au XIIIe siècle par Joseph Daris. (Liège, 1890). Blz. 511
23. Dit kan b.v. z'n oorzaak vinden in 'n opschuiven in rang of 'n invallen
bij overlijden, b.v. Decanus Gerardus, die al in 116o met deze waardigheid
bekleed was, leefde in 1173 niet meer, want toen stond Syfridus aan 't hoofd.
24. Ontbreekt in 't Hs.
25. Ontbreekt in 't Hs.
26. M'n oprechte dank aan Dr. J.W.H. Goossens voor z'n nauwkeurige
vergelijking van 't afschrift met 't oorspronkelijke.
27. De Franse titel is er ook ondergeschreven.
28. Heer van Nedercanne en Hoogschout van Maastricht.
.
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DE BENAMING VAN DE STAD MAASTRICHT
Ongeveer 'n halve eeuw geleden heeft de onvermoeide speurder
en taalgeleerde G.D. Franquinet (18 26-1900) een artikel geschreven over 'Plaatsnamen in Limburg. — Maastricht. — In 'n tweetal
kolommen zijn toen door hem heel wat wetenswaardigheden over
de etymologie te berde gebracht. Terecht heeft hij toen o.a.
opgemerkt:
`Voor ons is het aan geen twijfel onderhevig dat Tricht,
Trecht, niet anders is dan het vernederduitschte Trajecturn, dat,
van trajicere (trans-jacere), overzetten, overbrengen, overvaren
gevormd, den zin heeft van overtocht.'
't Verwonderde ons enigszins dat Franquinet hier niet 'n aardige
bewijsplaats uit een onzer oudste letterkundige voortbrengselen
heeft aangehaald. We bedoelen de volgende passus uit de Sint
Servaaslegende van onze dietse dichter Heynrijck van Veldeken,
uitg. door J.H. Bormans, Maastricht, 18 5 8 :
Triecht
In eynen dall scoen 2 ende liecht,
Effen ende wael ghedaen, 3
Daer twee water tsamen gaen :
Eyn groot ende eyn cleyne,
Claer, schoen ende reyne.
Dats die Jeker ende die mase.
Beide te korne ende te grase 4
Es die stadt wale geleghen,
Ende te schepen in voele 5 weghen,
In visschen ende in ghewilden 6
Ende in goeden ghevylden
Der bester coren eerden,
Die ye 8 mochte ghewerden 9
Des steyt die stat te maten 10
Aen eynre ghemeynre straten 11.
,

.
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Van Inghelant in ongheren, 12
Voer Colne ende voer tongheren.
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in vranckrijck,
Ende mit scepe die des pleghen
Te Denemerken ende te norweghen
Die weghe versamenen sich all dae.
Des es die stadt daer nae
Gheheyten Traiectum. 14
Behalve over de woordafleidkunde heeft Franquinet 't ook
nog over 't gebruik van de benaming zonder voorzetting van
`Maas'. 'Alle Nederlandsche stukken, die ons nog van schepenen
of van den Magistraat bewaard zijn, vanaf de I 3de tot in de 15 de
eeuw, spreken daar ook enkel van Trecht, Tricht, Triecht, en het
is slechts in laatstgenoemde eeuw, dat, voor het eerst, de naam
Maastricht in officieele stukken, van de stad zelve uitgaande,
voorkomt.
Dat dit niet in alle opzichten juist is, wat betreft 't voorkomen
van 't woord Triecht is al bewezen uit bovenaangehaald vers 958.
Maar in dat eerste boek van de Servaaslegende treffen we 't woord
Triecht nog herhaaldelik aan :
vs. 993
vs. 1.318
vs. 2768
vs. 3048
vs. 3075-6
VS.

3140-1

Als hij doen te Triecht quam.
Te Triecht voer den berghe.
Triecht, daer ich hier voermaels was.
Te Triecht keerde hij daer nae.
Doen der goede Sinte Servaes
Te Triecht aldus comen was.
Te Triecht van den hiemel quam
Eyn liecht

Ook in 't tweede gedeelte ontmoeten we de vorm Triecht.
VS. 2
VS. 169

Wie 15 der heer is Triecht 16 comen.
Sonder " Triecht, daer Sinte Servaes,
Die heilighe man, begraven was.
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vs. 28o-1
vs. 299
vs. 443 4
-

vs. 453-4
vs. 510-11
VS. 510-11
vs. 517-8
vs. 551-2
VS. 629
VS. 650-1

vs. 68o
vs. 699
vs. 955-6
VS. 1019
vs. 1089-90
VS. 1125-6
vs. 1229-30
vs. 1235-6
vs. 1287-8
vs. 1292
vs. 1349
vs. 1409
vs. 1412
vs. 1461-2

Doen was te dien stonden
Groet volck te Triecht comen.
In die kerke te Triecht.
Te Triecht daer Sinte Servaes
Ter eerden bestaet was.
Ende Triecht hadde die werdicheit
Daer Sinte Servaes ghebeynte lach.
Tusschen Triecht ende Dynant
Daer was sijn erve ende sijn lant.
Tusschen Triecht ende Dynant
Eyns daechs doen hij daer leyt
Sinte-Hubrecht
Die dat busdom van Triecht nam.
Dat si voeten te Triecht
... hij wolde varen daer
Te Triecht
... te Triecht.
Groot volck te Triecht quam.
Te Triecht sprack hij eynen hoff
Saen is te Paesschen daer nae.
Doen sij te Triecht quamen
Doen quam der Hertoech Heynrijch
Te Triecht schier daer nae.
Hij was wroet ende lovelike 19
Sent 20 dat hij te Triecht quam.
Doen waert die goede Sinte Servaes
Van Triecht ghevoert alsoe.
Ende die van Triecht waren
Mit vamer bevanghen.
Groten yamer doen was
Te Triecht alle die drie iaer.
Soe waes Triecht 21 die rouwe.
Die doen daer waren van Triecht.
Ende doent die van Triecht vernamen
Doen men dat te Triecht vernam
Doen hij in dat monster 22 quam,
In sijn eyghen huys te Triecht.

VS.

1 520

VS. I 770
VS. 2094
VS. 2114
VS.

25 67-8

VS. 2820
VS. 2972

Ende over sijne dienstman van Triecht.
Te Triecht in sijnre houftstat.
Sijne boden sande hij te Triecht.
Te Triecht hij doen selver quam.
Ende sij met Neme 23 ghinghen
Te Triecht, te Sinte Servaes grave
Te Triecht heeft hij huys ende eer.
Die grote heer van Triecht.

Maar ook betreffende 't woord Maastricht kunnen we bewijzen
dat 't reeds in de twaalfde eeuw gebruikt werd. 't Is wederom de
Sintervaaslegende die ons daarin te hulp komt. Slechts tweemaal
treffen we 't aan, wel 'n aanduiding dat 't nog niet zó biezonder
veel in zwang was. In 't eerste boek :
VS. 768-7

Denen 24 gaff hi sprake ende liecht
Die grote heer van Maestriecht.

In 't tweede boek :
VS.

775-6

Gode sij decke 25 aen riepen
Die rouwige van Maestricht.

Echter ook buiten 't diets gebied werd rond 1200 de naam
Maastricht gebezigd. De beroemde minnezanger Wolfram von
Eschenbach geeft ons daarvoor 't bewijs in z'n Parcifal' :
Als uns diez aventiure gieht, 26
Von Kólne noch von Mástricht
Kein schiltaere 27 entwrfe in baz, 28
Denne alser áfem orse saz. 29
't Is niet onwaarschijnlijk dat nog in meer middeleeuwse 3°
geschriften de namen Tricht en Maastricht voorkomen. Tot
heden zijn ons echter alleen in de hierboven vermelde letterkundige voortbrengselen de benamingen van onze stad opgevallen.
Maastricht, 20 februari '28
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NOTEN

1. De Maasgouw, 16 jan. 1879, blz. I 1, i2.
2. schoon. 3. mooi gevormd. 4. zowel... als. 5. vele. 6. jachtvelden. 7. akkers.
8. ooit. 9. geschapen worden. io. net van pas, naar behoren. i 1. algemene
verkeersweg. 12. Hongarije. 13. gewoon zijn. 14. St. Servaaslegende, ie Boek,
vs. 958-982. 15. hoe. 16. Bormans stelt voor: te Triecht. 17. behalve. 18. spoedig. 19. wijs en lofwaardig. 20. sedert. 21. Bormans wil lezen: te Tricht.
22. Munsterkerk. 23. hem. 24. aan die. 25. herhaaldelijk. 26. meedeelt. 27. schilder. 28. ontwierp, schilderde 'm beter. 29. op 't ros zat.
3o. We laten hier buiten beschouwing Mariken van Nimwegen, en 't Abel
spel vanden Winter ende vanden Somer, waarin `Maestricht' ook voorkomt.
Vgl. drs. Jef Notermans, Vijf Charters van vdór i300 in zogenaamd Maaslandse
Taal, geschreven op Sint Pieter en in Tricht, Maastricht, 1970, 1 5 7 biz.
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ESCHATOLOGISCHE ELEMENTEN IN VELDEKES
SINT-SERVAASLEGENDE

A

In het hertogdom Brabant leefde een ridder, die bij de bevolking in een zeer kwade reuk stond. Hij was in hoge mate onrechtvaardig, ja, hij oefende een waar schrikbewind uit. Waar hij maar
kon, stal en roofde hij naar hartelust, zonder zich in 't minst te
bekommeren om zijn slachtoffers. Van God noch gebod trok hij
zich ook maar 't geringste aan. Religie en christendom lieten hem
volledig koud. Ontelbare weduwen en wezen joeg hij de stuipen
op het lijf en tempteerde hij op snoodaardige wijze. Kloosters
van nonnen en monniken overviel en plunderde deze ridder.
Tegenover Godgewijde maagden gedroeg hij zich doorgaans
weerzinwekkend.
Op zekere dag werd deze roofridder getroffen door de geedood. Zonder voorzien te zijn van de genademiddelen der heilige
Kerk stortte hij onverhoeds levenloos neer. Zoals hij geleefd had
(d.w.z. zonder God of godsdienst), werd deze man uit het leven
weggerukt.
Daar stond hij nu voor het bijkonder oordeel, het vreselijk gerecht,
waar hem loon naar werken zou vergolden worden.
II

De dag na zijn schielijke dood werd hij door vrinden op een
baar gelegd, teneinde hem grafwaarts te dragen.
Doch ziet, onderweg gebeurde er iets merkwaardigs. Terwijl
men het stoffelijk overschot naar het kerkhof droeg, keerde
eensklaps de ziel van de afgestorvene in het lichaam terug. Als
het ware herrezen richtte de overledene zich op en kwam op de
baar overeind...
Van schrik en consternatie lieten de dragers de berrie vallen
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en sloegen op de vlucht, op 't zelfde moment dat het angstwekkend
feit tot hun doordrong. Het bloed leek hun in de aderen te stollen.
Rillend over al hun ledematen ijlden ze van de plek des onheils
weg...
Tot volle bewustzijn komend constateerde de zondaar, dat hij
om zo te zeggen, herboren was. Ter plaatse smeekte hij God om
genade. Ziende, dat hij zich op een lijkbaar bevond, maakte hij
een kruisteken : in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest...
Uit de verte sloegen de gevluchte vrinden dit schouwspel gade.
Toen zij tot de overtuiging waren gekomen, dat hun makker tot
het rijk der levenden was weergekeerd, durfden zij de baar
naderen. Nieuwsgierig vroegen ze : wat er met hem was geschied
en hoe het met hem gesteld was.

III
Daarop gaf de arme zondaar ten antwoord : 'Verschrikkelijke
dingen heb ik doorstaan vanaf het ogenblik, dat ik gisteren door
geedood overvallen ben, en mijn ziel en lichaam gescheiden
werden. Ontzettend is mijn lijden en kwelling geweest.
Zo naakt als ik weleer uit de moederschoot ter wereld ben gekomen, zo bloot en onbedekt stond ik daar plotseling, na het
onverwachte stervensuur. Een vreselijke angst overviel mij.
Nauwelijks was ik tot de ontdekking gekomen, dat mijn ziel
absoluut naakt was en mijn lichaam was afgestorven, en niet
zodra werd ik mij deze toestand bewust, of daar kwam ik tot de
ontdekking, hoezeer de duivel mij bedrogen en door zijn sluwe
inblazingen totaal in zijn netten verstrikt had. Eilacy! mijn
berouw kwam te laat.
Ik zag Lucifer met ontelbare scharen trawanten opdoemen,
allen gereed om mij weg te sleuren. Ze grepen mijn ziel, teneinde
die naar het helse vuur te voeren.
Alle mensentongen tezamen zouden niet in staat zijn weer te
geven (al zouden ze vertellen tot aan de dag van het Laatste
oordeel) welk ongekend wonderbaarlijk schouwspel zich toen
ontrolde.
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Een afgrijselijke stank en solfergloed, een legioen van satanische, schrikwekkende wezens, ware kwelduivels zonder weerga,
ontwaarde ik. Ik zag de arme verdoemden in de grondeloze poel
tuimelen, brandend en zich wentelend in gloeiende teer en zwavel.
Hoe diep bejammerenswaard was hun toestand! Een beschrijving
geven van de walgelijke rook en smook zou onmogelijk zijn.
Aan gewone stervelingen de dingen uitleggen, daar acht ik
niemand toe in staat. Voor heel het mensdom is het uitgesloten,
ook maar het honderdduizendste deel in zich op te nemen van
de rampspoed, die ik daar te aanschouwen kreeg en van de tribulaties, die ze ondergaan. Dat te schetsen gaat mijn kracht verre te
boven. Diep ellendig voelde ik mij.
Vervolgens sleurden de satans mij door het luchtruim naar een
ongelooflijk hoge plek, waar ik in minder dan geen tijd in as en
pulver verbrandde. Had ik kunnen sterven, zo was ik duizend
doden gestorven van onbeschrijflijke angstgevoelens. Een weergaloze vrees greep mij aan.
Nadien sleepten duivels mij naar een oord, waar een ijzingwekkende kou heerste. Daar kreeg ik spijt over mijn misdaden,
die ik in de vuurgloed had moeten boeten. Er was voor mij geen
genade te verwerven. 0, mogen we daar toch nimmer terecht
komen!

IV
Na deze belevenissen werd ik zonder dralen voor de hoogste
Rechterstoel gebracht. Geen mens bezit het vermogen om uit te
leggen, of te «begrijpen : hoe mateloos de vreugde, het geluk, de
zaligheid en de schoonheid zijn, die in het Hemels Eden te
genieten vallen.
Dit durf ik in waarheid te beweren, dat het onbestaanbaar is,
dat alles in geuren en kleuren, geheel overeenkomstig de werkelijkheid weer te geven. De vreugde, die er in het paradijs wordt
genoten heeft een menselijk wezen nimmer gezien of gehoord.
Zelfs al zou God aan enig schepsel vergunnen zulks uit te spreken,
dan nóg blijft het waar : dat nooit iemand heeft aanschouwd, en
dat nooit in enig mensenhart is opgekomen, wat er bereid is
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voor degenen, die zalig worden. Zó veelsoortig is de blijdschap
en gelukzaligheid, dat ik het niet kan uitspreken (cfr. Paulus).
V
Toen ik nu, arme ziel, de onvergankelijke eer ter plaatse in
mij opnam, overviel me een diep gevoel van spijt, dat ik ooit
geboren was. Immers, door eigen grote schuld zou ik het zuivere,
eeuwige Leven verliezen.
Voor de rechtbank moest ik rekenschap afleggen over al mijn
zonden. Ik durfde er niet rond voor uitkomen. Zowel de doodzonden als de andere bleken daar overtuigend in heel hun zwaarte.
Niet enkel zondige werken. Ook de begeerte om te zondigen, het
verlangen, door woorden uitgedrukt, om moord of verraad te
plegen, en tevens alle zondige voorstellingen en gedachten,
benevens alle andere verbeeldingen kwamen aan het licht.
Overal waar ik die gekoesterd had, iedere plaats en omstandigheid, waar en waaronder ik die misdrijven gepleegd had, alles
werd mij stuk voor stuk opgesomd. Tittel noch jota ontbrak aan
de lastertaal, die ik ooit gesproken heb, of enige dwaze gedachte,
bij dag of nacht in mij opgekomen. Van punt tot draad werd mij
dat alles voorgehouden. Zonder mij in het minst te sparen, moest
ik deze temptatie ondergaan.
Een strikt rechtvaardig vonnis werd (tot mijn schade en
schande) geveld. De vrede van God werd mij alcia- intz eg d, zonder dat ik er ook maar 't geringste tegen in kon brengen. Dat betekende voor mij een verschrikkelijk raadsbesluit.
En dat was nu altemaal het gevolg van de vergrijpen, waaraan
ik mij had schuldig gemaakt.
VI
Voor de poort zag ik de satans staan in al hun afgrijselijkheid.
Ze stonden op mij te wachten als bloedbeluste leeuwen, als
huiveringwekkende draken, die mij naar een marteloord zouden
sleuren. Doodsangst stond ik daarvoor uit.
Echter volkomen onverwacht, gewerd mij daar de hulp en
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voorspraak van iemand die waard is hogelijk vereerd te worden,
nl. de genadige Sint Servaas. Die verleende mij bijstand, zó, dat
ik verlost werd. Deze waarachtige afgezant van Christus hielp mij
uitstel te verkrijgen voor de tijd van zeven jaar.
VII

Naar eer en geweten wil ik U verklaren, dat het uitstel en mijn
levensverlenging uitsluitend te danken zijn aan deze voorspreker,
die met bijzondere macht bekleed is. Dat heb ik persoonlijk
ondervonden. Toen ik namelijk in de afzichtelijke hellepoel zou
gestort worden — ten gevolge van mijn gruwelijke zonden — was
Sint Servatius mijn heilige redder.
VIII
Thans ben ik voornemens (indien de goede God het toestaat)
mijn zonden van harte uit te boeten. Barrevoets wil ik naar het
graf van Sint Servaas tijgen, uit dank tot hem, die mij dit heilzaam
uitstel heeft weten te bezorgen. Van onberekenbare waarde is
zijn hulp voor mij geweest.
Ten allen tijde verdient deze beschermer in de hoogste nood
hulde. Sint Servaas heeft mij bevrijd en mij deze uitmuntende
vertroosting gebracht, terwijl ik zuchtte in de diepste ellende.
Aldus heeft hij mij zijn genegenheid bewezen. Dit nu is onvergetelij k.
Zolang ik de beschikking heb over mijn verstand en meester
ben over mijn gemoed, wil ik dit aldoor in mijn binnenste levendig houden. Nooit zal ik die redding vergeten, bij spijs noch drank,
in voor- noch tegenspoed, noch tijdens lichamelijke arbeid, noch
onder welke kommervolle omstandigheden ook, of door de
vrees in 't stervensuur. Indien God mij de kracht schenkt, zal ik
zijn nederige dienaar zijn in de jaren, die mij resten.
In een ruwharen kleed en op blote voeten zal ik (als 't God
belieft) pelgrimeren, vervuld van geestelijke liefde, naar het graf
van Sint Servaas. Zonder verwijl wil ik dit voornemen ten uitvoer
brengen en wel reeds op deze dag.'
2
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IX
Vele omstaanders verheugden zich (alleszins terecht) over deze
ontboezemingen, waarvan ze getuigen waren. Metterdaad bewezen zij hun juiste gesteltenis door met de ridder ter boete- en
bedevaart te tijgen naar het graf te Tricht, als echte pelgrims
voorzien van tas en staf. Daar overwogen zij de trouw en bijstand
van Sint Servatius. Mannen, vrouwen en kinderen deponeerden
er hun giften en gaven : kaarsen en geld — als offer — bij de zeer
geziene heilige, om hem te eren en te prijzen.
X
Sindsdien was de ridder een volkomen onderdanig dienaar en
vereerder van Sint Servaas tot aan het einde van zijn leven.
Volledig had hij zich aan hem toegewijd, zoals de levensbeschrijving ons duidelijk zegt.
Nog zeven jaren vertoefde hij op dit ondermaanse, overeenkomstig het uitstel, dat hem verleend was. In die periode bracht
hij in zijn levenswandel een grondige verandering aan. Hij boette
zijn schuld uit, onderhield stipt Gods geboden en verwierf zodoende Zijn genade.
Hierom zij de zoete Jezus en de uitmuntende voorspreker
Sint Servaas geprezen!

B

Teneinde Sint Servatius te verheerlijken heeft God niet enkel
het voormelde mirakel gewrocht. Omwille van Zijn vriend zijn
er nog heel wat meer wonderen geschied.
Nu zal ik U laten zien en trachten te verduidelijken een buitengewoon teken, waardoor Sint Servaas, die zo dikwijls tot God
om genade heeft gesmeekt, verheerlijkt werd.
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II
In Nijvel, waar Sinte Geertrui, Gods bruid, wordt vereerd,
staat een abdijkerk, aan haar toegewijd. Daar immers rust haar
zuiver, heilig gebeente. Door haar vlekkeloze levenswandel
heeft zij — na haar zalig afsterven — een plaats in het Hemels
Paradijs verdiend, alwaar haar de palm der victorie is uitgereikt.
Met de onvergankelijke rijkdom van het Eden zag zij haar zuiverheid en ongebroken trouw beloond.

III
Weleer leefde er in de kloosterabdij van Nijvel een non, Oda
genaamd. Zij was een rechtvaardige vrouw, puur van inborst,
levend volgens Gods gebod, in ieder opzicht gdtrouw aan de
kloosterregels. Gods geest doorstraalde haar zó, dat zij de zuiverheid liefhad. Zó zeer beminde zij de kuisheid, dat de medezusters
— zonder uitzondering — haar op de handen droegen en haar tot
abdis verkozen, vooral wegens haar deugdzaamheid. Deze zuster
Oda was langs vaders en moeders zijde van adellijke afkomst.
Zij had een broer, 'n ridder, waarvan mij de naam niet bekend
is. Die man genoot een beruchtheid. Hij stoorde zich aan God

noch gebod. Ik heb ervan horen gewagen, dat hij zich aan allerlei
misdrijven schuldig maakte, tengevolge waarvan hij Gods gunst
verspeelde. De vreze Gods, daar trok hij zich niets van aan.
Zonder gewetenswroeging trad hij de geboden met voeten.
Midden in dit bandeloos leven trof hem een schielijke dood.
Daarmee kwam zijn ongerechtigheid in het juiste licht te staan.
Geen van zijn vrienden kon hier hulp of steun verlenen. Niemand
vermocht raad te schaffen om de verloren ziel te redden. Zijn
losbandigheid bij dag en nacht publiekelijk bedreven, was zó
verregaand, dat hij zich daarmee Gods toorn op de hals had
gehaald. Geen van zijn makkers verkeerde dan ook in 't minst
in 't onzekere omtrent zijn lot. Eenieder was overtuigd dat de
ridder gestorven was zoals hij geleefd had : door de dood verrast,
terwijl hij zich wentelde in een poel van zonden en deswege in
het eeuwig verderf gestort.
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IV
De abdis, zijn enige zuster, die hem ondanks alles was trouw
gebleven, lag in diepe droefheid gedompeld. Bitter schreide en
klaagde de vrome vrouw. Al te zeer beducht was zij voor het lot
van de afgestorvene, en voor de nood, waarin zijn ziel zich moest
bevinden. Hierover verkeerde zij in verschrikkelijke angst. Elk
uur van de dag en 's nachts waren haar gedachten bij hem. Door
goede werken en gebeden, door smeken en onophoudelijke boetedoening, door het reciteren van psalmen en het plengen van hete
tranen trachtte zij voor de ziel van haar broer (waar zij zo zeer
aan gehecht was) clementie te verwerven.
Vele aalmoezen deelde zij uit. Vaak knielde zij neer op het graf
van Sinte Geertrui, haar geliefde heilige, opdat deze haar steun
zou verlenen.
Uit haar heldere ogen vloeiden veelvuldig tranen voor het
altaar, waaronder de relieken van Sinte Geertrui bewaard werden.
Door droefheid werd zij herhaaldelijk overmand.
Ik kan mij niet herinneren hoelang het geleden is, maar op 'n
keer, nadat men de hora matutina in de abdijkerk had gezongen,
bleef Moeder Oda alleen achter en stortte — naar gewoonte —
haar droeve klachten.
Voor Sinte Geertruis altaar neergeknield bad en reciteerde zij
psalmen uit haar brevier en stierde haar gebeden hemelwaarts.
In diepe ootmoed lag zij daar op haar knieën, toen ze eensklaps
een visioen kreeg.
Zij schouwde en zag haar broer, die tot haar het woord richtte.
Op het horen van zijn stem schrok zij uitermate.
`0, God! Lieve Heer! Heilige Maria, Moeder Gods!' riep ze
uit. 'Zijt gij het, mijn broer ?' — Inderdaad, dierbare zuster.
Waarlijk, ik ben het. Wees van ganser harte getroost. Dank zij
Gods genade ben ik verlost. Mijn ziel is bevrijd en gered.'
`Maar mijn gelifde broer, hoe is dat mogelijk ?' sprak de
vrome vrouw. 'Heel je leven heb jij je overgegeven aan uitspattingen, en zonde op zonde gestapeld, ten aanschouwen van iedereen. Dat je daarvoor de gerechte straf niet zou ontlopen, kon
elkeen voorzien.' Hierop gaf de ziel ten antwoord: Wat je zegt
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is volkomen juist, Zuster. Ik heb werkelijk weinig goeds uitgericht. Mijn gemoed was zó verhard, dat ik voor geen enkele
misdaad terugschrok, of er spijt over had. Zó veelvuldig en
weerzinwekkend waren mijn vergrijpen, dat ik het medelijden
van Onze Lieve Heer totaal verspeelde. Trouwens, daar had ik me
ook geen ogenblik voor ingespannen. Het gevolg was, dat ik bij
het schielijk afsterven door de duivels, die mij tot dit schandeleven hadden aangezet, werd meegesleurd naar de poel des verderfs.
Wat ik daar aanschouwd en ondervonden heb, kan ik U met geen
mogelijkheid schilderen. Die doorstane marteling zou niemand
zich kunnen voorstellen of indenken.
Toen kwam ik voor het Gerecht, waar ik gevonnist werd.
Alsdan moest ik de tocht naar de grondeloze verdoemenis aanvaarden. Het ogenblik brak aan, waarop de helse honden (in een
onafzienbare rij klaarstaande, om mij in de ellende te storten) me
aangrepen en me barbaars mishandelden.
Na een tocht stonden ze voor een burcht, die er fraai en schitterend uitzag.
Zó prachtig en luisterrijk was die, dat ik er niet over uitgepraat
geraak. Op de tinnen (een staaltje van buitengewone bouwkunst)
vertoonde zich een eerbiedwaardige grijsaard. Onverhoeds ontrukte hij me met kracht aan de satansklauwen, die mij daar (onder
onmenselijke geselingen) gebracht hadden.
Weet je, wie die heilige was?
Niemand anders als de liefdevolle Sint Servaas, die zoveel kracht
bezit, dat hij in staat bleek, mij te ontzetten uit de macht van de
duivelse bende.
0, wat 'n geluk, dat ik bij hem was terecht gekomen!'
De jonge ridder vervolgde zijn verhaal :
`Weet je wel, beminde zuster Oda, dat ik deze redding aan een
kleinigheid te danken heb ?
Sint Servatius, die mij op bedoelde plek bevrijdde en door zijn
bijstand vertroosting schonk, heeft mij deze ontferming en bevrijding uit een weergaloze ellende bewezen, om de eenvoudige
reden, dat ik lang geleden een keer of drie (in pelgrimsgewaad en
barrevoets) zijn grafstee heb bezocht. Dat ik toen op zijn heilige
rustplaats heb gebeden, daarover mag ik mij ten eeuwigen dage
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verblijden. Om die geringe verdienste (want meer kan ik mij niet
herinneren) heb ik zijn daadwerkelijke steun ondervonden. Op
grond hiervan zing ik de lof van de heilige, de onvolprezen Sint
Servaas.
Niet alleen mij heeft hij ontrukt aan het satansgeweld en mij
behoed voor de eeuwigdurende jammerpoel, ook tal van anderen
heeft hij vreugde bereid, dewijl zij op deze of gene wijze eer en
hulde hebben betoond aan zijn nagedachtenis.'
V
Hierop stortte de ridder zijn gemoed uit in loftuitingen.
`Sint Servaas, de geZant van Christus, de waarachtige Vriend
van God, ontleent aan Hem een buitengewone invloed. Dat is
eertijds gebleken te Rome, waar hij op het graf van Sint Pieter
deelgenoot is geworden in de sleutelmacht.
In die bewuste nacht smekend voor Tongeren, opdat zijn voormalige residentie het oorlogsgeweld zou doorstaan, kreeg Servatius een vizioen. Daarin werd hem ontvouwd, dat Tongeren tot
ondergang gedoemd was.
Tijdens dit droomgezicht raadde Sint Petrus hem aan niet
langer voor Tongeren te blijven bidden. Wel schonk hij Servaas —
als bisschop — de macht om zondaars hun misdrijven te vergeven
en genade te erlangen!
Als blijk van waarachtigheid overhandigde Sint Pieter hem bij
die gelegenheid een sleutel van zulke kostbare makelij, dat
geen fraaier kunstwerk ter wereld ooit zal kunnen gesmeed
worden.
In Sint Servatius' heiligdom te Maastricht bewaart men dit
tastbaar bewijs, waarbij reeds zovelen heul en heil hebben
gevonden.
De goede heer, Sint Servaas, die mij verlost heeft, nadat ik
veroordeeld was, deze helper in de nood, is ontelbare malen
voorheen en nadien opgetreden als redder van talloze vereerders.
Hoevele zielen zouden niet door hem in veiligheid zijn gebracht !
Voorzeker honderddukenden ! En aldoor blijft hij bijstand verlenen,
waar zulks slechts mogelijk is.
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Daarboven in het Hemels Hof is hem buitengewone waardigheid geschonken. Hier op 't ondermaanse kan hij door het mensdom nimmer genoeg geprezen worden.
Na de apostelen geniet hij in Lotharingen grote populariteit. In
Maastricht ontvangt hij doorlopend hulde in zijn kathedraal.
Voor de Maasgouw is dat een onschatbare troost.
Door Sint Servatius' verdiensten ben ik de dans ontsprongen
en ontsnapt aan de eeuwige verdoemenis. Derhalve moeten hem
gestadig meer lof- en eerbewijzen gebracht worden. In de hemel
en op aarde prijst men (dank zij de Zoon van God) de hoogwaardige, de grote heer Sint Servaas.'
VI

Nadat zij deze verhalen en loftuitingen gehoord had, sprak de
abdis Oda :
`Geprezen zij de goede God! Aan Sint Servatius, de eerbiedwaardige, dient men lof en hulde te brengen. Zijn naam zij
gezegend! Vertel mij thans, geliefde broeder, om welke redenen
je, sedert de bevrijding uit de hel en de troost, die je ten deel is
gevallen, hier in het aardse tranendal bent teruggekeerd, waar
slechts ellende en droefheid heersen ?'
Het antwoord van de verloste ziel luidde :
`Zeer beminde zuster, hoofdzakelijk omwille van U. Omdat ik
U de vreugdevolle tijding van mijn bevrijding wilde brengen,
wetend, dat dit een opbeuring voor U zou betekenen.
Maar bovendien, opdat de genadevolle Sint Servaas, aan wie ik
de redding na mijn veroordeling te danken heb, nóg meer geprezen worde. In (de) naam van de Heer verzoek ik U, aan Sint
Servatius nog meer eer te bewijzen, zijn cultus te bevorderen en
geheel Uw persoon daarvoor in te zetten.
Dit verhaal moet geboekstaafd worden ter verspreiding van de
devotie tot Sint Servaas.'
Daarop sprak de abdis :
`Deze opdracht wil ik gaarne vervullen. Met vreugde zal ik
mij met deze taak belasten terwille van de trouw en de genade.'

3

VII
Plotseling was de geest spoorloos verdwenen. Waar Moeder
Oda ook keek en speurde, ze zag niemand.
Vanaf dat moment was zij meer dan ooit Gods dienares. Ze
wijdde zich geheel aan de verering van Sint Servatius. Hem vereerde zij bij dag en nacht, aan eenieder verhalend, hoe de geest
van haar broer in een visioen verschenen was. Ook hoe zij de
ridder vertroosting had geschonken, die het helse vuur ontkomen
was, dank zij de tussenkomst van Sint Servaas. Die prees zij
daarvoor volkomen terecht.

*

**
Bovenstaande, ietwat vrije weergave van Veldekes verzen (II
23 2 5 -2 5 88 en II 2 5 8 8 28 84) geeft aanleiding tot verscheidene
commentaren.
Qua inhoud valt de overeenkomst van de twee fragmenten
sterk op. In allebei is sprake van een helletocht na een zgn. bijzonder oordeel. Zowel in het eerste als in het tweede verhaal zou
de delinquent naar recht en reden in de eeuwige verdoemenis zijn
gestort, ware de machtige advocatus-procurator Sanctus Servatius
niet als deux ex machina, althans als onverwachte redder, op het
laatste nippertje ter hulp gesneld.
Eerstgenoemd stuk heeft dramatischer kracht. Er zit meer
vaart en dynamiek in. Aan realisme ontbreekt het geenszins.
Integendeel. De scène van de plotselinge dood, het transport
naar de laatste rustplaats, de onverhoedse 're-naissance', de vlucht
van de vrinden, die de baar dragen, de schrik en aarzeling om tot
het herleefde lijk terug te keren, dat alles is zonder twijfel scenisch,
om niet te zeggen filmisch.
Voeg daarbij de gevarieerde weergave van de tortuur en tribulaties, en het zal zelfs voor de kritische lezer een panorama blijken
van grote levendigheid en bewegelijkheid.
In het tweede fragment is de dialoog van belang. Het tweegesprek tussen broer-in-geestgestalte en zijn zuster-in-het-klooster bezit verve en realisme. Al is de schildering van het eschato-
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logische niet zo aangrijpend of Dantesk als in de eerste beschrijving, toch toont ook deze reeks van tafereeltjes het picturale
talent van de verteller alleszins aan.
Omtrent de intentie van de middeleeuwse dichter hoeft de
lezer geen ogenblik in het ongewisse te verkeren. Het ligt er
duimen dik op : bevordering van de cultus van Sint Servaas met
alle legale middelen. Klinkt het niet als een imperatief mandaat,
dat de non Oda van haar overleden broer krijgt? Welnu, van deze
ereplicht zal zij zich zonder aarzeling kwijten.
Bepalen we ons evenwel tot het terrein der eschatologie, het
gebied der laatste lotsbestemming, de dingen en gebeurtenissen
van het z.g. hiernamaals 1 .
Op verschillende wijzen laten de kwesties, in de 5 6o verzen
aangeraakt, zich benaderen.
Een eerste vraag die men kan stellen is deze :
Stemt het exposé van de schrijver over dood en oordeel, hel
en hemel overeen met de denkbeelden, de middeleeuwse opvattingen in het algemeen en met die van de theologen in het bijzonder ?
Een andere vraag die rijst, kan als volgt geformuleerd worden
hoe kan een ziel verpulverd en verast worden, en na deze atoomsplitsing toch allerlei kwellingen in een polair gebied, in een
monstrueuze frigidaire ondergaan ?
Ten derde : is de chronologische orde wel juist ? Valt een ziel
eerst in handen van de sadistische kwelgeesten en daarna pas in
de potestas van de Almachtige Rechter ?
Vervolgens : Is het juist, dat de ziel bij het verschijnen voor de
rechterstoel in een oogwenk heel het zondig verleden tot in de
geringste details voor de geest krijgt en zich volkomen bewust is
van de strikte rechtvaardigheid van het judicium?
Ten vijfde: Kan er desondanks interventie plaats vinden door
een hemelse protector, en wel op grond van voorheen betoonde
veneratie ?
Ten zesde : Hebben de voormelde scènes stof en vorm verschaft
aan middeleeuwse dramaturgen, die een kennelijke voorliefde
hebben betoond voor de uitbeelding van 'het boze beginsel' op
de planken? 2
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We zullen het hierbij laten, zonder op elk der geponeerde
vragen een uitvoerig antwoord te beproeven, daar dit de gestelde
tijdslimiet ver zou overschrijden.
Trachten wij enkele eschatologische elementen enigermate in
het licht te plaatsen.
Aangaande 'Das Jenseits' en de `Schicksalsfrage der Menschenseele' kan men te rade gaan o.m. bij een geleerde als dr. Joseph
Staudinger (2. Auflage 1941, 398 blz.).
Het derde hoofdstuk getiteld 'Zwischen Diesseits und Jenseits'
(blz. I 13-171) behelst o.m. deze uitspraak :
Jede Leiche ist ein Gottesgericht ii.ber die Diesseitsgesinnung
des Siinders!' (p. 114).
Staudinger neemt een korte spanne tijds aan tussen wat we
gewoon met zijn dood te bestempelen en het eigenlijke, laatste
ogenblik. Dat woordje kort vat hij op `nach unseren gewffl inlichen
Empfinden, aber lang genug fr die Seele, um sich noch einmal
zu besinnen (p. i26). Voor de Almacht van God... `sei es uberdies
ein leichtes, diese letzten Augenblicken, wo bereits die Briicken
abgebrochen seien fiir naturgemszes Denken und Empfinden
(weil die Sinne ihren Dienst versagen), auszufllen mit einer Flut
von G-ttlichen Erleuchtungen und Willensanregungen' (p. 126).
Maar dat zijn excepties, voegt de geleerde theoloog er aan toe.
Zeker, zo vervolgt hij enkele bladzijden verder zijn betoog,
`Gott kann Wunder wirken und liber diese naturgegebenen Gesetze hinweg der Seele vorbergehend das Erkennen und Wollen
eines reinen, nicht mehr an den Korper gebundenen Geistes verleihen und sie dann mit eine Flle von Erleuchtungen und Willensanregungen iiberschwemmen, ehe sie noch hinaufgerufen
wird vor seinen Richterstuhl. Solche Wunder k&men uberdies
nur gewirkt werden unter ganz besonderen Umsdnden und aus
Mheren Zwecken' (p. 128).
In bovengeciteerde Veldeke-fragmenten is van het onderwerpelijke ingrijpen door God niets te bespeuren.
Volgens oud-testamentische opvattingen, gehuldigd door de
Prediker ii, 3 is de toestand aldus : zoals de boom valt, zo blijft
hij liggen.
Instede van een houthakkersformulering te bezigen kan men
-
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ook zeggen : 'Wie gelebt, so gestorben', of, in de terminologie van
Staudinger : normaliter `ist das Sterben des Menschen so, wie
sein vorausgegangenes Leben war : Das Schwergericht der guten
oder schlimmen Frchte zieht ihn mit sich' (p. 13 0).
Steunend op psalm 1 38, 6 16, het boek van Spreuken 24, 12 en
Hebreeuwen 4, 12 v.v. ziet Staudinger in de Goddelijke Rechter
drie eigenschappen... 'die im Gerichte liber die Menschenseele
zutage treten und die in unendlich vollkommener Weise ineinandergreifen, ja in Wirklichkeit und Wahrheit nur eines sind, weil
sie eben sein Wesen selbst darstellen : seine Allwissenheit, seine
unendliche Gerechtigkeit, seine iiberflieszende Erbarmung' (p.
137).
De Heilige Schrift gewaagt herhaaldelijk van een persoonlijke
confrontatie tussen de mens en de goddelijke handhaver van het
Jus in de stonde van het eerste oordeel.
Voor een christen is het duidelijk — meent de theoloog — dat de
president dezer rechtbank niet het Opperwezen zelf kan zijn, in
zijn goddelijke natuur. Naar de opvatting van de theologie is het
uitgesloten, dat een mens in staat zou zijn God te aanschouwen
vooraleer hij is ingegaan in de eeuwige glorie van het hemels
paradijs. Derhalve moeten wij aannemen, dat de ziel van aanschijn
tot aanschijn geplaatst wordt voor Jezus Christus, de Zoon van
God, in zijn menselijke natuur 3
De schrikwekkende imperatief: 'Ga weg van mij vervloekte,
in het eeuwige vuur' hoort de zwarte ziel van eerst bedoelde ridder
niet uitspreken, al was er reden te over, om dit vonnis te verwachten. Bij de tweede staat het er niet expressis verbis, maar
moeten bedoelde woorden wel geklonken hebben.
De visie van een andere godgeleerde, prof. Aloïs Janssens
C.I.C.M., zoals die ontvouwd is in zijn boek 'De Uitersten',
(Utrecht, i940, 174 blz.) verschilt essentieel niet van de voornoemde theoloog.
Ook Janssens geeft toe, dat het in Gods Almacht ligt de genade
van bekering na de dood te geven. Maar de 'verwachting van een
nieuwe proeftijd na dit leven (eerstgenoemde booswicht mag
zeven jaar op het ondermaanse terugkeren! J.N.) biedt geen
stevig fundament voor de zedelijke orde, omdat het dan voor
-

.
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elke zondaar absoluut veilig is, zolang hij leeft, niet aan plicht en
bekering te denken' (blz. 3o).
Uit het eerste gedeelte blijkt dat de ziel het hele levenspanorama
heeft zien voorbijflitsen. Dit klopt met de theologische visie, die
houdt, dat de ziel in een goddelijk licht heel haar verleden overschouwt, de diepe betekenis beseft van al datgene wat ze verzuimd
en misdreven heeft, en tegelijk zich ten volle bewust is van het
rechtvaardig vonnis, dat de Rechter velt.
Bij Augustinus lezen we, in zijn Civitas Dei I, 20, C. 14, dat een
goddelijke kracht al de werken van de mens in het geheugen
terugroept, de slechte zowel als de goede. Door intuïtie zal hij ze
voorbij zien flitsen en zichzelf beschuldigen of verontschuldigen.
Zowel St. Gregorius 4 als St. Beda 5 huldigen de theorie dat er
na de dood onmiddellijk en volledig vergelding plaats vindt. Men
kan zeggen, dat deze zienswijze vanaf de zesde eeuw in WestEuropa de eschatologie in de Latijnse Kerk definitief bepaalt.
Volgens de kerkleraar Hilarius van Poitiers (+ 315-367) ondergaan de zielen van de bozen na hun dood een foltering door vuur.
De kerkvader en kerkleraar Hiëronymus is van mening, dat de
zondige ziel niet terstond hellepijnen ondergaat, maar in voorlopige hechtenis wordt genomen.
Volgens St. Ambrosius, 34o of 349 tot 419 of 42o, leerling van
Greg. van Nazianze, schijnen er bovenaardse plaatsen te zijn,
waar de verstokten gepijnigd worden.
Sint Augustinus spreekt alleen van een verborgen folteroord.
In Veldekes legende kan uiteraard geen sprake zijn van de
geloofsbepalingen, uitgevaardigd op het Concilie van Lyon, 1267,
die de onmiddellijke vergelding na het afsterven inhouden. Wat
de afschuwelijke tocht van de Brabantse ridder betreft, kan men
een ogenblik denken aan het zgn. Athanasius' (295-373) symbolum : zij die het kwade hebben bedreven, zullen ingaan in het
eeuwige vuur.
Sint Clemens gewaagt van de vreselijke tormenten in een onblusbaar vuur.
Ene Minitius Felix (omtrent 200 n. Chr.) hangt een schilderij
op, dat verbranding suggereert, zonder het leven te doen ophouden, een foltering zonder extirpatie.
36

In de Tartaros lijdt de ziel een pijn van schade en een pijn van
gevoel. De eerste heeft betrekking op de altijddurende distantie
van de aanwezigheid Gods (Mattheus 25, 41), het uitgesloten zijn
van de feestdis van de Bruidegom (Mattheus 2 5, i z), de uitsluiting
van het Koninkrijk (I Korinthen 6, 9).
De andere duidt op de kwelling van de verdoemde, de uitwendige invloeden op de ziel voor haar verrijzenis, tormenten en
tortuur.
Uit de mond van de teruggekeerde ridder vernemen wij een
meer imaginatieve dan theologische uitbeelding. Dat de ziel een
pyrotechnische en een bevriezingsmethode zou ondergaan verwerpen hedendaagse godgeleerden (Janssens, p. 135).
Wellicht gaat de ridderbeschrijving ten dele terug op Hiëronymus, die zou steunen op het boek Job 24, 19. In de vallei van
Hinnom wemelt het van wormen, heerst een weerzinwekkende
onreinheid, walmt vieze rook en heerst een duisternis van smeulend vuur.
Verschillend zijn de standpunten van de Kerkvaders e.a. Origenes (+ 185 — j 254), zijn bewonderaar Gregorius van Nyssa
(+ 335 i 394) en Ambrosius 6 vatten het hellevuur metaphorisch op, als een gewetenswroeging, dus een geesteskwelling.
Augustinus is meer geporteerd voor een physisch vuur, ofschoon geen enkele natuurkundige precies weet hoe de geaardheid is.
De Middeleeuwer stelt het zich zo voor, dat de ziel een foltervuur ziet, dat haar de verloren gelukzaligheid doet beseffen, of
zich inbeeldt, dat ze in het vuur vertoeft, a.h.w. met vuur geassocieerd is, of op een mysterieuze manier door een vuur getormenteerd wordt, net alsof ze lichamelijk verpulverd wordt.
Daaruit laten zich deze conclusies trekken :
a) het hellevuur aanvaardt men als een uitwendig geschapen
iets.
b) de eigenlijke aard en existentie kennen wij niet.
c) gedeeltelijk vertoont het overeenkomst met vuur op onze
aardbol.
d) verdoemden worden op onbegrijpelijke wijze gepijnigd.
—
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Al komen in Middeleeuwse legenden en exempelen (cf. C.G.N.
de Vooys 7 ) verhalen voor over de bevrijding van verdoemde
zielen, en wel op voorspraak van de Smekende Almacht Maria,
historische of dogmatische waarde kan men daar bezwaarlijk aan
toekennen.
Men mag een ogenblik denken aan Keizer Trajanus, die door
een extraordinair raadsbesluit, volgens Gregorius de Grote, uit de
hel verlost, en getransporteerd zou zijn naar een plek, althans in
een toestand zou gebracht wezen, waar hij de eeuwige zaligheid
alsnog kon verdienen, de nuchtere theoloog zal hierbij de schouders ophalen.
In het dogma speurt men vergeefs naar hemel, hel en vagevuur
als een bepaalde, aanwijsbare plaats. 'Van de mensenziel die van
het lichaam is gescheiden, kan alleen gezegd worden dat zij zich
in een plaats bevindt, in zover haar verstand tot een bepaalde
waarneming of kennis gedetermineerd is, hetzij van een bepaalde
plaats, hetzij van bepaalde gebeurtenissen'. ( Janssens, p. 171).
Terecht waarschuwt Thomas van Aquino ervoor, dat de wijze
waarop geesten en zielen 'ergens' zijn, ons in dit ondermaanse
nooit duidelijk kan worden (S uppl. Qu. 69, a. I, ad. I).
Wat derhalve over deze materie gezegd of geschreven is, zou
kunnen verwezen worden naar het rijk der fabels of fantasie.
Of Veldeke met zijn pen en penseel waarheid ex cathedra heeft
willen verkondigen, kunnen we buiten beschouwing laten. Primair heeft hem voor ogen gestaan (en dit in het voetspoor van
tijdgenoten en voorgangers) : de cultus van de grote Heer van
Tricht, Sanctus Servatius, naar best vermogen te bevorderen 8
.

Maastricht, 13 mei 195 3.
Feestdag van Sint Servaas.
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NOTEN
1. Cf. H. J.E. Endepols, Bijdrage tot de eschatologische voorstellingen in de Middeleeuwen (Ts. NTL, XXVIII, 49-11i). Met geen woord zinspeelt de schrijver op
Veldeke's beschrijving van hemel en hel. Evenmin gebeurt dit in zijn twee art.
Mnl. beschrijvingen van de gebeurtenissen voor het einde der wereld' (Studia Catholica,
ie jg., pp. 170-185, 260 284).
2. Cf. Ernest Soens, De rol van het bom beginsel op het middeleeusch tooneel
(Gent, 1893, 146 blz.) en E. J. Haslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen (Leiden, 1912, 208 blz.).
3. 'Het is Christus zelf die het oordeel zal vellen' (Jos De Brandt, Christelijke
Eschatologie, blz. i 0, Brussel-Nijmegen, 1935).
4. Gregorius de Grote, Paus en kerkleraar 3.9.590 — 12 .3. 60 4.
-

5. Beda Venerabilis, + 673-735.
6. ° Trier 333 of 34o — t Milaan 397.

7. Middelnederlandse legenden en exempelen (1926, 374 blz.), inz. het 9e hoofdstuk.
8. Cf. Prof. Mag. Dr. C. Friethoff, 0.P., Engelen en Duivelen (Hilversum,
1940), o.m. blz. 5, 63, 6 7, 74 - 7 8 , 98-103.
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SINT-SERVAAS ALS MEDICUS
In de beroemde schatkamer van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, waarin kostbare relieken van hoge kunstwaarde sinds
eeuwen bewaard blijven, bevindt zich een drinkbeker. Een vrome
overlevering houdt o.m. deze 'coupe' met de artistieke sleutel en
de pelgrimsstaf voor persoonlijk bezit van de 'eerste Nederlandse
bisschop'.
Al eeuwen geniet deze beker een veneratie, speciaal onder
zieken die door koortsen gekweld worden. Volgens een legendarische voorstelling zou de pelgrimerende Servatius deze scyphus uit engelenhand ontvangen hebben, nadat op mirakuleuze
wijze in de Elzas een bron ontsproten was. Het water dat daar
rijkelijk opborrelde herschiep het dorre landschap niet alleen in
een vruchtbare streek, doch bleef van een zodanige kracht, dat
mens en dier terstond genezen werden van hun kwalen, zodra
ze er een teug van genomen hadden.
De dichter Henric van Veldeke die zijn legende over SintServaas hoogstwaarschijnlijk kort na 1160 schreef, schetst ons
deze medische aangelegenheid aldus.

2105 Die borne die was voele goet
Ende die beke ende die vloet
Die uuten borne daer vloot,
Voele lude derre ghenoet
Ende dat vee dat daer dranck,
2110 Dat ongesont waes ende cranck,
Het waert gans ende ghenas.
Dus waert gheeert sinte Servaes.
Eynen nap hem dinghel brochte
Daer hij des borns mede drincken mochte,
2115 Die noch in sijn monster es.
Ende die vanden febres
Sieck sijn ende onghesont,
Comen daer te mengher stont
Ende begheeren mit groten vlijt
40

Om der siecheit te werden quijt,
Ende dat sij mogen daer uut drencken,
Want sij dan te genesen dencken,
Alst ouck deckwijle gheschiet, dats waer,
Daer omme soe comen deckwijle daer
2125 Voele volcks van vrouwen ende van mannen.*
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Van hedendaags standpunt bekeken, kan men in de uitvoerige
vermelding van het ontstaan der bron en de 'beau geste' van de
hemel tegenover Servatius, in de vorm van een kunstzinnige
beker, een propagandistisch element voor de cultus zien. Het
bezit van een 'coupe', waaruit zieke ingezetenen en pelgrims
mochten drinken, moet de toeloop naar het graf van Sint-Servaas
stellig gestimuleerd hebben.

**
Uit het populaire, folkloristisch werk van Alfons de Cock,
Volksgeneeskunde in Vlaanderen (Gent 1891, blz. 3 14), kan men
vernemen, dat Sint-Servaas gewaardeerd werd als geneesheer van
de lamheid. Dat gold al in de elfde eeuw, want de Servatiuslegende
van onze Veldeke is o.m. gebaseerd op een Vita uit circa io88.
In de berijmde tekst van ongeveer tachtig jaar nadien lezen
we over de mirakuleuze, medische macht van Sanctus Servatius
onder meer:
Na zijn hemelse uitverkiezing tot bisschop van de Civitas
* Terwille van de lezers die niet elke dag middelnederlands onder het oog
krijgen, zij hier vermeld, dat de spelling oe vaak beantwoordt aan onze klank o
in b.v. ook.
De combinatie ae klinkt als d in Maas. De lange ij heeft ongeveer de waarde
van ie in hier.
Vs. 2115 betekent, dat de scyphus zich ten tijde van Veldeke nog in de
munster, d.i. de domkerk van Sintervaas te Maastricht bevond.
In vers 78o is sprake van lepra of de kwaal van Lazarus.
Met oevel in vers 788 is te vergelijken ons euvel. Op het einde van vers 790
leze men gheneerde = genas.
Het ongewone adjectief in 964 betekent wel gepijnigd, gekweld, toegetakeld.
In sommige Limburgse dorpen komt dit bijvoeglijk naamwoord nog voor.
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Tungrorum, verspreidde zich de faam van de episcopus Servatius
als een lopend vuurtje.
Groet volck tot hoem quam,
Totten heilighen grieke.
vers 78o Die lasersche ende die sieke,
Die stomme ende die blynden,
Daer sijne mochten vynden
Die hoem soechten mit trouwen,
Die ghetroester haers rouwen
78 5 Denen gaff hi spraeke ende liecht,
Die grote heer van Maestriecht,
Die heilighe predickere.
Soe wat oevel dattet were,
Datten luden deerde,
790 Mit gode dat hij se ghenerde,
Sij waren douff off lam.
**
Nog een andere bewijsplaats levert Veldeke i.v.m. een paralyticus. Eerst toont Sint-Servaas vanuit de hemel zijn medische
interventie tegenover twee andere schepselen. Dank zij de
goddelijke Heiland, d.w.z. genezende, verleent Sintervaas medische bijstand.
96o Dat deze God mit synre macht.
Inden selven paeschnacht,
Die wijle dat men die lessen las,
Eyn seer sieck man die ghenas,
Die langhe was ghehaertscaert.
965 God halp haer (sic) dat sij (sic) gaende waert.
Ende eyne ander was hovellecht,
Denen waert der rugghe recht,
Dat was goits gerichte.
Alle goeie dingen in drieën :
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Eyn man die sieck was vander ghichte
970 Ende was verlaemt ende quall —
Hi lach daer inden hospitaell —
Die ghenas op die selve stonde.
Hiermede kan bedoeld zijn het historisch aan te wijzen domus
hospitalis, ook wel domus pauperum of hospitale pauperum
genaamd, vlakbij de basiliek van Sintervaas gelegen.
**

Een keer laat de geneesheer Sanctus Servatius verstek gaan
bij een geval van paralysis. Het betreft een bijna grappig-tragisch
geval van een onwillig belastingbetaler, en nog wel iemand van
adellijke afkomst!
II 20 17

Hij was gheheyten Cendebolt.
Hij was sculdich van rechter scholt
Cens van sijnen houfde.

Deze ridder stoort zich niet aan het evangelisch voorschrift,
de keizer te geven wat des keizers is, en Gode wat God toekomt,
Zelfs gaat hij in een overmoedige bui zover, te verkondigen, geen

penning te betalen, zolang zijn voeten en benen hem konden
dragen. Prompt krijgt hij een attaque in de vorm van geejicht.
Want inder naester nacht
Velden eyn groot onghemach :
Dat quam van gods gericht,
II 2040 Doen hoem (verstijfden) vander ghicht
Die beyn all mitten voeten.
Berouw en boete baten hem niet.
II 2045 Ane den lyve mochte hij nyet genesen.
Hij mag blij zijn vergiffenis te verkrijgen en zijn verdere leven
als een Job te slijten.
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II 2046 Die ziele mocht wale behalden wesen,
Off hijt verdudeliken nam
Dat heme van sijnen sonden quam.
Zo verging het de wanbetaler in de middeleeuwen die niet
naar goeie raad wou luisteren en zich van het Sint-Servaaskapittel,
aan wie hij cijnsplichtig was, niets aantrok.
Of het kanunnikengerecht hem aanpakte met de sterke arm,
althans gebruik maakte van het jus, waarin sprake is van 'pernoctationes' of 'vernachtingen', vermeldt Veldeke niet.
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BIJ HET 'EEUWFEEST' DER ONTDEKKING VAN
EEN MANUSCRIPT DER SERVAASLEGENDE
Wanneer we ons binnenkort onledig zullen houden met het onderwerp 'Een Eeuw Veldeke-Studie', zal daarin dienen vermeld te
worden de prijzenswaardige poging van Ludwig Ettmiiller, die,
in zijn woonplaats Zrich, in i 8 51, Heinrich von Veldeke' ten leven
wekte door zijn filologische arbeid `Dichtungen des deutschen
Mittelalters' 1 .
De simpatieke onderneming om Veldekes liederentaal te herstellen moest mislukken, daar de studie van het middelnederlands
en nederrijns pas in de kinderschoenen stond. Zelfs dertig jaar
nadien faalde een hooggeleerde als dr. Otto Behaghel, door dat
hij onze oude taal niet voldoende machtig was : Veldekes Eneide
in gerestaureerde vorm was onbruikbaar voor de taalwetenschap.
Wij hebben antiquarisch het exemplaar gekocht, weleer toebehorend aan prof. dr. J.H. Kern. Het boek krioelt van correcties
in orthografisch en ander opzicht 2 .
Niet zo heel lang na de publicatie van Ettmller werd er een
merkwaardige ontdekking gedaan. Deze zou een verrassende
ommekeer brengen in de Veldekevisie en Veldekeproblematiek.
Het was de leraar M. Gillet (en niet, zoals dr. G.I. Lieftinck
meent, J.H. Bormans 3 ), die in het dorp Aubel, in het land van
Overmaas, vlak ten zuiden van onze Limburgse grens de vondst
van zijn leven deed. Deze 'trouvaille' zou nimmer aan het licht
zijn gekomen, als niet op snaakse, studentikoze wijze Kamiel
Huysmans, de huidige, hoogbejaarde president van de Senaat in
België, een en ander ruchtbaar had gemaakt. Hij heeft dit gedaan
in een gechargeerde stijl in een sinds lang opgeheven tijdschrift
`Limburgsch Jaarboek', i 894 1 89 5 (uitgegeven te Hasselt, Vlaams
Limburg) en in Nederlandse bibliotheken niet te vinden.
Wij geven zijn tekst integraal met één lichte correctie. Voor
degenen die de eufemistische aanduiding niet geheel zouden
doorgronden, diepe de toelichting, dat notaris Ausems te Aubel
het onderwerpelijk manuscript op een plaats had gehangen, waar
wij tegenwoordig het w.c.-papier deponeren. De vandalistisch-
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hygiënische intentie was wansmakelijk en onvergeeflijk. Gelukkig was de papierkwaliteit te degelijk om zich te laten misbruiken.
Thans de tekst van de toen nog geen twintigjarige Huysmans.
Weledele Hooggeboren Lezer,
Ik ben zoo stout 'UEd. een avontuur te verhalen, welke (sic)
voor jaren plaats greep, en tot heden toe niet verteld werd aan de
letterminnende gemeente, alhoewel mijn geschiedenisje een ontzagwekkende invloed uitgeoefend heeft op de Nederlandsche,
Limburgsche, tot zelfs op de Hoogduitsche letterkunde.
Het was in de jaren 6o (lees : in de vijftiger jaren van de 19e
eeuw, J.N.). Mijn oud-leraar van geschiedenis aan het Atheneum
van Tongeren, M. Gillet, toenmaals secretaris van de onlangs
afgeschafte Hoogere Normaalschool voor Humaniora te Luik,
bracht een bezoek aan een zijner vrienden, een student der
Hoogeschool, wiens vader het notarisambt uitoefende te Aubel.
Tijdens of na het noen- of avondmaal (het bepaald tijdstip
blijft me niet bij), stond M. Gillet op en vroeg zijn vriend oorlof
eventjes als naar gewoonte de gazet te mogen gaan lezen. In die
jaren reeds was de gazet eene dagelijksche noodzakelijkheid
geworden, en zonderling genoeg (men vindt nog zulke huizen),
men hing ze toenmaals in een nageltje.
Ik vergeet nog te zeggen, dat M. Gillet ontvangen was geweest
als een koning, zoodat men in der waarheid kon zeggen, dat hij
troonde. Doch bepaalde gewoonten brengen gemakken en ongemakken bij, zoodat men soms niets te lezen vindt op dorpen
waar de drukpers weinig verspreid is. M. Gillet zocht en vond
niets... dan een volledig manuscript, maar niets dan een manuscript. Een ander hadde 't zeker in tijden van lezingsnood verslonden, tenminste een paar bladzijden.
M. Gillet keek het enkel in en vroeg zijn vriend toelating het
stuk mee te nemen, wat hem natuurlijk toegelaten werd, daar de
familie geen verzameling hield in allemansgerief als gazetten en
dergelijke zijn.
Te Luik weergekomen vertrouwde M. Gillet dit later eenig

bevonden handschrift toe aan vader Bormans, welke het uitgaf
zonder vragen (wat een specialiteit is van geleerde lui) en zonder
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't weêr te geven (eene hoedanigheid welke de éene Belg den
anderen niet kan verwijten).
Zonder het toeval en M. Gillet, geen Servati us van Velde k e , geen twist tusschen duitsche en nederlandsche critici, geen
bekroonde prijsvraag van Leviticus, geen aangekondigd werk
van Kiirth...
En wie den naam van den meer dan Vandaal-gezinden Aubelschen vriend wil zoeken, leze de nu door mij te recht gewezen
inleiding op Veldeke's eenige uitgave van de Servatius door
Bormans. En wie de plaats wil weten waar Veldeke's Servatius
gevonden werd, werpe een oogopslag op het getalnummer dezer
bladzijde (honderd! J.N.).
Cam. Huysmans.

Prof. dr. G.A. van Es spreekt i.v.m. de hedendaagse bewaarplaats op het Rapenburg te Leiden van het Leidse hand schrift.
Onze collega en vriend Jan Deschamps schrijft in het waardevolle boekje, uitgegeven bij gelegenheid van de 'Tentoonstelling
van Middelnederlandse Handschriften uit beide Limburgen'
ei 7 juli 25 augustus 1954, Hasselt), blz. Ic):
`Dank zij het samenbrengen van een aantal handschriften van
Limburgse herkomst is het mogelijk gebleken enig licht op de
herkomst van het handschrift van de Sint-Servatiuslegende te werpen: het werd geschreven in het Begaardenklooster
in de Witmakersstraat te Maastricht en heeft tot de
bibliotheek van dat klooster behoord' (spatiëring door
mij J.N.).
Deschamps oppert de mogelijkheid, dat het door de sansculotten-bezetters op de fameuze veiling van 1 8o 1 in Maastricht voor
een appel en een ei verkocht werd. Wie de gelukkige bezitter
werd, is niet meer uit te zoeken. Hoe het bij notaris Ausems in
Aubel verzeild raakte, blijft voorshands een raadsel. Evenzo wie
op de barbaarse inval kwam, dit kostbaar document aan een vieze
vernietiging prijs te willen geven.
De hemel zij gedankt, dat een collega honderd jaar geleden
(volgens Deschamps in 18 5 7) 4 het ms. van een wisse, smadelijke
ondergang in een beerput heeft gered.
—
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NOTEN
1. Zijn werk liet hij verschijnen in Leipzig, G. J. Gë.schensche Verlags22 blz.
handlung, 185 2, Achter Band, XX -1-,14 blz. + 338 kolommen
2. Heinrichs von Veldeke Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Otto Behaghel. — Heilbronn, 1882., CCXXXIII + 566 blz.
3. Sint Servaes Legende..., naar het Leidse handschrift uitgegeven door
dr. G.A. van Es, met medewerking van dr. G.I. Lieftinck en A.F. Mirande. —
1950, o.m. blz. 16.
4. De vondst dateert zeker van vóór 1857. Dat blijkt o.m. uit 'Een brief van
Jacob Grimm aan J.H. Bormans d.d. 7 febr. 1857', Ts. NTL 1892, blz. 78-81,
maar ook uit de brieven aan de Maastrichtse drukker Leiter door Bormans
gericht (o.m. Liége 8 avril 1857, met betrekking tot de drukproeven. Aanwezig
op het Rijksarchief te Maastricht).
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HENDRIK VAN VELDEKES
LETTERKUNDIGE NALATENSCHAP
Opgedragen aan prof. dr. Theodor
Frings en dr. Gabriele Schieb
Inleiding
Het zal wel geen tegenspraak oproepen, en stellig niet bij Jan
Romein, als men Hendrik van Veldeke een bescheiden plaats wil
inruimen onder de Erflaters van onze Beschaving 1 .
De duidelijke wijze, waarop zijn tijdgenoten en epigonen hem
lof hebben toegezwaaid, laat daaraan geen twijfel toe, zelfs niet
wanneer men sommige uitlatingen onder hoofse complimenten
wil rangschikken.
Godfried van Straatsburg roept bewonderend uit in zijn Tristan
en Isolde:
Von Veldeke (Her) Heinrich
Der sprach uz vollen sinne!
Wie wol sanc er von minnen! (4724-26)
In hetzelfde gedicht legt de meesterzanger vast, ofschoon hij
de Maaslandse voorganger niet ontmoet heeft 2
:

Die besten aber gesteh'n
Die da in seinem Jahren
Und seither noch Meister waren,
Die geben all ihm einen Preis.
Immers, zo luidt het vleiend getuigschrift :
Er impete daz erste ris
In tiutescher zungen.
Da von sit este ersprungen,
von den die bluomen kámen,
da si di spaehe uz namen
der meisterlichen fnde (4736-42).
49

Wolfram von Eschenbach in zijn Willehalm (76, 22) waardeert
hem in dezer voege :
Sold ich gar in allen wis
Von ir zimierde sagen,
So mese ich mijnen meister klagen
Von Veldeke: der kundez baz.
Der waere der witze ouch niht solaz,
Er nand in baz denne al min sin,
Wie des iewedern friundin,
Mit spaeheit an si leite kost.
Niet alleen deze auteur spreekt simpatiek van `mijnen Meister',
maar evenzo Rudolf van Ems. Over Veldeke getuigt Van Ems in
zijn Alexander, 39-41 :
Von Veldich der wise man,
de rechter rime alrêrst began,
der knstriche Heinrich...
Weemoedig roept Wolfram von Eschenbach uit in zijn Parzival (z.j.)
(") wê daz só fruo erstarp
von Veldeke der wise man !
Heeft de vergelijking en nauwgezette analyse van de zangers,
verzameld in 'Des Minnesangs Friihling', de invloed van Veldeke
onmiskenbaar aangetoond, de gelukkige vondst vin dr. Erik
Rooth 3 , in de zweedse universiteitsbibliotheek te Lund (1926),
bracht een tweede Maaslandse minnedichter aan het licht, wiens
verzen door inhoud en vorm aan onze Mosaanse poëet doen
denken.
Dan valt er een stilte over Veldeke die pas verbroken wordt
door de Ehrenbrief van Jacob Pterich von Reichertshausen, anno
1462. In de 1 1 4de strofe lezen we deze aanduiding :
Sandt Servatiuslegenndt
Ein Bischof zu Mastricht
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Het wol unnd schon bekhent
Hainrich von Veldeke bracht zu heilichem Ticht.
Uit dezelfde eeuw stamt het énige handschrift 4 de zoveelste
kopie, van Veldekes originele Sint-Servaaslegende, dat wel in
Maastricht werd overgeschreven, doch tenslotte in de Universiteitsbibliotheek te Leiden belandde.
Pas in de achttiende eeuw duikt de naam Veldeke op en maakt
Duitsland kennis met zijn Eneide 5
De romantiek spoort tal van filologen aan te vorsen naar de
schatten van de gulden middeleeuwen 6
Zijn we dankbaar voor de opdelving door Hoffmann von
Fallersleben en zijn Horae Belgicae, niet minder lof verdient
Friedrich von der Hagen die de Minnesinger recht doet wedervaren 7
Aan Ludwig Ettmller danken wij de Dichtungen des deutschen
Mittelalters, waarin ook Veldeke zijn plaats krijgt 8
Franz Pfeiffer vroeg reeds in 1843 door zijn Weingartner
Liederhandschrift (1 4de eeuw) voor de miniatuur van Veldeke
aandacht van archaeologen en filologen.
Belangrijker echter was 'Des Minnesangs Friihling', waarmee
Karl Lachmann en Moriz Haupt hun bloemlezing in 18 5 7 voor
het eerst deden verschijnen 9
Het kan voor sommige duitse filologen en anderen een teleurstelling betekend hebben, toen circa 18 54 onze collega Gillet
in een notariële woning te Aubel, op een niet nader te pr eciséren
plek, het zojuist bedoelde handschrift met o.m. de Servaaslegende, van een smadelijke ondergang redde ".
Immers na briefwisseling van professor Jan Hendrik Bormans
met o.m. Jacob Grimm, bleek helder en onmiskenbaar, dat Hendrik die zich van Veldeke geboortig noemde, thuis hoorde in de
zuidelijke Nederlanden en als een Maaslands kunstenaar moest
worden betiteld.
De editio princeps, waarvan ik u tot mijn genoegen een aantal
drukproeven plus de gevoerde correspondentie tussen Bormans
en de zetter en drukker kan laten zien, verscheen eensdeels in de
Annales de la Société historique et archéologique de Maestricht (t. II,
,
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pp. 177-460), anderdeels als overdruk in een beperkte oplage 11 .
Kon Felix Leviticus in zijn Amsterdamse dissertatie, Laut- und
Flexionslehre 12 nog gewagen van een nieuwe Servatius-editie
door J.H. Kern, deze belofte is niet ingelost, zodat pas in 1950
Gustaaf Amandus van Es de wetenschap met een kritische uitgave
kon verblijden 13 .
Als `dritte im Bunde' mogen we thans begroeten de z.g. gerestaureerde Sente Servas, Sanctus Servatius, met kritisch apparaat
geëditeerd door Theodor Frings en Gabriele Schieb 14 .
Van dit onvermoeibaar duo staan ons, na de talrijke, soms
adembenemende Veldekestudies, nog heel wat rijpe vruchten te
wachten. Dat ik vanaf deze plaats mijn hoofse hulde breng aan
deze twee leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde moge niemand mij euvel duiden.
Ik wijs nog op één mijlpaal die in 1882 werd gezet door Otto
Behaghe1 15 . Gewapend met een verbluffende eruditie heeft hij
alle teksten van Veldekes Eneide onderzocht, en, op grond van
oud taalmateriaal uit ons Maaslands gewest, getracht : de oorspronkelijke versie zo dicht mogelijk te benaderen.
Helaas haperde aan deze poging al te veel, zodat wij thans met
verlangen uitzien naar een editie die volkomen op de hoogte is
van de huidige dialectologie en andere hulpwetenschappen. Een
recente brief van dr. Gabriele Schieb laat mij weten, dat bereids
de eerste tweeduizend verzen van het Gotha-handschrift (na.
Odysseïsche omzwervingen in Rusland, op zijn basis teruggekeerd : habent fata sua libelli!) voltooid zijn.
De verwachting is derhalve gewettigd, dat wij binnen enkele
jaren over een Eneide-tekst zullen beschikken, waar iedere
Germanist en Neerlandicus zijn mediaevistische dorst aan kan
lessen.
Voor wat de hoofse poëzie betreft, zijn wij allen aangewezen
op dé rijke bron Des Minnesangs Friihling, opnieuw, naar Karl
Lachmann, Moriz Haupt en Friedrich Vogt, bewerkt door de
Veldekespecialist Carl von Kraus 16 . Het is onbegonnen werk
hier en nu een bibliografie over Veldeke te verstrekken. Ik bepaal
mij tot een paar namen. In 1924 opende Jan van Dam zijn reeks
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colleges aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam, met een
rede over Das Veldeke-Problem".
Enkele jaren later gordde onze militante zuiderling dr. J. van
Mierlo het filologisch zwaard aan, om dit niet meer in de schede
te steken. Ongestraft zal niemand zijn publicaties in boek-,
brochure- en artikelvorm ongelezen laten 18 .
Aan Cola Minis zijn wij dank verschuldigd o.m. vanwege zijn
dissertatie aan de Rijks Universiteit te Luik, waarin Veldeke en
zijn Eneide scherpzinnig werden onderzocht 19 .
Dat onze Veldeke de geesten geen rust laat, bewijst de visie
van dr. Piet Boeren in het Leidse Tijdschrift 20 .
Als jongste verrassing mag men de rede van prof. Jos. Smits
van Waesberghe qualificeren, die zo gelukkig is geweest al vast
zeven melodieën van Veldekes liederen aan te wijzen 21.

SAMENVATTING VAN VELDEKES
LETTERKUNDIGE NALATENSCHAP

A. De legende van Sint Servaas.
I. In het hagiografisch heldendicht tracht Veldeke, onder aanroeping van de Heilige Geest, het levensverhaal te componeren
van zijn hoogvereerde Sanctus Servatius.
Om de lezer en luisteraar te imponeren laat de dichter Servaas
stammen uit het koninklijk geslacht van David. Immers Servatius'
grootmoeder was een nicht van Elisabeth en Maria 22 .
Uit Phestia, een plaats in Armenië, tijgt Servaas naar Jeruzalem,
waar hij wordt opgeleid tot priester en na zijn wijding een eervolle
aanstelling krijgt als bewaker van het Heilig graf van Christus.
Tijdens een kerkelijke ochtenddienst boodschapt de hemel hem :
te trekken naar Gallië, waar een bisschopszetel sinds zeven jaar
vacant is. Een engel treedt hierbij als gids op.
Via de internationale bedevaartplaats San Jago di Compostella
bereiken beiden het dal van de Jeker, een zijriviertje van de Maas.
In de volle Mariakerk legt de engel zijn incognito af en zweeft
over de menigte naar het hoofdaltaar. Daar neemt hij de litur-
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gische gewaden en onderscheidingstekens op, en overhandigt die
aan de sjofele pelgrim Servaas, waarna de hemelse bode in een
gouden lichtbaan wegzweeft. Groot is de gee stdrift van alle
gelovigen, die vervolgens getuige zijn van de wijding en zalving
door de aanwezige bisschoppen. Vanaf de kansel houdt de nieuwe
episcopus een toespraak en wel in het Grieks. Nochtans verstaan,
alle aanwezigen zijn preek, evengoed als de duizenden in Jeruzalem, toen de Heilige Geest op Pinksteren het talenwonder
wrochtte 23
Ernstig vat Servaas zijn missionerende taak op. Tal van ketterijen bestrijdt hij, maar daarnaast beoefent hij de werken van
barmhartigheid, inzonderheid tegenover zieken en ongelukkigen.
Groot is daardoor de populariteit van de nieuwe herder.
Dit echter verdriet de duivel die stookt en intrigeert, net zolang,
tot de opstand tegen Servaas uitbreekt. Men is niet langer gediend
van de strenge, sobere levenswijze en eist zijn heengaan. De
bisschop schudt het stof van zijn voeten en richt zijn schreden
naar Maastricht. In een lyrische ontboezeming wordt de stad
beschreven, romantisch, maar ook economisch uitstekend gelegen aan land- en waterwegen. Simpel is de huisvesting van de
asceet, die een nieuwe kapel sticht en met luttele gezellen zijn
zending tracht te volbrengen.
Het is een schokkende tijding die God aan Servaas doet geworden.
Europa wordt bedreigd en wel door de horden van de Hunnen.
Als een goed veldheer alarmeert hij kerkelijke en wereldlijke
autoriteiten en organiseert een internationaal concilie te Troyes 24
aan de Seine. De ontsteltenis is groot, maar éénstemmig is het
besluit van alle standen : Servatius wordt tot delegaat naar Rome
gekozen.
Eer hij deze tocht aanvaardt, wacht hem een moeilijke, maar
dwingende taak. In Keulen resideert een Ariaans gezind bisschop,
Effrata. Deze wordt door een eerbiedwaardige reeks episcopi van
zijn troon vervallen verklaard na een scherp requisitoir van
Servaas.
Thans vangt de voetreis naar Rome aan.
In het Moezeldal verblijft hij kortstondig bij zijn vriend
.

54

Auctoer. Tijdens het heilig officie in diens kathedraal probeert
satan de kampioen der christenen door middel van een losgerukte
balk te verpletteren. Gods bescherming voorkomt het beoogde
onheil.
Bij Bazel steekt de pelgrim de Rijn over. Verschrikkelijk zijn
de ontberingen in de Alpen, waar hij barrevoets overheen trekt.
Het zoele Italië brengt verkwikking.
Rondom en in de Eeuwige Stad bezoekt Servatius de kerken
en kapellen en graven van martelaars. Pas op de 2 5 e maart
(waarop de Annunciatie toevallig samenvalt met Goede Vrijdag)
komt hij voor het genade-oord, toegewijd aan Sint Petrus.
Op geheimzinnige wijze krijgt de delegatus toegang, om vervolgens, volkomen uitgeput boven Sint Pieters graf in te sluimeren.
Een vizioen openbaart hem Gods onveranderlijk raadsbesluit :
Europa zal getuchtigd worden door de nomaden. Tal van steden
zullen ten prooi vallen aan de legioenen. Alleen Tricht zal overeind blijven, alsook de kathedraal van Sint Stefanus in Metz.
Ondanks zijn smeekbeden en tranen blijft er een grendel voor
Gods hart. Sint Petrus schenkt hem enige troost door een
prachtige zilveren sleutel, symbool van de potestas clavis.
Tevens verneemt Servaas, dat hem onheil van de zijde der
horden te wachten staat.
Inderdaad valt hij in Hunnenhanden, doch een lichtmirakel
in de gevangenis doet hem snel op vrije voeten komen.
Wanneer hij in Noord-Italië langs de heerbaan uitrust, beschut
een adelaar hem tegen verzengende zonnestralen. Voor de tweede
maal nemen barbaren hem gevangen en voeren hem naar de
legerplaats. Hier vindt de legendarische confrontatie van de
christenheld met de Opperhun Attila plaats. Zó diep is de indruk
op de legioenenleider, dat deze zich in de kortste keren laat
kerstenen. Dat was echter slechts van zeer voorbijgaande aard,
haast zich de dichter hieraan toe te voegen. In Elzas-Lotharingen
borrelt in een dorre streek plotseling geneeskrachtig water op,
nadat Servaas een kruisteken in het zand heeft getrokken.
Worms haalt de gezondene triomfantelijk in. Zo ook Keulen,
nadat Servatius in een boerenschuur overnacht heeft. Een vuur55

zuil waarschuwt bisschop Severinus (intra muros), waarna de
pelgrim een menswaardiger onderdak krijgt.
Via Metz begeeft de delegaat zich na innige smeekbeden van
een Tongerse deputatie naar zijn vroegere residentie. De ontroering is wederkerig, maar een lang verblijf is de herder niet
mogelijk. De stad schenkt hem de kostbare schrijnen met relieken,
waarna een hartverscheurend afscheid volgt. De dichter kan niet
nalaten nog gauw een geologisch en bio-physisch wonder te
doen plaatsvinden.
Dan volgt de blije intocht te Maastricht. Weldra slaat het laatste
levensuur voor de heldhaftige bisschop. Op de dertiende mei
van een ongenoemd jaar wiekt zijn zuivere ziel hemelwaarts,
begeleid door wonderlijke lichtverschijnselen.
Een engel daalt neer om over het stoffelijk overschot een onvergelijkelijk fraai kleed te spreiden. Acht dagen staat de baar
voor alle vereerders, zieken en gezonden, boven aarde. Ontelbaren vinden heul en heil. Dan volgt een vorstelijke begrafenis
in de schaduw van de kerk, (extra muros, volgens Romeins
voorschrift).
De dichter smeekt zijn patroon hem vóór te spreken, alsook
degenen die hulp en bijstand hebben verleend tijdens de vertaling
en bewerking van de legende. Met name zwaait Veldeke lof toe
aan zijn geliefde gravin, Agnes van Loon, en zijn beschermer,
de custos Hessel, kanunnik van het Servaaskapittel 25
.

II. De voorspelde invasie van de Hunnen-cavalerie vindt
plaats. Successievelijk vallen Keulen, Tongeren, Metz en Reims
aan vlammen en uitmoording ten prooi. Alleen Troyes ontspringt
de dans door een Egyptische duisternis. Tricht wordt zichtbaar
gespaard door de beschermheilige, Sanctus Servatius. Pas na een
volkerenslag op de Catalaunische velden wordt West-Europa
van Attila's terreur bevrijd.
Het rijk der christenen lijkt onherstelbaar verwoest. Pas na
jaren komt er in Maastricht een nieuwe bisschop, Agricolus. De
geestelijke en stoffelijke schade herstelt deze naar beste weten.
Een mirakel van een vuurkolom boven Sint Servaas' grafstede
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en de cultus van de stadspatroon wekken de woede van de duivel.
Deze slingert het houten dak van de kerk. Doch zie, sneeuwvlok
noch regendrop vallen door de wijdgapende opening.
In vogelvlucht passeren Servatius' opvolgers de revue, waarbij
Veldeke speciale aandacht wijdt aan Monulphus, de bouwer van
een `templum magnum' boven het graf van Sanctus Servatius 26
en van een kerk te Legia, de latere zusterstad Luik.
Hierheen verplaatst Hubertus 27 in de achtste eeuw de bisschopszetel 28
,

.

De mirakuleuze macht van Sint Servaas doet zich thans opnieuw gevoelen.
In een veldslag van Franken tegen een geweldig Saracenenheir
delft het laatste het onderspit, nadat de Karolingen de hulp van
de Maaslandse patroon hebben ingeroepen.
Uit erkentelijkheid belooft Karel Martel een restauratie en ornamentatie van de Trichtse kathedraal. Na vergeefse onderzoekingen
vindt men de echte sarcophaag, waarin het gebeente, de sleutel,
de staf e.a. gaaf worden aangetroffen. Een kostbare verguldzilveren zerk vormt een van de vele eerbewijzen als blijk van
dankbaarheid. Plechtig is de elevatie en translatatie, die men wel
gelijk mag stellen met een (hernieuwde) heiligverklaring.
Vuur- en lichtverschijnselen in de kerk willen a.h.w. meer
luister bijzetten aan de renovatie van de cultus. Dit alles geschiedt
op de zevende juni van een niet nader aangeduid jaar.
Tijdens de hofdag door Karel in Maastricht gehouden, laat hij
zich de Vita Sancti Servatii voorlezen.
Na de dood van Carolus Magnus komen de invasies van de
Noormannen, o.m. in het Maasdal. Het vandalisme wordt zwaar
gestraft, als de terroristen zich aan de Servaaskerk willen vergrijpen. Het heiligdom blijft ongerept.
Feodale mutaties geven de dichter aanleiding uit te weiden over
Hertog Hendrik van Saksen die Lotharingen in leen krijgt. Om
de verering van Sint Servaas te verspreiden laat hij relieken naar
Saksen overbrengen.
Gelijkerwijs handelt Otto, zijn zoon, die tot Rooms keizer
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wordt gekroond, en, na lang aandringen van zijn moeder, niet
minder dan de hele noodkist 29 naar Quedlinburg laat transporteren. De verslagenheid in Tricht en het Maasdal is onuitsprekelijk. Pas na drie jaar slagen enige onverschrokken, slimme
Trichtenaren er in, het kostbare schrijn terug te halen, begunstigd
door een wolk, als weleer de Israëlieten. De joyeuse rentrée van
de stadspatroon gaat gepaard met geestdriftig gejubel van het
Maasdal en van de klokken die eigener beweging beginnen te
luiden.
In het Moezeldal bezit het Sintervaaskapittel uitgestrekte landerijen en goederen. Roofridders maken zich daarvan meester.
Doch als een deputatie uit Maastricht, vergezeld van de beroemde
noodkist, ter plaatse aankomt, om te protesteren, maken satans
zich meester van de zondige zielen en sleuren de onwettige
occupanten ter helle.
Tegen de hellingen van bedoelde heuvels blauwen duizenden
druiven. De jeugd grist en graait naar hartelust in de lokkende
wingerds, totdat hun een patriarchale figuur wijst op deze ongerechtigheid. Hun smaad en schimp bekopen de knapen duur, want
in baarlijke duivels veranderen hun lichamen op één suggestief
gebaar van de grijsaard. En dat blijft, totdat ouders en verwanten
's anderendaags het schrikwekkende ontdekken. Pas de belofte
van een boete- en bedevaart naar 't graf van Sint Servaas brengt
genezing en rechtsherstel.
De schoonbroer van keizer Otto, een zekere Gijsbrecht, wil een
ringmuur rondom de kerk van Sint Servatius bouwen. In een
vizioen wordt hem dit ontraden, want de stadspatroon zal zijn
veste tot het einde der tijden beschermen.
Van Gijsbrechts gemalin krijgt de luisteraar niets moois te
horen. In een onbewaakt ogenblik weet zij uit de schatkamer
van de Servaaskerk een uiterst kostbaar kleed te ontvreemden.
Erger nog, zij laat er zich een droom van een japon uit ontwerpen, die zij aantrekt bij het ter kerke gaan op een hoge

feestdag.
Gedurende het officie zinkt zij in een diepe slaap en ziet zich
door 'n monster uit de onderwereld bedreigd. Gelukkig wordt ze
op het nippertje door Sint Servaas gered.
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Samen met de hertog biedt zij de juridische zoen aan, die o.m.
geschenken inhoudt, een aantal horigen e.a.
Bijna grappig is de anekdote van Cendebolt, een man die z'n
belasting weigert te betalen. Om zijn onwil en grootspraak wordt
hij geparalyseerd, zodat hij nooit meer op eigen benen kon staan.
De kerk te Goslar is toegewijd aan de apostelen Simon en
Judas. Door keizer Hendrik (de Heilige) wordt ze mede onder
protectie van Sint Servaas gesteld. Persoonlijk verzoekt hij de
kanunniken van Maastricht om het kinnebakken van de heilige.
Wanneer hij de knapste goudsmeden aan het werk heeft gezet,
groeit stilaan een kunstwerk, een alles omvattende gouden schedel. De laatste hand is er aan gelegd : de plaatsing van twee karbonkels i.p.v. ogen voltooit het geheel. Helaas gaat één steen
telkens scheef staan. Ten onrechte meent de keizer, dat de artiesten de spot drijven met zijn heer-en-patroon. Beiden zuchten
weldra in een gevangenis. Daarmee kan Sint Servaas niet accoord
gaan. Prompt krijgt de vorst een vizioen, waarin de heilige hem
zegt en toont, hoe hij tijdens z'n aardse leven scheel keek! Zodat
de nabootsing natuurgetrouw is!
Ergens in Lotharingen staat een vervallen kerkje. De christenen zijn slap en lauw in hun geloofsbeleving. Zelfs op 'n biezondere feestdag van Sint Servaas blijven de mensen weg. Twee
vrouwen zitten aan het weefgetouw, als plotseling alle draden
druipen van het bloed. Dit mirakel verwekt ontzetting, maar
heeft een herleefde verering van Sint Servatius tot gevolg.
Een roofridder uit Brabant (waartoe ook Maastricht ten dele
behoorde!) terroriseert een uitgestrekte streek. Plotseling slaat
hem de geedood. Op een baar brengen zijn vrienden hem naar
het kerkhof, doch onderweg herleeft het lijk. Als de hilariteit
bedaard is, schildert de ridder zijn afschuwelijke helletocht. Alleen
de tijdige ingreep van Sint Servaas voor Gods rechterstoel, belet
zijn verdoemenis. Zeven jaar krijgt hij toegevoegd aan zijn aards
bestaan om boete te plegen.
De vermaarde abdij te Nijvel, toegewijd aan Sinte Geerten,
staat onder het bestier van een godvruchtige abdis, Oda. Zij munt
uit in alle deugden, doch gaat gebukt onder vreselijk leed. Haar
broer, een misdadig edelman, is onverhoeds gestorven, en zij
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verkeert in de mening, dat hij in de helse eeuwigheid is gestort.
In een nachtelijk vizioen weet hij haar te overtuigen, dat zijn ziel
ondanks alles gered is. Dit is enkel te danken aan Sint Servaas,
wiens graf hij driemaal bezocht heeft. Zeer uitdrukkelijk draagt
hij zijn zuster op, dit mirakuleus ingrijpen overal te vertellen en
alles in het werk te stellen om de verering van Sanctus Servatius
te bevorderen.
Nu interrumpeert de auteur zichzelf. Hij moet ophouden —
immers het is een onbegonnen werk de honderdduizend wonderen te verhalen.
Met een bede tot zijn patroon en protector begint de epiloog.
De dichter noemt zijn naam : Henric van Veldeke, brengt hulde
aan zijn geliefde meesteres, gravin Agnes van Loon en bedankt
de vermaarde custos van het Servaaskapittel, Heer Hessel.
Allen die hem hulp geboden hebben bij zijn arbeid betuigt hij
erkentelijkheid. Aan de lezers en luisteraars verzoekt de dichter
te bidden voor zijn zondige ziel. Op de blijvende bijstand van de
athleta Dei, Gods `druyt' en kampioen, bouwt hij zijn vertrouwen.
Moge de grote heer van Tricht speciaal beschermen de stede aan
de Maas en al haar ingezetenen 3°.
Amen.
B. Het epos van Eneas 31

.

U hebt zeker gehoord van de wijze waarop Koning Menelaos
wraak nam over de schaking van de schone Helena door Paris.
Aldus vangt Veldeke zijn heldendicht aan.
Talloos waren de gesneuvelden en evenzo de vrouwen die over
de kling werden gejaagd. Vier zonen van Priamos vonden met
hun vader de dood. Ontelbare woningen gingen in vlammen op.
Onder de slachtoffers bevond zich ook de gemalin van Eneas,
schoonzoon van Trojes koning.
Vergilius, aldus Veldeke, vertelt ons, dat deze Eneas van

goddelijke oorsprong was. Immers Venus is zijn moeder en
Cupido zijn broeder. Van de goden vernam Eneas, dat hij niet
6o

alleen in leven zou blijven, doch eenmaal over de Middellandse
zee zou varen naar de boorden van de Tiber. Na zich beraden te
hebben en na overleg met de overgebleven mannen, werd besloten, de opdracht van de goden uit te voeren. Ofschoon het
hem leed deed, moest hij zich met zijn drieduizend ridders op de
twintig kielen, welvoorzien van levensmiddelen en tuigage, inschepen. Met zijn vader die te oud was om te lopen, en zijn
zoontje aan de hand vattend, zei Eneas stad en land vaarwel.
De wind was gunstig, maar Juno, vervuld van haat, omdat
Paris weleer de gouden appel aan Venus had toegekend, zou niets
onbeproefd laten, om Eneas afbreuk te doen. Dat was de oorzaak
van alle nijd en afgunst, en de ondergang van Troje. Zo is de
zienswijze van Vergilius, merkt Veldeke op. Uit de twaalf boeken
van de Latijnse epicus heeft onze dichter geput, o.m. dat Eneas
en de zijnen zeven jaren zwierven over zee.
Dank zij Fortuna overleven de meesten tempeesten en schipbreuken. Groot is de vreugde, wanneer Libyë hun gelegenheid
biedt tot debarkeren.
Het is de wijze Ylionix die met twintig uitgelezen ridders het
terrein verkent en ontdekt, dat ze zich dichtbij Karthago bevinden. Daar resideert vorstin Dido, weduwe van Sicheus, weleer door haar broer om het leven gebracht, reden waarom zij
haar geboortegrond verlaten had en naar Libië was gevaren.
Daar had zij zich op listige wijze, met fijne repen van een runderhuid, in het bezit van een grote oppervlakte gesteld. Een stoere
vesting verrees weldra en daarin zetelde Dido sindsdien als heerseres. Veldeke zal de 'held' Vergilius 'na der maten/ die rede
harde korten' (vs. 36o-361).
De prachtige vesting staat onder bescherming van Juno, door
de koningin met een schitterende tempel vereerd.
Het gezantschap wordt gastvrij ontvangen en de vorstin belooft : Eneas en de zijnen alles ten dienste te stellen.
Vanaf een heuvel heeft de Trojaan een heerlijk uitzicht op stad
en streek. Het bericht van de deputatie verheugt hem zeer. In
een kleurrijke stoet rijdt hij met vijfhonderd hoogst beschaafde
ridders naar het paleis. Met een welkomstkus 32 begroet Dido
haar gast.
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Venus doet van stonde af aan het minnevuur in Dido's hart
ontvonken. Zo hevig werd haar liefde, haast de dichter zich te
vertellen, dat daaruit veel leed voortvloeide en met haar dood
eindigde.
Eneas' zoon, Askanius, die naderhand zijn entrée maakt, is
door Venus zó betoverd, dat zijn eerste kus een onblusbaar vuur
zal doen ontbranden in het gemoed van de koningin. Zij zoent
hem op de lippen, waardoor het vuur terstond in haar oplaait.
De kleur van haar gelaat verandert voortdurend, wel een bewijs, hoe diep de pijlen van Venus en Cupido haar getroffen
hebben. Koude en warmte wisselen elkaar af.
Na de rijke maaltijd schildert Eneas op uitdrukkelijk verzoek
van de gastvrouw de Trojaanse strijd en heldendaden, alsook de
droeve ondergang. Zo mogelijk wordt het liefdevuur in haar
boezem nog meer aangewakkerd. Liefst had ze de hele nacht
alleen met hem doorgebracht. Ze kent rust noch duur, en vreest,
dat ze 't zal besterven.
Al de symptomen van de minne doen zich gelden. In een droom
waant ze Eneas te omhelzen.
Wanneer ze haar zuster Anna deelgenoot heeft gemaakt van
haar liefdessmart, prijst deze de held zó hoog, dat dit nog meer
olie op het vuur is. Tenslotte beslissen beiden, dat ze zullen
samen spannen om Eneas tot liefde op te wekken.
Deze is zich van niets bewust en alleen bekommerd om het
bevel van de goden te volbrengen.
Daar Eneas niet reageert op de avances van de koningin, verzint
deze een list. Met voorbedachten rade laat zij een jachtpartij in
het woud organiseren. Daar weet zij zich van het gezelschap te
isoleren, en, zo zegt Veldeke met een knipoog :
wir weten wale, wat des gewielt (vs. 1856),
nadat hij de toebereidselen tot de eenwording genoegzaam voor
de luisteraars en lezers heeft ontvouwd (vs. 183o v.v.).
Vanaf dat moment is hij haar `dríit' en wordt zij 'openbare
briit'. Vrolijk wordt de bruiloft gevierd, ten spijt van vele onderdanen.
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De goden evenwel beschikken anders en herinneren hem aan
hun gebod. Het scheiden doet hem `wê' (1922) en Dido meent
dat ze gaat sterven. Zij overlaadt hem met verwijten, waartegen
hij tevergeefs de goden in 't geweer brengt. De uitgesponnen
dialoog wordt onderbroken doordat zij verscheidene malen in
onmacht valt.
Tegenover Anna beschuldigt zij Eneas van ontrouw. Deze
adviseert de hulp in te roepen van een toverkol, die niet enkel
medicijnen, maar ook astrologie en filosofie heeft gestudeerd.
Onder voorwendsel van een offer dat de minzieke Dido wil
brengen, weet zij haar zuster te verwijderen. In haar slaapsalet
stort zij zich in een zwaard en slaagt erin een brandstapel te ontsteken, waardoor zij tot as verbrandt. Deze as wordt in een vaas
verzameld en in een sarkofaag geplaatst met een melancholiek
epitaaf ter droeve herinnering.
De vloot vaart weg om het anker te laten vallen dicht bij de
plek, waar Eneas' vader begraven ligt. De schim van de afgestorvene geeft zijn zoon verscheidene raadgevingen. Uitdrukkelijk
wijst hij hem op z'n plicht, naar Italië te varen, waar macht en
rijkdom hem wachten.
Na de gruwzame Sibille van Iconië te hebben geraadpleegd,
vangt de helletocht met tal van verschrikkingen aan. In het rijk
van Charon ziet Eneas veel oudstrijders uit Troje. In het inferno
hoort hij Orpheus, de vermaarde harpenaar. Doch eveneens een
aantal gruwelijke monsters. Bewogen aanschouwt hij vorstin
Dido, die zich zo jammerlijk van het leven had beroofd `dorch
sine minne' (vs. 3 299).
Op de Elyseese velden ontmoet hij zijn vader Anchises die hem
o.m. profeteert, dat rouw en vreugd zijn deel zullen zijn : dat hij
veel steden stichten zal; dat uit de schone Lavinia een zoon zal
spruiten, Silvius Eneas. Deze Silvius wordt te zijner tijd de stamvader van Remus en Romulus, grondvesters van Rome en van
een wereldrijk. De terugtocht uit het onderaardse eindigt met het
afscheid van de profetes Sibille :
`aldus seget ons dat liet' (3740).
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De nieuwe etappe brengt ons bij de monding van de Tiber,
waar de vesting Montalbane zal verrijzen.
Zo uitgehongerd zijn de opvarenden, dat zij, aan land gekomen,
de bereide spijzen en zelfs de schotels verslinden, wat Askanius
spottende woorden ontlokt. Eneas ziet in deze vraatzucht de
juistheid van Anchises' voorspelling (vs. 3 800 v.v.). De goden
hebben de landing begunstigd en zullen ook verder voor de
Trojanen zorgen. Dankoffers worden hun gebracht, omlijst door
muziek en zang.
Bij de verkenning van de streek vernemen .Eneas en de zijnen,
dat er een koning Latinus heer en meester is over dit gebied. Een
gezantschap van driehonderd ridders onder leiding van Ylionix
biedt kostbare geschenken aan deze vorst. Latinus toont zich
erkentelijk voor de schatten en de koninklijke boodschap van
Eneas, aan wie hij gastvrijheid toezegt. Meer dan dat. Hij laat hem
weten, dat de kroonprinses zijn gemalin mag worden, en dat te
zijner tijd het koninkrijk Eneas hem als erfstuk ten deel zal vallen.
Deze suggesties en beloften zijn Latinus ingegeven door de
goden. Dat zal wel moeilijkheden opleveren met hertog Turnus,
aan wie Lavinia was beloofd, maar de wil van de goden prevaleert.
De bron van een eindeloos aantal botsingen is hiermee ontstaan.
Eneas heeft het oog laten vallen op een heuvel die alle hoedanigheden voor vestingbouw bezit. Met man en macht wordt gewerkt,
zowel aan grachten als aan fundamenten, wallen, bruggen en
torens.
Terwijl Eneas hogelijk ingenomen is met de vredelievende
houding van koning Latinus, ontstaat in diens paleis te Laurente
een conflict, doordat de vorstin haar 'tocht& (= Zucht) uit het
oog verliest. Met verwijten overlaadt zij haar gemaal en neemt
het voor Turnus op. Van Eneas weet ze enkel slechte dingen te
vertellen.
Al brengt Latinus er tegen in, dat de Trojaan van goddelijke
oorsprong is, zij blijft op haar stuk staan en gaat met veel misbaar
te keer. Onverwijld schrijft ze eigenhandig, met rooie inkt, een
brief aan Turnus, om hem te alarmeren.
De hertog is hevig verontwaardigd en stuurt boden aan zijn
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bondgenoten. Inmiddels is er een incident voorgevallen. Askanius
heeft het geliefde hert van een jonkvrouw Silviane gedood tijdens
een jachtpartij. Daarmee ontbrandt de eerste strijd, waarbij de
krijgskans beurtelings de Trojanen ongunstig is of hun toelacht.
De koningin en Turnus conspireren en beslissen, dat die van
Troje onverwijld verdreven dienen te worden.
Met cavalerie en voetvolk (5 005 ), ten getale van honderdveertigduizend man 33 valt Turnus aan, daarbij gesteund door koningin Kamille van Volcane en haar vijfhonderd onvervaarde
amazonen.
Hoewel Montalbane 'n uitmuntende rotsvesting is, zou ze 't niet
gebolwerkt hebben, ware Venus niet ter hulp gekomen. Ondanks
een smadelijk voorval tussen haar en Mars, is Vulcanus, de god
van het vuur, bereid een helm en harnas voor Eneas te smeden,
dat alles en allen weerstaat. Het zwaard dat Eneas krijgt, overtreft
de vijf beroemdste slagzwaarden uit de krijgsgeschiedenis (57283 i). Tot in de kleinste onderdelen schildert Veldeke de totale
uitrusting met kennelijk welbehagen.
Dank zij Venus' tussenkomst schaart koning Evander van
Spalente zich aan Eneas' zijde. Kroonprins Pallas biedt bijstand
met vijftig schepen en tienduizend opvarenden.
Niettegenstaande tijdens Eneas' afwezigheid de burcht in
moeilijkheden geraakt, doorstaan Askanius en zijn krijgers de
belegering.
Prins Pallas sneuvelt in een duel met Turnus, die hem een
smaragdgroene ring ontrooft, een geschenk van Eneas.
De Trojanen rouwen om dit zwaar verlies, en Eneas, die zich
na ommekomst heldhaftig onderscheiden heeft en aan zijn dij
gewond raakt, laat de prachtigste lijkbaar vervaardigen om de
prins naar het paleis te voeren, waar diepe droefheid heerst.
Een onbeschrijflijk schone krocht wordt voor het stoffelijk
overschot gebouwd ".
In een rustperiode pleit koning Latinus voor vrede. Turnus
verzet zich met hand en tand, en verklaart zich bereid tot een duel
met Eneas (8678-79).
Tijdens de volgende gevechten onderscheidt zich Kamille op
ongelofelijke wijze. Doch ook zij sneuvelt en men zet haar lichaam
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in een mausoleum bij. Op voorstel van Latinus wordt een soort
`pax perennis et perpetua' gesloten (9277-79).
Deze wapenstilstand wordt gevolgd door de afspraak, dat
Turnus en Eneas elkaar zullen bekampen.
Inmiddels heeft de koningin een uitvoerig onderhoud met haar
dochter, waarin de kroonprinses een inwijding ontvangt aangaande minne en liefde. Zij schildert de Trojaan af als een gewetenloos iemand, terwijl ze Turnus alle denkbare lof toezwaait.
Nauwelijks heeft Eneas een bezoek gebracht aan Laurente, of
Venus schiet haar befaamde straal in Lavinia's hart met al de
psychische en physiologische gevolgen van dien. Zij kent rust
noch duur en weet nu pas, wat minne betekent. De macht van
Amor doet zich hevig gevoelen. Eneas vult heel haar hart. Ze
mint hem `Conmaten' (10.149) en kan niet nalaten telkens de
`Minne' aan te roepen.
. Na een uitbundige monoloog (10.061-10.3 8 8) ziet zij Eneas
voorbijtrekken, wat haar opnieuw van minne doet kwelen
(10.407).
Er is geen sprake van nachtrust en eetlust. Ze weet zich geen
raad met haar toestand. Tot overmaat van ramp onderwerpt de
koningin haar aan een scherp verhoor. Vreselijk verbolgen toont
zich de vorstin, wanneer ze verneemt, dat Eneas de uitverkorene
is. Ze gaat zover de Trojaan van pedasterie te betichten en hem de
dood van Dido aan te wrijven. De woordenwisseling eindigt met
een bezwijming van Lavinia.
Naderhand schrijft ze Eneas een liefdesbrief en laat deze door
een bloedverwant aan een pijl hechten. Prompt schiet deze hem
vlak voor de voeten van Eneas' ros, waardoor het contact gelegd
is.
Ook hij krijgt een `guldinen gêre' van Amor in zijn borst,
waardoor hij Lavinia mateloos lief heeft. Een totale verandering
grijpt in zijn ziel en lichaam plaats.
Door zijn lang wegblijven komt er twijfel in het gemoed van de
prinses. Maar alles keert zich ten goede, wanneer hij haar minzaam
uit de verte begroet.
Het epos beweegt zich thans naar het culminatiepunt. De dag
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van het toernooi tussen Turnus en Eneas is vastgesteld. Alle
voorbereidingen zijn getroffen. Zelfs de relieken, waarop beiden
moeten zweren, liggen op een prachtig 'pene' (11.6 5o).
Eneas houdt eerst een oratio pro domo (11.665-11.74 ), waarin
hij o.m. zijn goddelijke afstamming beklemtoont, de hoop uitspreekt te zegevieren, doch — indien hij zou sneuvelen — verwacht
hij vrije aftocht van Askanius en de zijnen.
Een kortstondige schermutseling tussen Turnus' aanhangers
en Trojanen is oorzaak van een verwonding van Eneas. Gelukkig
weet de geneesheer Jaspis het onheil te bezweren. Na wederzijdse
charges en afslachting laat koning Latinus een wapenstilstand
afkondigen.
Uiteindelijk vindt het verschoven duel plaats, tijdens hetwelk
Lavinia in hoge mate betreurt, dat zij haar aangebedene geen
talisman heeft geschonken.
Omtrent vespertijd (12.302) 35 vangt de kamp aan.
En de moed, èn de vaardigheid in rijden en strijden, èn de
armatuur uit de smidse van `Vulcán' verzekeren hem de victorie.
Vonken en vlammen lichten uit helm en harnas door de ontzettende slagzwaarden. Tenslotte wordt Turnus geveld en bidt om
lijfsgenade. Wellicht had de held Eneas hem deze geschonken,
doch op 't zien van de gestolen smaragd, slaat hij hem toornig
het hoofd af.
De dichter brengt hulde aan de gevallen ridder, om vervolgens
Eneas aan het woord te laten, die Latinus aan de toezegging
herinnert.

Voor de zeldzame bruiloft wordt alles in gereedheid gebracht.
Dankbaar voor de hulp van de goden aan wie hij offers brengt,
toont Eneas tevens een waarlijk milde royaliteit ten aanzien van
eigen volk en vreemden (12.692).
Inmiddels kwelt hem de minne. Doch als hij, keizerlijk gekleed,
in het paleis ontvangen wordt, en de vorst hem aan de hand
binnenleidt, hoort hij deze een vriendelijk verzoek uitspreken, nl.
Lavinia te omhelzen.
Leed en smart zijn snel vergeten; vreugde stroomt in beider
hart. In stychomythieën luchten ze hun boordevol gemoed, dat
67

overstemd wordt door zang en snarenspel. Het moet indrukwekkend zijn geweest, als de gelukkige bruidegom wel dertigmaal
zijn bruidje op de mond kust. Hij overstelpt haar met geschenken.
De koningin-moeder overleeft dit niet en sterft van spijt en
rouw, na een vervloeking, door niemand betreurd of beweend.
Met ruime hand geeft Eneas de speellieden en het varende diet,
die de kroningsfeesten meer luister bijzetten, geld en goed. Ook
de goden worden rijke offers gebracht.
Aan de vocale en instrumentale muziek, alsdok aan dans en
andere genoegens schijnt geen einde te komen.
Allen, vorsten, hertogen, graven en anderen neemt de nieuwe
koning voor zich in door de onbekrompen wijze, waarop hij
ieder geschenken aanbiedt. Door heel Europa sprak men daar
weldra over.
Dit alles doet Veldeke denken aan het weergaloos feest in Mainz
in i i 84, toen keizer Frederik Barbarossa zijn twee zoons de
ridderslag toediende, en menig jongeling daarna.

Na dit intermezzo begint de dichter aan de finale van zijn epos.
Het koninklijk echtpaar is innig gelukkig.
Latinus komt zijn belofte na en laat Eneas alles erven. Deze
ontwerpt een machtig bouwplan en sticht een nieuwe hoofdstad
in het rijk van Italië, nl. Albane (1 3.302).
Uit de wederzijdse liefde ontspruit Silvius, die ter wereld kwam
in een woud, zoals Anchises had voorspeld.
Van deze telg stamden zonen en andere nazaten. 'n Voorname
rol speelden Remus en Romulus, de stichters van Rome, en
voorouders van Julius Caesar, die helaas door verradershand
kwam te vallen. Hem volgde op Augustus, een wijdvermaard
keizer aan wie de wereld veel te danken had. Onder zijn bewind
werd in Bethlehem geboren Jezus Christus, naderhand in Jeruzalem gekruisigd, om het mensdom te verlossen uit de toestand,
waarin Adam alle afstammelingen had gebracht. Moge de goede
God ons allen bijstaan, als onze ziel in nood verkeert :
In nomini Domini,
Amen.
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Veldeke kondigt het slot van zijn epos aan. Hij vindt zelf, dat
zijn bewerking uit het Frans lang genoeg is.
Even moet hij zijn luisteraars en lezers inlichten omtrent de
lotgevallen van zijn manuscript, dat hem ontstolen was, toen hij
bijna elfduizend regels klaar had.
Gravin van Kleef had hij het handschrift ter lezing gegeven.
Deze had het op haar beurt aan een jonkvrouw laten zien i.v.m. de
miniaturen. Een zekere graaf Hendrik Raspe van Schwartzburg
wist het haar te ontfutselen en te verdonkeremanen. Hij zorgde dat
het in Doringen terecht kwam. Negen jaar lang bleef Veldeke
onkundig omtrent de plaats waar zijn kostbaar bezit zich bevond.
Toen werd hij gastvrij door de paltsgraaf van Sassen, de landgraaf
Herman van der Nouwenborch bij de Onstroet verwelkomd. Die
schepte behagen in het epos en drong er op aan, dat meester
Veldeke een en ander zou voltooien.
Nog even grijpt Veldeke terug naar het geslacht van Eneas,
om aan te geven, hoe machtig en vermaard de afstammelingen
en de Romeinen waren. Pour acquit de conscience beklemtoont
Henric van Veldeke, dat zijn model in het oud-frans geschreven
was, dat op zijn beurt uit het epos van Vergilius was nagedicht.
Zo getrouw mogelijk heeft de dichter de tekst willen volgen,
zonder allerlei verzinsels in te vlechten 36
Dan besluit Veldeke met de laconieke zin:
.

hier eindig ik mijn verhaal.

C.

21

Minneliederen.

`Das Wort Minne ist ein Kronedelstein
unserer Sprache' 37
.

Als wij de diepborende ontleding van Frings en Schieb volgen,
komen we tot de volgende indeling :
1. Een danslied, aanvangend met de vrolijke regels
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`Alse die vogele blidelike
singende den somer entfán...'
en het bos zich rij k.getooid heeft, terwijl alom de bloemen bloeien,
dan ligt de winter ver achter ons.
Geen wonder dat het dichterhart zich aangetrokken voelt tot
haar, die hij gewillig heeft gediend.
2. Als in de tweede lentemaand gras en bloemen ontspruiten ;
wanneer de beukebomen kleur krijgen en de lindebomen zich
met een loverdak tooien, waarin de vogeltjes naar hartelust
kwelen, dan vinden de gevederde zangertjes hun vreugde in het
paren.
Deze blijdschap werkt aanstekelijk na hun lange zwijgen in de
wintermaanden.
Luid kwetterden en kwinkeleerden ze vanaf het ogenblik, dat
ze takken en twijgen zagen ontbotten en de bloemen hun kelkjes
openvouwden. Overal floten en orgelden merels, vinken en
nachtegalen in allerlei toonaarden...
Geen wonder dat mijn gemoed ontroerd wordt en ook ik
.

behoefte gevoel mijn vreugde te uiten, nu het geluk mij deelachtig
is geworden.
Als mijn hoogvereerde mij nu maar haar hulde schonk! Kon ik
ze maar verwerven op de meest passende wijze. Door eigen
schuld dreig ik ten onder te gaan en de dood door liefde te sterven.
Nochtans heeft God nooit verlangd, dat een man de dood als het
meest begerenswaardige prees.
3 . Nu de bloesems de bomen een verrukkelijk aanzien geven,

kunnen de vogels slechts fluiten en tremoleren. Door hun gezang
gaat het in mijn borst vibreren. Voor droefheid is geen plaats, —
ik moet blijgestemd zijn.
Aan de verre geliefde, ginds over de Rijn, moge God alle eer
verlenen. Immers door haar ben ik zo licht van geest en gemoed.
4. Als zoete zangen met fraaie woorden gepaard gaan, kunnen
die een zwaarmoedige opbeuren.
Ik ben somber gestemd en zing in mineur tengevolge van de
houding der schone aangebedene.
Voorheen hief ik mijn gezang aan op hoop van zegen. Helaas
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heb ik van harentwege het tegengestelde van troost ontvangen.
Lang geleden heeft ze meer dan eens mijn zwartgalligheid
weggenomen. De doodsgedachte heeft mij herhaaldelijk terneergedrukt. Als het haar wil is, dat ik dit tranendal vaarwel zeg, zal
ik mij daarnaar voegen. Nochtans beken ik, dat sterven mij hard
valt.
Indien mij haar welwillendheid te beurt mocht vallen, zou dat
alle bekommernis wegnemen.
5. Kaal en vaal staan daar de lindebomen tengevolge van de
vriesnachten. Toch mag ik wel tevreden zijn over mijn liefde en
de vervulling van mijn wensen. Ik koester de beste verwachtingen
van mijn minnedienst.
6. Terecht mag men klagen over de loosheid en boosheid
onder de mensen. Orde en tucht zijn ondermijnd. Wat men weleer
misprees, vindt thans geredelijk ingang en instemming. Dit zedenverval is diep treurig.
7. Terwijl de natuur van helderheid getuigt, moet men van de
mensen het tegendeel vaststellen. De gemeenschap vertoont een
somber en grauw uitzicht, wanneer men ze aandachtig observeert.
Hoe langer hoe meer zien we het schril contrast tussen de
minnedienst van vroeger en de houding van heden, waarin men
de Minne de rug toekeert.
8. Rozen in hun volle bloei zijn in verrukking. Wie in die
periode zwart van gedachte is, verdient geenszins onze achting.
Vijanden van de Minne contrasteren schril met deze bloeiende
natuur. Zulke mensen, die afkerig zijn van de Minne en er op
schimpen, daar moge de goede God ons van verlossen!
Niettegenstaande hun boze inborst moet men deze soort lieden
niet vervloeken. Ook hun kwelt vaak een innerlijke smart.
In feite zijn ze er kwalijk aan toe. Dat niemand zich daarop iets
laat voorstaan, want dezulken doen denken aan lieden die peren
willen plukken van beuken.
9. Er zijn er die hun geliefde onder bewaking stellen. Dit is
volkomen verkeerd. Dergelijke mensen hanteren een roede, die
zich tegen hunzelf keert. Wie zich aan dergelijke praktijken bezondigt, versombert en lijdt aan inwendige verscheurdheid.
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Een verstandig en wijs man zal zich daar niet toe lenen

38

.

o. Eertijds was men gewoon de waarachtige minne hoog te
houden. Boven alles prijkte de eer. Hederi ten dage is het tegengestelde het geval. Vergelijkt men de opvatting van vroeger met
die van thans, dan mag men wel een klaagzang zingen. De
ondeugd spant de kroon, de deugd zit in de verdrukking.
Verstand zoekt men tevergeefs onder de mannen. Immers zij
beschimpen de vrouwen. Nochtans vergelden dezen geen kwaad
met kwaad. Degenen die afgeven op de vrouw, waardoor ze
eigenlijk in stand blijven, handelen kwalijk.
II. Afgunstigen benijden mij. Ik ben mijn lot getroost. Spijt
en nijd verscheuren hun binnenste, waaraan zij ten onder gaan.
Hun jaloersheid kan mij niet beletten blij te zijn.
12. Wie nog nooit — zoals ik — door de liefde overmeesterd is,
die zal zich moeilijk in mijn toestand kunnen verplaatsen.
Het maanlicht verbleekt, als men het vergelijkt bij de zonnestralen. Nog geringer is mijn hoofse minne vergeleken bij mijn
aangebedene. Ik smeek en bezweer mijn minne, die over mij

triomfeert, dat zij mijn geliefde zal verlokken, mij toe te lachen.
Zou het mij vergaan als de stervende zwaan, dan zou zij daardoor
een zwaar verlies lijden.
13. Salomon, de buitengewoon wijze koning, werd gevangen
in de netten der liefde. Als zelfs zo'n kroondrager, zo'n wijs en
machtig man, zich niet te weer kon stellen, hoeveel te minder zou
ik het kunnen.
Een beloning is mij van harentwege ten deel gevallen.
14. De luisteraars die mijn minnezang opvangen, mogen mij
dank betuigen, standvastig en zonder weifelmoedigheid. Wie de
liefde in hun binnenste brandend hielden of nog vervuld zijn van
minne, die zijn bezield van vreugde.
Kortzichtigen hoeven daar niet aan te denken. In hun gemoed
was nimmer plaats voor de dwingende liefdeskracht.
15 . Wie zoveel toewijding kan opbrengen, dat hij een waarachtig dienaar van de Minne is, en zich terwille van haar allerlei
offers getroosten wil, die mag men hoogst gelukkig prijzen.
Uit de liefde vloeit alle goed voort. Door de minne wordt men
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puur van gemoed. Wat zou ik derhalve aanvangen zonder
minne!?
Zonder weifelmoedigheid bemin ik mijn vereerde. Van haar
zuivere liefde houd ik mij overtuigd. Indien men mijn minne
ernstige gebreken zou aanwrijven, zou er geen pure liefde bestaan.
Ik ben haar ten zeerste verplicht omwille van haar minne.
Iemand die minne als een drukkende last beschouwt, moet
men voor geborneerd houden.
16. Met erkentelijkheid denk ik aan al het liefs en goeds, dat
ik van haar ondervonden heb. Uit mijn overvol gemoed zal ik
daar mijn zangen nog vaak aan wijden. Hoe dikwijls heb ik niet
opgemerkt, dat zij op slimme wijze de bewaking wist te verschalken. Zo weet ook een haas de achtervolgende windhond
om de tuin te leiden. Over deze dingen heb ik niet de minste bekommernis.
Met genoegen zou ik mijn geliefde deelgenoot maken van
duizend gulden en van een prachtig, goudgesmeed schrijn, bezet
met edelstenen. Daar zou ik de voorkeur aan geven boven een
scheiding tussen haar en mij, terwijl ik in eenzaamheid en armoede
en ziekte zou moeten vertoeven. Die volstrekte verzekering wens
ik haar te geven en met een dure eed te bezegelen.
17. De goede God verlichte haar geest en gemoed zodanig,
dat zij alles tegenover mij ten beste zal keren. Geen enkel verkeerd
over verdrietig woord zou ik tot haar wensen te spreken. Door
dure eden acht ik mij aan haar gebonden, zowel door minne als
trouw. Zoals een kind de tuchtroede ontziet, zo koester ik ontzag
voor haar.
18. Hem noem ik rijk die een wolkenloze, eervolle vreugde
geniet. Degene die smartelijk lijdt is een betreurenswaardig
wezen. Wie daarentegen telkens iets kan toevoegen aan zijn liefdesgeneugte, en dit op een wijze, waar hij eer mee inlegt, is een
wijs man met een goede, edele inborst. Een dergelijke blijdschap
is prijzenswaardig.
Mijn hooggeschatte liefste noopt mij tot zingen. Door haar leer
ik mijn juiste woordkeuze bepalen. Het is mij niet mogelijk een
andere houding aan te nemen. Edel van karakter en wijs is zij :
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wie op eervolle wijze haar blijdschap kan opvoeren, die verricht
iets goeds.
19. Gunsten vallen ten deel aan de dienaar van de minne die
zijn tijd weet te beiden. Zo lang reeds vervult deze gedachte mij.
Ik roep God tot getuige, dat heel mijn wezen naar haar gericht
was vanaf het moment, dat mijn ogen voor 't eerst haar aanschijn
schouwden. Nimmer kwam ook maar de geringste twijfel in mij
op, zolang ik tot haar dienst stond. Mocht zij mij hiervoor tegemoet willen komen, dan zouden wij de bewakers om de tuin
leiden.
Sedert mij dit te beurt viel, zou het onjuist zijn geweest en verwondering hebben gebaard, indien ik daardoor geen blijdschap
zou ondervonden hebben. Wat er aan droefheid in mij was, is
veranderd in liefde. Minne neemt geheel en al bezit van mijn
hart. Dwaasheid en onverstand schuilen daar niet in. Wel blijdschap die smart verdrijft. Daardoor heb ik haar nog inniger lief.
Van neerslachtigheid is geen de minste sprake.
20. Gedurende het seizoen, waarin de dagen lengen en het
weer aan helderheid wint, is iedereen getuige van de hernieuwde
zang der merels. Die brengen ons aangename tijding. Een dankgebed past een ieder die de ware liefde in zich koestert, zonder
droefgeestigheid of wankelmoedigheid.
Blijdschap doorstroomt mijn hart, doordat zij mij eer bewezen
heeft. Smart is weggevaagd, waarin ik door iemand weleer
gedompeld lag. Daarin is een verandering getreden. Ik voel me
een machtig, rijk heer, sinds ik haar mocht omhelzen die, zonder
mij te ontwijken of zich terug te houden, me zuivere liefde
schonk.
Alwie met nijd en spijt ziet dat liefde mij ten deel valt, die
deert mij daardoor zo goed als niet. Op mijn blijdschap oefent
zijn jaloersheid geen invloed uit. Ik voel er niets voor in het
voetspoor te treden van droefgeestigen, sedert zij die mij lang
en pijnlijk op de proef heeft gesteld, het oog met welgevallen op
mij laat rusten.
2I
Bekladt of belastert iemand mij bij mijn vereerde, dan gun ik
hem de smadelijke terechtstelling aan de galg. Daarentegen wens
ik diegene die een gunstig getuigenis over mij bij haar aflegt, het
.
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hemels paradijs. Onderdanig breng ik hem met gevouwen handen mijn
eerbetoon. Informeert iemand naar haar naam, dan zeg ik in verbloemende taal : het is de schoongevormde en fijnbesnedene.
0, vrouwe, wees mij goedertieren!
Aan U gun ik het zonlicht. Voor mijzelf ben ik al tevreden met
een straal van de maan.
Hoe is mijn innerlijke, donkere toestand ten goede veranderd
en heeft het leed plaats gemaakt voor iets liefelijks, in alle opzichten! Heerlijk is het nieuws, immers alom ontspruiten bloemen
en kwinkeleren vogeltjes in het bos. Waar voor kort nog sneeuw
de aarde bedekte, groent nu de klaver en parelt 's ochtends de
dauwdrop. Laat iedereen zich verblijden! Van alle kommer en
zorg voel ik mij bevrijd.
22. Zijns ondanks was Tristan genoodzaakt trouw te blijven
aan Isolde. Een toverdrank dwong hem daartoe, nog sterker dan
de liefdekracht. Mijn vereerde zal mij erkentelijk zijn, dat ik van
een dergelijke drank nooit dronk en nochtans een diepere liefde
voor haar koester dan die van Tristan. Schone, welgevormde,
zonder enige trouweloosheid, gun mij, U geheel toe te behoren
en gelieve U aan mij te schenken.
23. Verheugend is het nieuw geluid dat alom weerklinkt, nu
in het bloemtapijt de vogels zingen. Deze lentetijd brengt blijdschap met zich mee. Helaas, ik heb daar geen deel aan. Door
onbezonnenheid heb ik mijn kans verspeeld. Zwaar drukt een
last mij terneer en smart verscheurt mijn gemoed.
Een tijd geleden genoot ik geneugte van de schoonste vrouw
die men zich in de omliggende landen kan voorstellen. De oorzaak
van de ommekeer was mijn kortzichtigheid, niet door ontrouw
kwam dat. Daardoor heb ik de genegenheid verspeeld van haar
die ik boven allen op deze aarde had gesteld.
Terecht ben ik beducht voor haar gramschap.
Een al te voortvarende minne deed mij de juiste houding uit
het oog verliezen. Toen ik aldoor keek naar haar ogen, mond en
wangen, werd mijn hartstocht gewekt. Daardoor verloor ik mijn
bezinning. Sindsdien ben ik mij dat bewust en heb ik de schadelijke gevolgen maar al te zeer ondervonden.
Ik verwens de onhoofse taal die mijn mond toen sprak, en die
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ik niet voor mij kon houden. Hoe heeft mijn verblindheid mij
toen misleid! Terwille van de liefde smeekte ik haar (in die uitzinnigheid) om mij liefdevol te omhelzen. Toch heb ik niet
zóveel misdreven, dat ze door mij op een verkeerd pad werd
gebracht.
24. 'Blij is mijn hart sedert de dagen lengen en het zonlicht
klaarder schijnt.'
Zo sprak een vrouw ongedwongen en zonder dat haar stem
klagelijk klonk.
`Ik ben dankbaar voor het geluk dat ik smaak en dat ik niet
hoef toe te schrijver aan een kwaadaardige toverdrank, waardoor
mijn blijdschap een wrange bijsmaak zou krijgen.'
`Voorheen was er een ridder die mij trouw zijn diensten bewees.
Dientengevolge was ik hem alleszins genegen. Maar dat is nu
voorbij. Hij had de euvele moed mij voorstellen te doen die
geenszins strookten met mijn opvattingen en waaraan ik volstrekt
niet tegemoet kon komen.
Dat moest hem ingegeven zijn door domme kortzichtigheid.
Alles is daardoor bedorven. Te laat heb ik een waarschuwing
laten horen en hem er op gewezen, hoe verkeerd hij had gehandeld. Hoe kon ik dat in zijn voordeel uitleggen, toen hij mij op
boerse manier verzocht om een innige omhelzing ? Daar zal hij
de kwade gevolgen van ondervinden. Ik verkeerde in de mening
dat hij hoofse manieren kende. Om die reden voelde ik simpatie
voor hem. Daar maak ik geen geheim van. Dat hij nu in een
treurige toestand verkeert, daar kan ik me geen zorgen over
maken. Het is zijn eigen schuld.
De bewijzen van liefde, waarop hij bij mij aandrong, gingen de
perken te buiten. Daarin had hij zich wat mij betreft, wel sterk
vergist. Het was een uitvloeisel van zijn onevenwichtigheid en
een tekort aan zelfbeheersing.
Wat de gevolgen daarvan zijn? Dat zal hem duidelijk blijken
door mijn maatregelen. Hij heeft hoog spel gespeeld en dit
voortijdig verloren.'
25 . Al lang geldt als een vaststaand feit, dat vrouwen een hekel
hebben aan grijze haren. Dat bezwaart mij, en ik verwijt de vrouwen hun voorkeur: om vriendjes met bekrompen overtuiging
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boven verstandige lieden te prefereren.
Wat doet het er toe of er aan af, dat mijn haardos zilvergrijs is?
Vrouwen met geringe geesteshoedanigheden die nieuw tin verkiezen boven oud gedegen goud, kan ik onmogelijk te vriend
houden. Hun gebrek aan geduld doet hun de voorkeur geven
aan onervaren jongelui 39
.

D. Erotische elementen in Veldekes oeuvre.
Woord vooraf.
Als wij met Plato uitgaan van de opvatting, neergelegd in zijn
Phaidros en Symposion, dat onder eros vooral kan verstaan
worden het behagen scheppen in het schone en goede alsook het
verlangen daarnaar, is het terrein van de erotiek al enigermate
bepaald.
Het is echter ook zo, dat het Platonisch denkbeeld lagere,
zinnelijke neigingen inhoudt, om van tegennatuurlijke zaken
maar te zwijgen. Vanwege het 'Begleitgefhl' geeft de Bijbel de
voorkeur aan de term agape, waarin de werkzame liefde zich openbaart.
Bezigen wij het woord erotiek in de kunst dan verstaan velen
daaronder liefde, 'soms het gehele gebied van het sexuele met
alles wat daarbij hoort in de sfeer der zinnen' 40 .
Men behoeft hierbij niet direct te denken aan de actus circumstantes, omhelzingen e.a., aan bepaalde omgang op geslachtelijk
terrein. De aantrekkelijke verschijning van 'die wale gedane' kan
een innerlijke beroering wekken die hoofdzakelijk van estetische
aard is. Er bestaat wel degelijk een gezonde erotiek, die een apart
soort warmte met zich meebrengt, duidelijk verschillend van de
hitte bij een toornig iemand. Dat er lichamelijke elementen in de
emotie een rol kunnen spelen, mag als bekend verondersteld
worden.
Het lijfelijk contact is niet bepaald noodzakelijk. Geen enkele
aanraking is hierbij een conditio sine qua non. 'Dichters hebben
zich vaak laten inspireren door vrouwelijke schoonheid, zelfs
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zonder regelmatig met de beminde persoon om te gaan' 41
Velen van ons kunnen bij de pubers een soortgelijke vorm van
verliefdheid observeren.
Onze sensitieve krachten zijn in staat het zinnelijke (= sexuele)
te sublimeren. Men hoeft slechts de bruidsmystiek van Hadewijch
te lezen, om in deze atmosfeer te geraken.
.

Bij het naspeuren van de erotiek 42 in Veldekes oeuvre kunnen
we enkele aspecten onderscheiden.
Allereerst de vrouw en de man, daarnaast de entourage.
Men mag de kus, waarmee koningin Dido haar hoge gast verwelkomt, als de normale begroetingswijze beschouwen (vs. 734),
waarbij nog geen sprake is van enige sensualiteit. Dit verandert
snel, doordat 'moeder Venus' en Eneas' `broeder Cupido' (741-2)
het minnevuur in de boezem van Dido doen ontbranden.
Niet zodra heeft Venus op Askanius' lippen een hartstochtelijke
vurigheid gelegd, of de vorstin ondervindt hiervan de gevolgen.
Zij verwelkomt hem meer dan cordiaal:
`met den armen sine ombevienc
`ende kusten an sinen mont (828 9).
-

Amors fakkel ontsteekt in haar een vuur van grote hitte (833),
waardoor zij volkomen uit haar gewone doen raakt (865 v.v.).
De uitvoerige wijze, waarop Veldeke het heerlijk bed beschrijft,
bestemd voor Eneas, is als een preludium te zien op de geneugten,
die hem naderhand ten deel zullen vallen.
Voorshands gaát alleen Dido gebukt onder het juk der minne
(`die minne dwanc si sere', 1303). Zij kan de slaap niet vatten en
beklaagt zichzelf. Veel meer dan de ring kussen, haar door Eneas
geschonken, kan zij niet. Sidderingen lopen over haar ledematen,
koude en warmte wisselen elkaar af. Als Venus zich niet over haar
ontfermt, zal ze 'skiere dót veesen' (1408).
In haar droom waant ze meermalen Eneas te omhelzen, doch
met spijt ontdekt ze, dat het slechts 'n `deckelaken' (1418) is.
Voor Dido op jacht gaat, deelt de dichter ons mede, welk fijn,
kort hemdje, met gouddraad doorweven, zij aantrekt.
.
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`Si was ein Ovale gescapen wif,
`só si niet bat endorfte sin (I7oo-I).
Behalve een oppervlakkige aanduiding van haar ogen en
wenkbrauwen, onthoudt Veldeke zijn luisteraars nadere gegevens.
Dat Dido de uiterste zorg aan haar toilet besteed heeft, schildert
de epicus met duidelijke voorliefde 43 Hij vergelijkt haar zelfs bij
Diana, de godin van het wild (1795).
Tijdens een noodweer, dat boven het bos losbreekt, weet Dido
een veilige schuilplaats onder een breedgetakte boom te vinden 44
Snel helpt hij haar uit het zadel.
Veldeke laat zijn publiek niet lang in twijfel omtrent het
`moment suprême'.
Euphemistisch is zijn eerste formulering :
.

.

`doe moeste werden,
`des lange gegert was (1832-3).
De kunstenaar die zich bij de illuminering van het Berlijnse
Eneide-Bilderhandschrift 45 heeft laten inspireren door de tekst,
heeft volkomen begrepen, wat Veldeke suggereerde :
`doe nam der hêre Enêas
`die vrouwe onder sin gewant.
`ovale geskapen he si vant.
`he begreip si met den armen.
`do begonde hem erwarmen
`al sin vleisc ende sin bloet (1834-39).
Onder deze omstandigheden verbaast het niemand te vernemen :
`doe hadde er manliken moet :
`dá mede gewan hé d'overhant (I 840- I).
In deze eenzaamheid stoort niemand hun samenzijn :
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`sie twei waren eine dá,' (1 8 44)
Dat het een prachtige omgeving was, moet de dichterlijke
natuurbewonderaar 46 er even tussen door vlechten, om dan snel
terug te komen op het liefdesspel.
`minnelike he si bat,
`dat si heme gewerde,
`des si selve gerde`iedoch sprac si dar wederende he legede si dar neder,
`alset vrouwe Venus geriet.
`sie enmochte sich erweren niet :
`he dede her dat he wolde,
`só dat he here hulde
`manlike behielt (1846-55).
Met een olijke knipoog naar de ridders besluit Veldeke op
allitererende en badinerende toon:
`wir weten wale, wat des gewielt' (1856).

47 .

Ofschoon haar jachtgewaad in het natte gras nogal geleden had,
meent de dichter te mogen opmerken:
`iedoch was her vele bat,
`dan sie dá heime ware bleven (1862-3). 48
Vanaf deze samenkomst kent Dido geen terughouding meer.
Eneas is thans haar `dríit' (1909) en zij 'openbare brut' (1910).
Een 'grote brátlocht' volgt (191i), al verwekt dit in het land
hevige ergernis. Zij zet door en...
`liet êre ende gemac' (i95o).
In de Lavinia-episode tracht de gemalin van koning Latinus
haar dochter in te wijden in de geheimen van de liefde, die onver8o

mijdelijk gepaard gaat met kleurwisseling van het gelaat en temperatuursverandering van het lichaam.
Wel heel grof maakt deze vorstin het, wanneer zij de held
Eneas niet enkel van laffe desertie beticht, maar hem bovendien
lasterlijk aantijgt aan pederastie 49 te doen.
Dit alles kan Lavinia niet weerhouden een onblusbare liefde in
zich te laten ontvonken, zodanig dat zij...
`van minnen moet quelen' (10.407).
Met haar nachtrust is het gedaan (10.469, 10.480, 10.497), haar
gelaatskleur verbleekt, aldoor moet ze zuchten, beurtelings is ze
warm en koud (1 o. 5 3 6).
De minne bezorgt haar ongemak (10.726), doordat zij hem
`Citer maten' (10.743) liefheeft. Zij vreest dit niet te overleven,
ofschoon zij de dood iets verschrikkelijks vindt.
De gouden pijl van Amor (10.983) mitsgaders een gevleugelde
pijl van Lavinia zijn oorzaak van en aanleiding tot een eindeloze
liefde tussen Eneas en de prinses.
Ditmaal is het Eneas die gemarteld wordt door de minne en
zich zelf afvraagt :
`we hat mir dat herte min
`ende mine manheit benomen? (11.044-5).
Spijs en drank boezemen hem geen belang in. Tien, twintig
evocaties tot de Minne moeten weergeven, hoezeer zijn geest
en gemoed en lichaam van streek zijn 5°.
Thans verwijt hij zich zijn gedrag tegenover Dido, die door
hem tot zelfmoord is gebracht.
Eén ogenblik rijst twijfel aan de gevoelens van Lavinia.
Immers :
`die wif konnen liste vele' (11.241).
Daarna prijst hij haar zalig (11.326) en is vastbesloten zijn
leven in de waagschaal te stellen.
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Na de overwinning op Turnus doet Eneas zijn rechten gelden.
Hij eist van Latinus de hem toegezegde bruid:
`hi wolde si maken sin wis(12.642).
Bij de eerste ontmoeting in het paleis, vat de koning zijn gast
bij de hand (12.878) en verzoekt hem, dat hij
`sine dochter kuste,
`des hen vele wale geluste,
`wantet hen beide sachte dede.
Wij nemen graag aan, wat Veldeke er aan toevoegt:
`áne des koninges bede
`bedden si 't gerne gedán (12.885).
De conversatie wordt in stychomythieën gevoerd; ze doet
volkomen platonisch aan.
Iets erotischer klinkt de beschrijving van een tête-à-tête :

`minnelike he si kuste' (1 2.9 5 2).
Hij steekt haar een schitterende ring aan de vinger.
`er kuste si wale dertichtstont
`an heren minneliken mont
`van lieven end dorch minnen (12.95 5-7)

51 .

Aan de omhelzingen schijnt haast geen einde te komen:
`he helsede si en kuste,
`dat si van hem gerne nam,
`went dat dagedinc quam,
`ende die bratlocht wart (13.098).
Toen nu Eneas tot machtig koning gekroond was :
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`doe was gelievet heme der lif,
`want sin vele skóne wif
`minden na sinen wille
`openlike ende stille (13.25 7 - 60).

Hij had in haar zijn schoonste schat gevonden, zij was evenzeer
zielsgelukkig :
`doe si heren lieven man
`ná heren wille gewan
`ende he drfide heren lif,
`doe dochte si, dat alle wif
`áne vroude waren,
`die soliker minnen entbáren,
`als si hadde talre tit
`áne hoede ende áne nit (13.279-286).
.

Eneas voelde zich de gelukkigste sterveling ter wereld :
`want he hadde ein vele skórie wif.
`die was hem lief als der lif,
`want si brachten in innen
`goeder trouwen ende minnen, 52
`als dat reine wij doet lieven man (13.327 3 I).
.

-

Geen wonder dat uit deze verbintenis een schone telg voortspruit :
`einen són he bi here gewan,
`de wart geheiten Silvius (13.332-3).
Alhoewel noch Vergilius 53 noch de bewerker van de Roman
d'Enéas 54 er gerede aanleiding toe geven, heeft Veldeke zich even
laten gaan in een ietwat boertige toespraak van een Trojaans
krijgsman, Tarcon genaamd, tot Kamille.
Hij begint haar te verwijten, dat zij zo fel steekt en slaat en de
Trojanen achtervolgt.
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`wie want ir, dat et u geteme?
wave et ovel ende neme,
`dat ir sus gerne stridet
`ende schridelingen ridet.
`ich segge u wárlike dat :

•`ein ander storm tdme u bat at_977 82).
\

-

Alsof deze allusie nog niet duidelijk genoeg is, gaat hij in de
richting van het geslachtelijke verder :
`ware dat ir 's plaget,
`dat ir sachte laget
`op einen skórien bedde.
`ende ware et dá te wedde,
`dat vechten 55 met der minnen,
`da mocht ir wale gewinnen.
`des pláge ich gerne met u
`teinen anderen mále danne nu,

`bene toe der naester nacht,
`dat ir versoechtet mine macht (898
Op een schaamteloze wijze wil hij 'n soort weddenschap met
haar aangaan :

`ich weit wale, ir sit só starc, 56
`ir gewinnet skiere,
`of mins waren viere.
`dat wolde ich varen laten:
`et rouwe mich te maten
`alse vele só ich dá sprac :
`ir heddet es vromen ende gemac,
`ende ich hedde es skaden ende arbeit (8996-9003).
Op deze huzarentaal heeft Kamille maar één antwoord: onvervaard doorboort ze de schaamteloze met haar speer.
.

Bij het beschouwen van de minneliederen zijn het voornamelijk
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de suggesties en toespelingen, waaruit men tot een erotische
stemming kan besluiten.
Kan het streven naar de hulde van de vereerde vrouwe nog geheel in het serene liggen, iets anders wordt het, wanneer de dichter van haar iets verwacht, of zelfs eist, waartegen de begeerde
zich verzet, ja, waarbij haar afstraffing niet kan uitblijven.
Men mag zich afvragen, of de `blitscap' die herhaaldelijk opklinkt, louter vreugde van het gemoed en de geest is, of tevens
inhoudt, dat de zinnen en zintuigen kennelijk hun aandeel hebben.
gekregen. De vergelijking met de wijze Salomon, die het slachtoffer van zevenhonderd vrouwen en driehonderd concubines
werd 57 wijst in de richting van het erotische, al is de slotzin van
dit lied :
,

`den solt hebben ich van here te 16ne', 58
niet zo concreet, dat zich daar lichamelijke geneugten uit laten
aflezen.
Wellicht kan men dat wèl uit het lied, waarboven Hennig
Brinkmann 59 Der Hase und der Windhund plaatste.
Wat zij de minnaar precies gegund heeft, laat zich hoogstens
bevroeden. We nemen echter grif aan, dat het iets goeds en liefs
is geweest.
In de lentelijke zang die de natuur bezingt, klinkt ook iets
triomfantelijks over de avances en successen door de vasthoudende minnaar geboekt.
`ich bin rike ende gróte hêre,
sint ich máste al umbevdn
`die mich gaf rechte minne
`sunder wic ende áne wan.

Ook al behoort dit lied tot de `Hohe Minne', toch trek ik in
twijfel, wat Carl von Kraus en Theodor Frings voor het werkwoord `umbeván' substitueren. Dit verbum... `meint, wie Kraus
bemerkt, nichts anders als ein-bescheidenes-Umarmen' 61
Men zou hier kunnen opmerken :
.
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Bescheidenheit ist eine Zier,
aber weiter kommt man ohne ihr.
De omhelzing is nu eenmaal een zodanige aanraking van twee
lichamen, dat inzonderheid van mannelijke zijde het begeren naar
streling van de zinnen sterk gestimuleerd wordt.
In Des Minnesangs Friihling en in de epische poëzie komt dit
`Umbevangen', `umbevie(nc)', `umbevan', `ommevaen' zo vaak
voor, dat de erotische ondergrond niet meer kan geloochend
worden 62 Het sensuele element treedt hoe langer hoe meer naar
voren.
Daar waar Veldeke zich met Tristan vergelijkt en zijn welgedane smeekt...
.

lát mich wesen din
ende wis dil min (M.F. 58, 9.io),
wijst dit op een begeren, dat nauwelijks verhuld is.
Tot de confessies van onze dichter behoren `Verrat des Herzens'
en Troh und frei' 63
Wederom spreekt hij over de `blitscap', ondervonden bij de
beste en schoonste vrouw tussen 'Roden ende der Souwen'. Tengevolge van een `dumpheit' heeft hij haar genegenheid verspeeld.
Dit kan enkel slaan op een aandringen, hem een herdersuurtje te
gunnen, of door aanrakingen die strijdig waren met de `Spr&ligkeit' der dame.
Met spijt erkent de voortvarende vereerder :
.

`Al te hoge gerende minne
`brachte mich al Ut den sinne :
ich here ougen ende munt
`sach st3 wale stán ende here kinne,
`clá wart mich dat herte binnen
`van só sáter dumpheit wunt,
`dat mich wisheit wart unkunt (M.F. 56, 19-25).
Was het een woordkeuze alleen die hij zich veroorloofde, toen
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het bloed warm werd, zodat hij de voorzichtigheid uit het oog
verloor?
`Dat quáde wort het si verwaten
`dat ich nine kunde láten,
`du mich bedrouch min dumbe wan (M.F. 57, 1 3).
-

Wie is zo sterk, dat hij altijd de `mesure', 'die masze' betracht,
als het verlangen groeit 'Citer maten'? 64
Flemend of fluisterend klonk het van zijn lippen :
`ia bat here in der caritáten,
`dat sie mich máste al umbevéln (M.F. 57, 5 6.).
-

Daarmee overschreed hij de erotische schreef!
Quasi legt de dichter een aanlokkelijke vrouw woorden van
blijdschap in de mond, nadat zij de minne-vassaliteit 65 gretig
aanvaard heeft.
Helaas heeft de dienende ridder zich niet aan de erecode gehouden en tegenover haar misdaan. Was hij maar niet zo 'dorperlike' geweest in taal en gebaar! Hoe kon hij de hoffelijkheid zó
met voeten treden! Te hoog was de cijns die hij voor zijn dienstbaarheid opeiste. Alleen uitzinnigheid gaf hem dat in. Aan een
dergelijk 'spel' kon zij niet meedoen. Een afdwingen van 'al te
lóse minne' moest zij afwijzen (M.F. 57, 18 34 en 58, i io).
-

-

De conclusies laten zich uit het voorafgaande makkelijk afleiden :
1. Veldeke schroomt niet de 'tuin van Eros' te betreden en er
met open ogen in rond te dolen;
2. in het epos Eneide schildert hij de zinnelijke lust ten dele
onverbloemd, zowel bij het kussen als bij het omhelzen, als bij het
aanschouwen van het vrouwelijk schoon ;
3. in genoemd heldendicht gaat hij zelfs over tot een euphemistisch aanduiden van het geslachtelijk genot ;
4. als een erotische aberratie, zwemend naar het obscene,
mag men de toespraak van Tarcon tot Kamille beschouwen ;
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5 . in de minnezangen houdt de lyricus zich aan de troubadourscodex 66 door soms vage, maar altijd verstaanbare aanduidingen
op erotisch gebied te geven.
Opmerkelijk is, dat in geen enkel van de vijfentwintig minneliederen het verbum kussen voorkomt. Eveneens ontbreekt elke
zinspeling op vrouwelijke borsten of décolletés 67
Ik mag deze voordracht niet besluiten, vooraleer ik U dank
heb gezegd voor Uw hoofse aandacht, en de slotregel van de
Eneide heb geciteerd :
.

`hie si der reden ein ende'

68 .

NOTEN
1. De uitvoerigste en beste biografie is nog altijd die van Joz. Droogmans,
Hendrik van Veldeke — Tongeren, Hasselt, 1928, 239 blz. — cf. Levende Talen,
1954, blz. 2 49 -2 54.
2. i'ne hán sin selbe niht gesehen (473i).
3. Erik Rooth, Een Limburgsch Minnedichter (vertaald door dr. Paul de Keyzer in Versl. en Meded. v.d. Kon. Vl. Acad. voor Taal en Letterkunde, Gent
1928), 43 blz.
4. cf. Theodor Frings und Gabriele Schieb, Heinrich von Veldeke, Die Servatiusbruchstcke und die Lieder (Halle, Saale, 1947, 358 blz.).
5. Chr. H. Mller, Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII., XIII. und
XIV. Jahrhundert. Berlin 1784. — Die Eneidt, ein Heldengedicht u.s.w. von
H. v. Veldeke, Band I.
6. Het is hartverkwikkend na de laatdunkende qualificaties als `dark age'
een wereldvermaard geleerde als Gustave Cohen te horen spreken van 'La
grande Clarté du Moyen-Age'(New-York, 1943, 225 pp.).
7. Leipzig-Berlin, 1836:1856, o. m. Band I en IV.
8. Leipzig-Berlin, i 85 2, Band VII.
9. Leipzig, O.M. S. 56 58.
Ic>. Zie mijn artikel in Levende Talen, april 1957, blz. 1 87 190.
TI. Over deze editio prinCeps zal ik binnenkort een artikel schrijven en o.a.
laten zien, dat de jaargang van de Annales pas in 1858 verschenen is.
12. Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende Heinrichs von
Veldeke (Haarlem 1899, VII 135 blz.), blz. 5: 'Es ist erfreulich, dass Kern
eine neue Ausgabe der Hs. plant, welche hoffentlich bald erscheinen. wird'.
Deze hoop is ijdel gebleken.
-

-
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13. Met medewerking van dr. G.I. Lieftinck en A.F. Mirande. — 221 blz.,
Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, 1950.
14. Mit einer Karte. LVI + 3o7 blz. — Halle (Saale), 1956.
15. Heinrichs von Veldeke Eneide. — Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Otto Behaghel, Heilbronn, 1882, CCXXXIII + 566 blz.
16. Verlag von S. Hirzel in Leipzig, 1940. — XVIII + 541 blz. — Zonder
`von' gaf Kraus reeds in 1899 een verrassende studie in het licht : H. von Veldeke
und die mittelhochdeutsche Dichtersprache, met een Excurs von Edward Schriider
(Halle a. S., XV + 192 blz.).
17. Openbare les. — Bij J.B. Wolters, Groningen 1924, 24 blz. Zie ook zijn
diss. Zur Vorgeschichte des hblischen Epos, Lamprecht, Eilhart, Veldeke' (1923)
XV + 132 blz.
18. cf. Rob Roemans, Bibliografie van prof. dr. J. van Mierlo S.J.— Gent 1956,
193 blz.!
19. C. Minis, Die Eneide von Heinrich von Veldeke und der Roman d'Enéas (niet
in druk verschenen: Luik, 3o sept. 1946).
20. P.C. Boeren, Vragen rondom Veldeke. TNTL 1955 en 1956, blz. 241 v.v.
21. Dr. J.M.A.F. Smits van Waesberghe, De melodieën van Hendrik van Veldekes
Liederen (Amsterdam 1957, 31 blz.).
22. cf. J.J. Mak, Boendale en de Legenda Aurea (Med. der Kon. Ned. Akad. v.
W., afd. Lett., 1957, blz. 359, Lekenspiegel II, C. 2, 1-14.
23. Handelingen der Apostelen, 2, 4-12.
24. cf. Elizabeth Chapin, Ph. D., Les villes de foire de Champagne des origines au
début du XIVe siècle (Paris 1937, XXVIII+ 351 pp. + 5 planches hors texte),
pp. 6, II, 15, 17, 29 etc. De grote heirbaan van Agrippa liep van Milaan via
Troyes naar Boulogne. Verscheidene wegen kruisten zich in Troyes.
25. cf. Jef Notermans, 'n Vriend en 'n Vriendin van H. van Veldeken (Batavia,
1941). — Zie ook dr. J.M.A.F. Smits van Waesberghe, De melodieën van Hendrik
bl z. 29-30.
van Veldekes Lederen (Amsterdam 1957), noot 9t
26. Volgens prof. dr. J.J. Timmers, De Sint Servaaskerk te Maastricht, blz. 7,
zou dit bouwwerk verrezen zijn boven een memoria of martyrion, de grafstede
van de heilige. Men vgl. nog dr. Charles Thewissen, De Sint Servaaskerk te
Maastricht (1957), blz. 3.
27. Naderhand o.m. patroon van de jagers.
28. cf. Dr. Kanunnik Jozef Coenen, Is de stad Tongeren ooit bisschopsstad
geweest? (Maaseik 1953), 51 blz.
29. Zo wordt het prachtstuk edelsmeedkunst, toegeschreven aan Godefroid
de Clair, genoemd. In deze reliekkas, misschien tussen 1 i6o en '7o gewrocht,
berustte het gebeente van S. Servaas. Zie prof. dr. J. J.M. Timmers, Atlas van
de Nederlandse Beschaving (Amsterdam, Brussel, 1957), blz. 6o en 61.
30. Een nieuwe visie op de legende gaf dr. J.J. Mak in Dietsche Warande en.
Belfort, oktober 1952, blz. 475 - 4 8 5 : Veldeke's Servaes. — Proeve van een existentialistische literatuurbeschouwing.
31. cf. Hug Sacker, H. v. Veldeke's Conception of the Aeneid (German Life and
Letters. A quarterly review. Barker Fairley Anniversary Number, april 1957),
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pp. 210-218, met een zeer onvolledige Eneide-literatuur.
32. cf. Henri Dupin, La courtoisie au Mogen-Age, inzonderheid Le salut, le
congé et le baiser (pp. 18-26).
33. cf. In verband met de overdrijving der aantallen zie J.F. Verbruggen,
De krijgskunst in West-Europa in de Middeleeuwen (IXe tot begin XIVe eeuw) —
Brussel 1954, 619 blz., inz. p. 32 54.
34. Veldeke vlecht hier een archeologische vondst in, die suggereert, dat het
bouwwerk tijdens keizer Frederik Barbarossa zou ontdekt zijn (8375 v.v.).
35. cf. Gustav Bilfinger, Die mittelalterlichen Horen und die modernen Stunden. —
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte. Stuttgart 1892 (X
279 blz.), o.m. blz. 42.
36. cf. J. Firmery, Notes critiques sur quelques traductions allemandes de poèmes
franfais au mogen-4e — Paris, Lyon 1901. Zeer laatdunkend en rancuneus oordeelt F. over Le roman d'Enéas et la traduction de Veldeke (pp. 13-54). Als een
soort eerherstel schreef Barker Fairley Die Eneide H. v. Veldeke und der Roman
d'Eneas (Jena 1910, 92 blz.). Hetzelfde geldt van een andere diss. nl. Wilhelm
Wittkopp, Die Eneide H. v. Veldeke und der Roman d'Enel f. Leipzig 1929,
VII -I- 61 blz.
37. cf. Karl Weinhold, Die deutschen Frauen in dem Mittelalter 2 . — Wien 1 8- - 2,
ie deel, blz. 229.
38. cf. Karl Weinhold, o.c., die Huote, S. 269 en 270. Zie ook de diss. van
Lilli Seibold, Studiën ober die Huote (Frankfort a.M., 1931).
39. Marie-Sophie Visser heeft alleszins juist er op gewezen, dat de Provençaalse code voorschreef: jong zijn, jeugd, lente, joie, mesure, het groen van het
hart, schoonheid, gratie. De Donna maakt de minnaar altijd weer fris en petillant. cf. De figuur van de Vrouw in de Troubadourslyriek (1950) p. 79.
40. Theologisch Woordenboek onder hoofdredactie van dr. H. Brink O.P. —
Roermond en Maaseik, 1953, kolom 1395 98.
41. Men kan volstaan door vluchtig kennis te nemen van Eros op den Parnassus. Minnepoëzie uit alle tijden, verzameld door Victor E. van Vriesland
(Amsterdam, 1945, 314 blz.).
42. Uitvoerig gaat hierop in: Eduard Wechssler, Das Kulturproblem des
Minnesangs. Studien zur Vorgeschichte der Renaissance. Band I: Minnesang
und Christentum (Halle a. S. 1909, XII + 593 blz.), inzonderheid hoofdstuk
XV Minne und Eros, S. 356 ff.
Een bescheiden dissertatie is gewijd aan Die erotischer Motive in den deutschen
Dichtungen des 12. und 1 3. Jahrhunderts door Paul Schultz (Greifwald 1907, 100
blz.). Op een half dozijn plaatsen raakt de schrijver Veldekes visie aan, resp.
blz. 9, 16, 18, 24 en 57.
43. Onwillekeurig denkt men aan de stoutmoedige prinses die speciale zorg
besteedt aan haar make-up, vooraleer ze naar Heer Halewijn rijdt.
44. In de Roman d'Enéas gebeurt dit in een hol.
45 • cf. Albert Boeckler, Heinrich von Veldeke, Eneide, Die Bilder der Berliner
Handschrift (Leipzig, 1939), fol. XI, Liebes.qene unter dem Baum' , vers 1827
856. Andere erotische illustraties treft men aan op fol. XIII en XXXIX.
46. cf. P.B. Wessels, Die Landschaft imjngeren Minnesang (Maastricht—Vroen-

-

-

90

hoven, 1945, blz. 17, 18, 27, 36, 42, 57).
47. Snaaks-mechant zegt Meister in Eraclius (3785):
`swaz diu frowe unt der jungelinc
`da einander taten,
`daz mochte ein nunne erraten!
Koenraad Oege Meinsma, Middeleeuwsche Bibliotheken (diss. te Amsterdam,
1902) wijst op de luchthartige nonnekes van Rijnsburg, blz. 193.
48. Wel wat preuts tekent Gunther Jungbluth, Untersuchungen Heinrich
von Veldeke (Frankfurt a. Main, 1937) bij deze regel aan, dat dit volgens hem
een `erstaunliche Bermerkung' is (blz. 173, noot 3.,). — Een andere passage,
5 83 8 ff. vindt hij nogal `frivol'.
49. Acte contre nature, qui consiste en l'assouvissement de l'instinct sexuel
de l'homme avec un autre homme. i.v. Larousse Universel. — Eneide, 10.640 v.v.
5o. cf. M.S. Visser, o.c., p. 77: menselijke affecten als honger, dorst, begeerte e.a.
51. cf. Mihail Isbasescu, Minne und Liebe. Ein Beitrag zur Begriffsdeutung
und Terminologie des Minnesangs (Stuttgart 1940, 165 blz.).
5 2. Over de standvastige trouw valt met vrucht te raadplegen : Vera Vollmer,
Die Begriffe der Triuwe und der Staete in der hófischen Minnedichtung (diss. TUbingen,
1914, VII 4- 143 blz.).
5 3. cf. Prof. dr. W. J.W. Koster, P. Vergilius Maro, Aeneis VII- XII (W. E.
J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1932), in casu boek XI vs. 732-740. Over de lotgevallen van Tarchon vernemen we verder niets. Zie de aantekeningen bij deze
editie, blz. 129, n.a.v. vers 741, elfde boek.
54. cf. Enéas, roman du XIIe siècle, édité par J. J. Salverda de Grave (Paris,
t. I. (1925) en t. II. (1929).
Vondel, Eneas, het elfde boeck, laat Tarchon een kort woord richten tot de
Tyrreners, waarin een zinspeling op Venus en Bacchus voorkomt (vs. 11375 o)
5 5 • De meeste middeleeuwse dichters bezigen hiervoor het verbum ringen.

Barker Fairley merkt in zijn diss. bij deze passus verontwaardigd op: `ausnahmsweise unfein'.
56. Men kan hier een ogenblik denken aan de oersterke Brunhilde, die in de
eerste huwelijksnacht haar echtgenoot Gunther aan banden legt en smadelijk
aan de kamerwand hangt! Zelfs Siegfried met z'n Tarnkappe heeft de handen
vol aan deze onwillige bruid, doch weet haar tenslotte voor Gunther te temmen.
cf. Paul Schultz, Die erotischer Motive u.s.w. S. 45
5 7. cf. I Koningen 11,3.
5 8. De essentie van de hoofse liefde is gelegen in de hoofse zelfontzegging
van het liefdeloon, poneert M.S. Visser, o.c., p. 82. Als grondslag van deze
courtoisie beschouwt zij het ontdekken en respecteren van de persoonlijkheid
van de partner (p. 1 o I).
5 9. Liebeslyrik der deutschen Frhe (Diisseldorf, 195 2, 439 blz.), blz. 1 2 2, lied
17.

9

6o. 'ErfUllung' zet Brinkmann, o.c., blz. i 19, boven lied
61. Theodor Frings und Gabriele Schieb, Heinrich von Veldeke, Die Servatiusbruchstcke und die Lieder-Grundlegung einer Veldekekritik (Halle,
Saale, 1947), blz. 98.
Dichtte Heinrich Heine niet in een lyrisch Intermezzo :
Du solist mich liebend umschliessen,
Geliebtes, schnes Weib.
Umschling mich mit Armen und Ri ssen
Und mit dem geschmeidigen Leib.
Dit doet denken aan Wolframs Tagelieder, 4:
sus kunden si dó vlehten
ir munde, ir brste, ir arm, ir blanken bein.
62. Paul Schultz, Die erotischer Motive u.s.w. merkt terecht op : er heerst nog
een `unklare Begriffsbestimmung ueber Art und Grenze der Umarmung...'
blz. 38. De voorbeelden op blz. 39 t/m 44 accentueren het lijfscontact. — Zie
ook Theodor Frings, Minnesinger und Troubadours, Berlin 1949, blz. 35-57.
63. vgl. Hennig Brinkmann, o.c., lied 4 en 3.
64. Maat is het leidend beginsel. De 'joie d'amour' wordt tot mesure, de
discipline van het sentiment. cf. M.S. Visser, o.c., p. '02. J. Wettstein, ` Menura',
l' Idéal des Troubadours, son essence et ses aspects. — Thèse — Bern 1942.
65. Eduard Wechssler, Frauendienst und vassallitiit (Zs. f. franzsische Sprache
und Litteratur, Band XXIV, S. 189-19o, Berlin 1902).
66. cf. Marie Sophie Visser, De figuur van de Vrouw in de Troubadourslyriek. —
Een studie van de hoofse liefde (diss., 's-Gravenhage, 1950), blz. 101 en 102.
67. In de Servaaslegende komt 'n paar maal de nuditeit aan de orde : ie bij de
hertogin die zich aan een heiligschennende diefstal heeft schuldig gemaakt ;
2e bij de Brabantse ridder tijdens zijn hellevaart. De Eneide geeft een geval van
overspel tussen Venus en Mars, dat een plastische uitbeelding kreeg in het
Berlijnse Bilder-Handschrift.
68. Binnenkort geven wij een bibliophielenuitgave van de 25 minneliederen
in het licht.
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VELDEKE
IN DE WETENSCHAPPELIJKE LICHTCIRKEL
A
Naarmate specialisten zich meer verdiepen in de twaalfde en
dertiende eeuw, komen sommige figuren in scherper omlijning
voor ons te staan. Ruim tweehonderd jaar is onze Mosaanse dichter, Hendrik van Veldeke, geboren onder de rook van Hasselt,
het voorwerp van studie geweest. In hoofdzaak zijn het duitse
geleerden die zich voor en na 1 800 met hem bezig hebben gehouden en die een groot gedeelte van zijn werk in het licht
gegeven hebben.
B
De eerste geleerde die in een inaugurale rede, aan de universiteit te Leipzig, ruime aandacht vraagt voor Veldeke is de internationale filoloog Johann Christoffel Gottsched 1 .
Zijn voordracht, in december 1745 gehouden, is geheel in het
latijn opgesteld en draagt als wijdlopige titel 'Ad capessendos in
Philosophia et Lib. Artibus Honores summos invitat, et de
Antiquissima Aeneidos Versione Germanica.
Henrici de Veldeck,
ante D C. fere annos concinnata, cuius codex manuscriptus
asservatur in biblioth. Sereniss. Ducis Saxo Gothani, pauca
disserit philosophorum Lipsiensis ordinis h.t. Procancellarius,
Zo. Christophorus Gottsched, phil6s. primae et rat. p. o. pe os
extr.'
Voor degenen onder zijn toehoorders die het klassiek latijn
niet volkomen machtig waren, gaf professor Gottsched in zijn
eigen tijdschrift `Neuer Bchersal der sch&ien Wissenschaften
und freyen Kiinste' 2 in januari 1746 een uitvoerige samenvatting. Aan het voornemen : de Eneide in druk te doen verschijnen;
is geen gevolg gegeven 3
Dit editeren geschiedde veertig jaar nadien door de hoogleraar
,

.
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Chr. H. Mller in zijn `Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII.,
XIII. und XIV. Jahrh.' (Berlin 1784).
Zonder met een woord te reppen over Gottsched of anderen,
drukt Miiller 'Die Eneidt, ein Heldengedicht aus dem XIII.
Jahrh. (sic) von Heinrich von Veldeke' in de eerste foliant, blz.
1-102, zonder enige commentaar af.
Het was in 1838 dat Friedrich Heinrich von der Hagen 4 aan Zijne
Majesteit koning Fr. Wilhelm de Derde van Pruisen, zijn zware
editie opdroeg. Daarin kreeg de `Niederdeutscher' Veldeke een
ruime plaats als minnezanger.
Von der Hagen geeft Veldekes 28 minneliederen (= 58 strofen)
en is zo conscientieus de arbeid van zijn voorgangers op dit
gebied te vermelden.
In het voetspoor van prof. Franz Joseph Mone 5 tredend, stipt hij
de 'Heimat' van Veldeke aan, waarvoor de historici echter de
eerste decennia nadien weinig belangstelling tonen.
Aan Fr. Kugler mogen we dank zeggen, omdat hij als eerste
`Die Bilderhandschrift der Eneidt' in 1834 te Berlijn liet reproduceren.
Frank Pfeiffer verraste velen in 1843 met een publicatie over het
Weingartner Lieder Handschrift, vergezeld door 25 afbeeldingen,
nagebootst door dr. F. Fellner, terwijl hij 's jaars daarna het
Heidelberger manuscript te Stuttgart liet uitkomen.
Ofschoon de `Ehrenbrief van Jacob Pterich von Reicherzhausen
reeds bekend was, verdiende een gecommentarieerde uitgave door
Theodor Georg von Karajan, in Haupts Zeitschrift fr deutsches
Altherthum (1848, S. 31-59), alleszins waardering, doordat opnieuw strofe 114 attentie vroeg voor Veldekes (onbekende,
althans onvindbare) Servatiuslegende.
De goede bedoeling ten spijt moet de hedendaagse criticus
vaststellen, dat de poging van LudwigEttmiiller, een oorspronkelijke vorm te geven aan de overgeleverde teksten van H. v. Veldeke, mislukt is. Toch valt er veel te putten uit de `Dichtungen
des deutschen Mittelalters' 6
De later beroemd geworden editie 'Des Minnesangs
door Karl Lachmann en MorizHaupt 7 werd vinnig, ad hominem
beknibbeld door Karl Bartsch en Franz. Pfeiffer 8 .
.

,
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Als een revelatie mag gelden het artikel van Jan Hendrik Bormans in het Bulletin de l'Académie Royale des Sciences, des
Lettres et des Arts de Belgique (XXVIe année, t. I, pp. 501 507,
1857), getiteld : 'Sur la découverte de deux anciens poèmes thiois
jusqu'ici perdus ou ignorés'.
Spoedig hierna verscheen in de Annales de la Société Historique
et Archéologique à Maestricht (tome II, 1858),
`Heynrijck van Veldeken, Sint Servatiuslegende. Uitgegeven naer een handschrift uit het midden der XVe eeuw'
door J.H. Bormans.
De Limburgse hoogleraar aan de universiteit te Luik behandelt
de `Légende de S. Servais, par Henri de Veldeke' in een 'Introduction' (pp. 177-209), waarbij op blz. 208 even tot uitdrukking
komt, dat de vindplaats van het manuscript in het huis van
notaris Ausems te Aubel was, en de leraar Gillet de codex aan
voornoemde professor ter hand heeft gesteld.
De vrijwel integrale tekst, vergezeld van honderden voetnoten
staat afgedrukt (in gotisch lettertype!) op blz. 209 453, gevolgd
door een aantal 'Verbeteringen en bijvoegsels' (blz. 453 460).
Alexandre Peil, die in 1856 zijn 'Essai sur les romans d'Enéas'
had uitgegeven, kwam vier jaar nadien met een vergelijking
tussen `L'Enéide de Henri de Veldeke et le roman d'Enéas,
attribué à Benoit de St.-More' (Lemcke's Jahrbuch fr romanische
und englische Literatur, 186o, S. 14 ff.).
Als blijk van belangstelling schreef Karl Bartsch in Germania V
(1860) `Ueber Veldekes Servatius', waarin hij Bormans' editie
ruimschoots aanvulde of corrigeerde (S. 406-422).
Voor het eerst wellicht werd de muzikaliteit van Veldeke besproken door August Wilhelm Ambros in zijn `Geschichte der Musik'
(Breslau 1864), S. 216 258.
In de noordelijke Nederlanden begon men voor Veldeke
interesse aan de dag te leggen. W.J.A. Jonckbloet meende aanvankelijk (1868) in zijn Geschiedenis der Ned. Letteren 1, 102
vlgg., twee dichters, die Veldeke heetten, te moeten onderscheiden. Naderhand keerde hij terug van de dwalingen zijns weegs
(cf. 3e druk, blz. 129 V.V.) 9 .
Wilhelm Braune heeft zich meermalen met Veldeke bezig-
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gehouden o.m. door zijn 'Untersuchungen ober Heinrich von
Veldeke' (Zeitschrift f. d. Philologie von 1-1.5pfner und Zacher,
S. 249-304).
In 1873 trad prof. dr. Paul Piper op de voorgrond met 'Veldekes Servatius' 10 en diens epos plus lyriek.
Eindelijk werd op het i 4e Nederlandse Taal- en Letterk. Congres (1875) door J. van Vloten 'Over den oudsten Middelnederlandschen dichter H. van Veldeke' het woord gevoerd (Zie
Handelingen blz. 57 61, alsook Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 14e jg., 1877, blz.
-

351 6).
-

In 1877 sprak H. Lambel (te Praag) de verwachting uit, dat
`eine hoffentlich zu erwartende kritische Ausgabe' van Veldeke's
Servatius het licht zou zien 11 .
Een mijlpaal in de Veldekestudie betekent ontegenzeggelijk
het werk van professor dr. Otto Behaghel: Heinrichs von VeldekeEneide, mit Einleitung und Anmerkungen 12 .
Bedoelde inleiding beslaat niet minder dan 233 bladzijden en
neemt o.m. onder de loupe : de verscheidene Eneidehandschriften, de taal, de woordvorming en het idioom, de zinsbouw, het
metrum, de stilistiek.
Nauwgezet vergelijkt Behaghel de Roman d'Enéas met Veldekes bewerking. Aan de levensomstandigheden, afstamming, lotgevallen e.a. wijdt de schrijver bijna 20 pagina's, om vervolgens
de persoonlijkheid van de dichter in een dozijn blz. te beschouwen.
Tenslotte plaatst Behaghel een aantal jongere kunstenaars in
zijn lichtkring, vanaf Eilhart von Oberge tot Karl Meinet. De
gerestaureerde tekst vergt 541 blz.
`Veldeke's Servatius Fragmente' door Wilhelm R. Meyer stelden
het belang en de waarde van de legende in een juister licht
(Zeitschr. fr deutsches Alterthum, XXVII, S. 146-157, 1883).
Een kort opstel van Polydoor Daniëls bracht 'iets over Veldeke'
in de eerste jaargang van 'Het Belfort' (Gent, 1886).
Oskar Greifeld bracht aanlokkelijk vergelijkingsmateriaal door
`Servatius, eine oberdeutsche Legende des XII. Jahrhundcrts'
(Berlin 1887).
Een lichtflits betekende 'Een brief van Jacob Grimm aan J.H.
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Bormans' door A. Beets, waardoor het manuscript van Veldekes
Servaaslegende onder de aandacht van de lezers van het Tij dschrift voor Ned. Taal- en Lett. (1 ie jg., blz. 78-8i) werd gebracht.
Met goud werd de prijsvraag van de Koninklijke Vlaamse
Academie bekroond, en toegekend aan F. Leviticus 'De Klanken Vormleer van het middelnederlandsch dialect der Sint-Servaaslegende van H. v. Veldeke' (Gent, 1892). Vrijwel zonder enige
wijziging werd deze studie vertaald : `Laut- und Flexionslehre
der Sprache der St-Servatiuslegende Heinrichs van Veldeke'
(Haarlem, 1899, VII + I 35 S.).
Zelfs in Italië koesterde men interesse voor de verre volgeling
van de Mantuaan Publius Vergilius Maro, blijkens het werk van
Aug. Foa, 'Enrico di Veldeke e la sua Eneide, saggio critico'
(Panma 1892).
Op grollige manier bracht de snaakse schrijver Camille Huysmans een anecdotisch verslag 'Over het handschrift der St. Servatiuslegende', dat in de vijftiger jaren van een trieste ondergang
werd gered door zijn oud-leraar Gillet (Limburgsch Jaarboek
voor 1894-1895, blz. ioo).
Jan ten Brink bracht hulde aan Hendrik van Veldeke in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (Amsterdam 1897,
blz. 30 42).
-

Een ernstig onderzoek werd ingesteld door Carl Kraus in
`Heinrich von Veldeke und die Mittelhochdeutsche Dichtersprache', waaraan werd toegevoegd een `Excurs von Edward
Schróder (Halle a. S., XV H-- 192 S., 1899).
Naderhand zou hij hier als Carl von Kraus op terugkomen en
wel in het volumineuze Festschrift fiir Johann von Kelle (Praag
1908), S. 211-225.
Door succesvolle onderzoekingen kon de Vlaamse hoogleraar
L. Scharpé iets nieuws brengen op het gebied van 'De handschriften van Veldeke's Servatius' in Leuvensche Bijdragen III (1899),
blz. 5 -22. Foto's van perkament-fragmenten verhoogden hiervan
de waarde.
Aan zijn voornemen de Servaaslegende in een verbeterde editie
aan de wetenschap voor te leggen, heeft J.H. Kern geen gevolg
kunnen geven. Wel schreef hij enkele pagina's 'over Veldeke's
.
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taal' (Museum 190o, blz. 2 I 3 -2 18), wat hij in 1896 ietwat anders
gedaan had onder het opschrift `Zur Sprache Veldekes' (Festgabe
fr Sievers, S. 2 I z ff.).

C
De twintigste eeuw zet de Veldekestudie met geringe onderbrekingen gestadig en verdiepend voort.
Het meeste stof wierp op :
SANCT SERVATIUS

oder
wie das erste Reis in deutscher Zunge geimpft wurde. Ein Beitrag
zur Kenntnis des religkisen und literarischen Lebens in Deutschland im elften und zwiilften Jahrhundert von Friedrich Wilhelm

(Mnchen, 1 9 I 0).
Het professoraal betoog richt zich voornamelijk op Veldekes
politieke bedoelingen. Onze Mosaanse dichter zou met zijn
legende de partij van de Hohenstaufen tegen de paus van Rome
gekozen hebben. 'V. had an mehreren seines Servatius Spitzen
gegen die Opstliche Schliisselgewalt und somit gegen den Primat
des apostolischen Stuhles selbst angebracht' (S. XXXIV).
In zijn werk onderwerpt de hoogleraar de Gesta aan een
onderzoek, terwijl hij de `oberdeutsche' Servatiuslegende kritisch
afdrukt.
Het was te verwachten, dat deze betichting van Veldeke niet
onweersproken zou blijven.
Onder leiding van prof. L. Scharpé schreef Aug. Kempeneers:
`Hendrik van Veldeke en de bron van zijn Servatius', een uitgave
die behalve een 'Vita sancti Servatii episcopi' de latijnse Servaaslegende naast de maaslandse legde. Voorts beklemtoonde Kempeneers, dat de legende en het Eneide-epos van een en dezelfde
auteur stammen, dat Veldeke in het Demerdal thuis hoorde, dat
zijn berijming + i i 7o mag gedateerd worden, dat er van tendentieuse politiek geen sprake is, doch slechts de eenvoudige vereerders wilde voorlichten in hun eigen taal. 13
In 191 2 had de dichteres Marie Koenen een proeve van nadichting van Veldekes legende gegeven, ingeleid door dr. Jos. Ende-
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pols. Ruim veertig jaar nadien verscheen nogmaals `Henric van
Veldeken's Sint Servaaslegende' bewerkt door Marie Koenen,
en voorafgegaan door een historische inleiding van haar zelf
(VII-XXXI) 14 .
Met kennis van zaken schreef Olga Gogala di Leesthal haar
`Studien liber Veldekes Eneide'. Zij belichtte hierin de hoofse,
rationele en psychologische, christelijke, mythologische en
morele elementen, om in een slothoofdstuk `Veldeke als Kiinstler'
te waarderen 15 .
Bij gelegenheid van de zevenjaarlijkse heiligdomsvaart publiceerde dr. G. Gorris S.J. 'Sint Servatius van Maastricht', tot
`stichting en onderrichting' van pelgrims en vereerders.
Zeven jaar tevoren had Chrétien Mert de stadspatroon bezongen in een openluchtspel, ingeleid door de kerkhistoricus P.
Albers, S.J. 16 . Tengevolge van een twijfelachtige aanleiding,
nl. de achthonderdste verjaring van Veldeke, in 1928, ontstonden
twee comitees ter viering van dit eeuwfeest. In Hasselt was men
met de voorbereiding het eerste klaar. Niet alleen verrees er een
bronzen standbeeld van de minstreel, doch tevens verscheen een
heel boekwerk van de vlijtige speurder en biograaf foef Droogmans, dat een bekroning wegdroeg.
In 'Levende Talen' (blz. 249-254) hebben we niet zolang geleden de verdiensten van deze arbeid voor mediaevisten beklemtoond, zodat we daarheen gevoegelijk kunnen verwijzen".
Het jaar tevoren schreef Piet Schepens een compilatieve studie
over de middelnederlandse dichter Hendrik van Veldeke 18 , dat
naar eigen getuigenis vooral populair wilde wezen. Naast enkele
blz. over het leven, besteedt Schepens 'n paar dozijn pagina's
aan de Servaaslegende, 16 blz. aan de Eneide en 20 pp. aan de
Minneliederen.
Gelijktijdig met het werk van Droogmans kwam te Sinte-Kruis
bij Brugge van de pers Notermans"Heynrijck van Veldeken.
Z'n tijd, leven en werk' 19 . Zonder pretentie hebben we hierin het
accent gelegd op de legende (blz. 29-64), op de Eneide (blz. 65-96)
en op de minnezangen (blz. 97-112).
Als achtste bundel in de reeks 'Eigen Schoon' verscheen
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`Heynrijck van Veldeke' door dr. J. van Mierlo junior, S. J. 20 . Twee
aspecten vallen in het oog : de speelman Veldeke (zijn afkomst, de
Servaaslegende), de minstreel met z'n minneliederen, z'n Eneide
en z'n nawerking.
Omstreeks dezelfde tijd begon Van Mierlo in de Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde een aantal studies te publiceren die niet enkel van
vechtlust doch tevens van intense bestudering van de Veldekeproblematiek getuigenis afleggen.
Er was meer dan één aanleiding daartoe. Van Mierlo bleek het
geenszins eens te zijn met de dissertatie van Jan van Dam : Zur
Vorgeschichte des h&ischen Epos, Lamprecht l Eilhart, Veldeke 21.
Ook de openbare les door de privaat-docent dr. J. van Dam
op 21 februari 1924 in Amsterdam gegeven, getiteld 'Das VeldekeProblem' 22 riep Van Mierlo's tegenspraak enkele jaren later op.
In mindere mate gold dit Van Dams artikel 'De letterkundige
betekenis van Veldeke's Servatius' 23 .
Reeds in zijn 'Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde' 24 polemiseert Van Mierlo met Van Dam over
de vermeende invloed van Eilhart. Uitvoerig doet hij dit in zijn
voordracht `Veldeke's onafhankelijkheid tegenover Eilhart von
Oberge en den Straatsburgschen Alexander gehandhaafd' 25 .
In hetzelfde orgaan wijdt Van Mierlo een artikel aan 'De speelman Hendrik van Veldeke' (blz. 999-1017), een stokpaardje, dat
het jaar daarna bereden wordt in de bijdrage 'De speelman
Hendrik van Veldeke gehandhaafd' (1929, blz. 653-66o).
De weerslag hiervan vindt men in het fraai uitgegeven boek
`Heynrijck van Veldeke' 26 en was reeds te constateren in het
maandblad Roeping, 7e jg., blz. 66-73 en 112-117, onder het
opschrift 'Over Hendrik van Veldeke'.
Van Mierlo kruist de degen met dr. Jos. Lima in zijn betoog
Was Hendrik van Veldeke een geboren ridder?' (V.M.K. Vl. Ac.
193o, blz. 365-389) en komt op dit chapiter terug in 1931 : 'Nog
eens over den maatschappelijken stand van Veldeke' (blz. 1037'065).
Wederom bestrijdt Van Mierlo zijn tegenstanders, met name
Ehrismann, Van Dam en Rogier in de studie 'Om het VeldekeI0I

probleem' (1932, blz. 877-926). Hij laat sterk de nadruk vallen
op de Maaslandse traditie, terwijl hij die van het Rijnland hypothetisch noemt. In Van Mierlo's oog is Veldeke de wijze man
geweest aan wiens ganzeveder de zuivere dichtkunst het eerst
ontvlood, de heraut van geheel de hoofse kunst in de duits
sprekende streken.
De geesten door de rijksarchivaris Lyna opgeroepen, laten
Van Mierlo niet met rust. Daarvandaan zijn 'Hendrik van Veldeke. Besluit van een bijdrage tot de geschiedenis van de ministerialiteit in onze gewesten' (V.M.K. Vl. Ac., 1933, blz. 53 69).
Gedurende zes jaar rust het zwaard in de schede.
De aanvechtbare dissertatie van Gunther Jungbluth `Untersuchungen zu Heinrich von Veldeke' 27 stelt het kwestieuze punt
`Eneide und Straszburger Alexander' aan de orde, benevens de
minnezangen, taal, stijl en idioom, het auteurschap van de
Servaaslegende en het ontstaan van het Eneide-epos.
Speciaal de ontkenning van het auteursrecht van Veldeke op de
Sint Servaaslegende bracht Van Mierlo in het zadel.
In een soms fel gevecht bestreed hij bedoeld proefschrift in
V.M.K. Vl. Ac. (1939, blz. 3 o3 3 8 3). Voor goed stelde Van Mierlo
de prioriteit van Veldeke tegenover Eilhart van Oberge en de
Straatsburgse Alexander vast, accentueerde met klem de Mosaanse
traditie, dateerde nog eens de legende, opponeerde tegen de z.g.
interpolatie van de tweede epiloog, en constateerde tot zijn
voldoening, dat C. Wesle in Stammlers Verfasserslexicon recht
had laten wedervaren aan de Antwerpse zienswijze inzake
Veldeke.
Tijdens de tweede wereldoorlog schreef Van Mierlo een artikel
over Hendrik Van Veldeke in het weekblad 'Nieuw Vlaanderen'
(1943, nr. 5). Dan duurt het tot 1952, in welk jaar ruim honderd
blz. gewijd worden aan 'De oplossing van het Veldeke-probleem'
(V.M.K. Vl. Ac., blz. 607-710). Vierkant staat hij tegenover
professor dr. Theodor Frings en dr. Gabriele Schieb, wier streven
volgens Van Mierlo 'één poging (is) om Veldeke als Oostlimburgs, als Rijnlands, en zo als Mittelhochdeutsch, Duits dichter'
te annexeren (blz. 65 3). Hij gispt hun 'methodologische vergissingen' (p. 655), al heeft hij waardering voor hun 'geleerdheid...,
-

-
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verbluffende schranderheid en scherpzinnigheid' (blz. 657).
In dezelfde publicatie rekende Van Mierlo af met de dissertatie
van D. Teusink 'Das Veraltnis zwischen Veldekes Eneide und
dem Alexanderlied', enigermate in het voetspoor van dr. Cola
Minis (Museum, 1947, blz. 120 vlg.). Van Mierlo concludeert,
dat Veldeke geworteld staat in een Middelnederlandse taal- en
kunsttraditie (blz. 707), tot ons patrimonium behoort, Nederlander was. 'Aan Duitsland heeft hij niets te danken gehad; van
Duitsland heeft hij niets overgenomen ; van Duitsland had hij
niets te leren. Eine rheinlkidische Literatur gab es nicht. Maar
Duitsland heeft hem geestdriftig onthaald en hij is er de aanvoerder geworden, de wegbereider van een grote kunst. Nu nog
geniet hij in Duitsland meer belangstelling dan te onzent, en de
werken van Frings en Schieb blijven getuigen voor de hoge
verering die men daar nog voor hem koestert' (blz.7o8).
Nimmer strijdensmoe kwam Van Mierlo tegen de uitstekende
medievist, dr. C. Minis in het geweer, om te trachten de proloog
van de Sint Servaaslegende te verdedigen 28 .
Het jaar daarop bekampt hij dr. Piet C. Boeren (blz. 717-739),
en zijn fervente opponent Th. Frings (blz. 740-793).
Even rust de houwdegen, dan verzamelt de haast 8o-jarige
Van Mierlo a.h.w. zijn laatste krachten en bundelt 'Oude en
nieuwe bijdragen tot het Veldeke-probleem' (V.M.K. Vl. Ac.,
reeks III, nr. 35, 1957, 2 3 4 blz.). Hij herhaalt ongewijzigd, wat
zijn pen geschreven had over Veldekes prioriteit tegenover
Eilhart von Oberge, zijn betutteling en weerlegging van Jungbluths proefschrift, zijn marginalia bij de vragen door P.C. Boeren, zijn gematigde afweer van Frings, drukt een vertaling van
zijn studie `Zur Liisung des Veldeke-Problems' (blz. 187-213)
af, en voegt een zwanezang er aan toe : 'Het bisdom Luik als
kultuureenheid in de XIIe eeuw' 29 .
Behalve op het hoog niveau van de beschaving in 't algemeen
wijst Van Mierlo op drie ridderromans en een heiligenlegende
in het stroomgebied der Mosa : de Aiol, de Floyris, de Eneide, de
Sint Servaas. Voor de zoveelste maal onderstreept hij : `Veldeke
kan zeer goed en moet ook verklaard worden uit het Limburgs
van het bisdom Luik' (blz. 229).
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D
Aan de ruim honderd boeken en tijdschriftartikelen in de
twintigste eeuw. aan Veldeke gewijd, kan hier en nu niet de
aandacht worden geschonken, die ze verdienen. In een breedvoerige publicatie, getiteld 'Drie Eeuwen Veldekestudie' zullen
we daar ruimschoots gelegenheid toe vinden.
Beperken we ons tot enige opvallende aspecten.
De hoogleraar aan de universiteit van Lyon, J. Firtnery schreef
in 1901 een aantal vinnige 'Notes critiques sur quelques traductions aIlemandes de poèmes frangais au Moyen-Age : I. Le roman
d'Enéas et la traduction de Veldeke'. Deze laatste behandelt hij
op pp. 13-54. Voor de vertaling heeft hij geen goed woord over.
Kortweg qualificeert hij ze als `misérable' (p. 5o).
Als lector bij het hoger onderwijs te Jena bracht de Engelsman Barker Fairley (in 1957 als zeventigjarige gevierd) een soort
eerherstel in zijn dissertatie 'Die Eneide Heinrichs van Veldeke
und der Roman d'Eneas, eine vergleichende Untersuchung'
(191o).
Niet rechtstreeks staat met Veldeke in verband de prachtige
imitatie van een blokdruk der Sint Servaaslegende, ingeleid door
Henri Hymans, en als een aanzienlijke verbetering van Charles
Ruelens' editie uit 1877 te beschouwen (Berlin, 1911).
In de Leuvense tekstuitgaven verscheen in 1913 'Hendrik van
Veldeke en de bron van zijn Servatius', waarin A. Kempeneers
verschillende lichtbundels op Veldeke en zijn werk liet vallen 3°.
Vier artikelen (samen j 90 blz. ) wijdde Chrétien Mert aan
Veldekes leven en werk in 'De Katholiek, godsdienstig, geschieden letterkundig maandschrift' (deel CXLV, 1914) 31 .
In het Zeitschrift fr deutsches Alterthum (56e jg.), 1919 (S. 281
ff.) opende Theodor finngs°' een statige Jelle F .;,iiLaties over
Veldeke, waarin hij gedurende veertig jaar een levensarbeid
spendeerde.
Voor de kunsthistorici blijft belangrijk 'Die lteste Illustration
der Eneide des H. v. Veldeke' 33, welk werk in de schaduw is
gesteld door Albert Boeckler 'Die Bilder dei Berliner Handschrift' 34 , een zeer voorname editie.
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Drie studies van Jan van Dam blijven na de voorbije decennia
de moeite van het overwegen waard. Allereerst zijn proefschrift
`Zur Vorgeschichte des hs5fischen epos : Lamprecht, Eilhart,
Veldeke' 35 vervolgens zijn openbare les als privaatdocent 'Das
Veldeke-Problem' 36 en niet minder de letterkundige betekenis
van Veldekes `SERVATIUS' 37 .
Aan de hand van een trits opstellen analyseerde A. Cosemans
`H. v. Veldeke, een Limburgsch dichter uit de XIIe eeuw' 38 .
Iets soortgelijks deed Bernard van Meurs S.J. in 'Studiën, tijdschrift voor godsdienst, wetenschap en letteren', 6oe jg. (1928),
blz. 120-131, 210-221, 387-397.
De kritiek heeft weinig waardering weten op te brengen voor
een poging van dr. André Schillings, die een herdichting van Veldekes minneliederen op Java ondernam 39 .
Vrijwel gelijktijdig met ons boekje over H. v. Veldeke 4° verscheen de breedvoerige studie van Jo s ef Droogmans over 'De
eerste Dietsche dichter — zijn leven en zijn werk' 41 waaraan o.a.
professor Van Mierlo in De Standaard een bespreking wijdde,
en waarover wij in Levende Talen lang nadien een recensie voor
Noordnederlandse vakgenoten schreven.
Onder onze schuilnaam Jan Stormen gaven wij 'De wondere
legende van Sint Servaas', een bewerking van Veldekes eerste
deel, ingeleid door de kerkhistoricus P. Albers S. J. 42.
Als winnaar van een prijsvraag kwam uit het strijdperk te
voorschijn L.J. Rogier met zijn 'Inleiding tot den dichter en zijn
werk, met bloemlezing' ".
Ruim 4o blz. besloeg/. Lima' s 'De maatschappelijke stand van
H. v. Veldeke' in Verzamelde Opstellen (Hasselt, 1931).
B.H.M. Vlekke promoveerde in Nijmegem op `St.-Servatius,
de eerste Nederlandse bisschop, in historie en legende' 44 .
Vrijwel onopgemerkt bleef 'Der heilige Servatius, seine Verehrung im Volke' van Otto Schepper 45
In de serie `Deutsche Forschungen' editeerde Gunther Jungbluth
`Untersuchungen zu H. v. Veldeke' 46 met een zekere verstoktheid pleitend voor twee auteurs instede van één ondeelbare
Veldeke.
Van belang blijven Carl von Kraus"Untersuchungen' bij 'Des
,

,

.

,
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Minnesangs Frh1ing' 47 Eerstdaags mogen we een nieuwe druk
van de minneliederen verwachten.
Lichtelijk tendentieus is 'H. v. V. im niederrheinischen Raum',
een bijdrage `zur Landes-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte
des Maasraumes im Mittelalter' 48
Met een studie in `Beitfige zur Geschichte der deutschen
Sprache' openen professor dr. Theodor Frings en dr. Gabriele
Schieb hun gewichtige Veldeke-productie 49
Zij vervolgen hun speurtochten in Beit,ge 69 met 'Die
Lieder, Die Sprache der Lieder, H. v. Veldeke, die Entwicklung
eines Lyrikers, Veldeke und Hadewijch' 5°.
Hun `Grundlegung einer Veldekekritik' is een indrukwekkend
stuk wetenschappelijke en zeer degelijk doorwrochte pioniersarbeid 51
In Beitd,ge 7o (1948) komt 'H. v. Veldeke, der Prolog und die
Epiloge des Servatius' aan de beurt, het jaar daarop gevolgd door
`H. v. Veldeke zwischen Schelde und Rhein' 52 .
Een overzicht schonk `brei Veldekestudien : Das Veldekeproblem, Der Eneide-epilog, Die beiden Stauferpartien' 53 , terwijl een apart detail-onderzoek werd ingesteld naar 'Das Fremdwort bei H. v. Veldeke' 54
Het jaar 195 2 bracht 'Die neuen Mnchener Servatius-bruchstiicke' benevens 'Die St adtbeschreibungen der Veldeke-berlieferung' (76 blz.), waarna door Gabriele Schieb 'Eine Vorstudie'
gewijd werd aan de `Rechtsw&ter und Rechtsvorstellungen bei
H. v. Veldeke' 55
Deze en andere publicistische arbeid is voorlopig afgesloten
door `Sente Servas, Sanctus Servatius', die een gerestaureerde
tekst van het i 5 e-eeuws handschrift wilde beproeven 56
Scherp was de toon en formulering van Theodor Frings in zijn
defensie en aanval op Van Mierlo : `Ueber eine Veldeke-abhandlung der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde' 57
Aan de universiteit te Luik behaalde C. Minis d e doctorsbule
met 'Der Roman d'Eneas und Heinrich von Veldekes Eneide' 58
inclusief een `Textkritik'.
In hetzelfde jaar promoveerde in Amsterdam D. Teusink op
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`Das Verl-Altnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied' 59 , een oude strijdvraag.
Qua hoogleraar in het oudvaderlands recht was prof. Mr.
B.H.D. Hermesdorf alleszins bevoegd en ter zake kundig, om
`Hendrik van Veldeke in het licht der rechtsgeschiedenis' 6° te
plaatsen.
Een gedeelte van H. v. Veldekes minneliederen trachtte dr. Luc.
Indestege in 'Nederlandse verzen' over te brengen, welke intentie
niet volkomen geslaagd is 61 .
Bijna een eeuw na Bormans lag de tweede editie van de Sint
Servaaslegende 62 ter perse. Prof. dr. G.A. van Es heeft een
diplomatische tekst bezorgd, doch op verscheidene slakken
hebben recensenten zout gelegd, o.m. Van Mierlo, Maartje
Draak, Jos. Endepols, Willemier-Schalij, G. Schieb Th.
Frings, Jef Notermans.
Een afzonderlijk aspect in het oeuvre van Veldeke is aan een
onderzoek onderworpen door Friedrich Maurer in zijn 'Studien
zur Bedeutungs- und Problemgeschichte, besonders in den
grossen Epen der staufischen Zeit' 63 . Daarin bestudeert hij op
blz. 98-114 'Das Leid bei H. von Veldeke'.
Verrassend mag men noemen de 'Proeve van een existentialistische literatuurbeschouwing' in D. Warande en Belfort over
Veldeke's Servaas door dr. J.J. Mak 64 .
Enige tientallen pagina's heeft dr. P.C. Boeren besteed aan
`Vragen rondom Veldeke' 65 , waartegen nogal verzet gerezen is.
In het feestnummer van 'German Life and Letters', opgedragen
aan de 7o-jarige Barker Fairley, heeft Hugh Sacker de providentiële inslag in Veldeke's Eneide bestudeerd 66 .
Als vervolg op een bewerking door Jan Stormen mag men
onze samenvatting van Veldekes legende zien. Mgr. M. Jenneskens gaf een inleiding aan 'Sint Servaas, een Europese figuur'
mee 67 .
Had dr. Ursula Aarburg in 1956 een aantal `Singweisen zur
Liebeslyrik der deutschen Frhe' op muziek gebracht, de nieuwe
hoogleraar dr. Jos. M.A.F. Smits van Waesberghe verblijdde
musicus en literair-historicus met 'De melodieën van Hendrik
van Veldekes liederen' 68 .
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Begin 195 8 behandelden wij 'Hendrik van Veldekes letterkundige nalatenschap', en hebben kort daarna 'De Mosaanse Minnezanger Henric van Veldeke' 69 een monumentum aere perennius
willen oprichten door een vorstelijk gedrukte bibliofieleneditie
van de vijfentwintig minneliederen.

NOTEN

1. Over hem o.m. G. Schimansky, Gottscheds deutsche Bildungsziele, K.5nigsberg 1939. — J.C. Gottsched heett gewent van 1700 LUL 1 /OV.
2. Dit tijdschrift heeft bestaan van 1745 tot 1754 en werd uitgegeven door
B.C. Bieitkopf te Leipzig.
3. Volgens vriendelijke mededeling van Mej. dr. Gabriele Schieb, Leipzig,
is dit afschrift ongeschonden geconserveerd in Dresden. Cf. Paul Piper, Die
iilteste Vertreter ritterlicher Epik in Deutschland,1, 241.
4. Leipzig, 4 Theile. Zie het eerste deel, blz. XXIV, XLIII, 35 40; in het
derde deel blz. 588 9o; in het vierde deel blz. 72 80.
-

-

-

5.

Quellen und Forschungen zur Geschichte der deutschen Literatur und Sprache

o

(Aachen, Leipzig 183o), I S. 252 ff.

6. VIIIer Band, Leipzig 1852,

XX + 14 S. +

338 kolommen

122

S.

7. 1857, 2te Ausgabe 1[875.

8. Germania, Vierteljahrsschrift fr deutsche Alterthumskunde, dritter Jahrgang (Stuttgart 1858), S. 481 508.
9. Deze hardnekkige voorstelling van zaken gaf o.m. K. Hoffmann in
Sitzungsbericht der Bayrischen Academie der Wissenschaften (1870, II S. 5i); ja,
Jungbluth betoogde zulks in 1937 nog con brio.
To. Cf. Joseph Kurschner, Deutsche Nationalliteratur, 4. Band (Stuttgart
1873, 363 S.). Piper geeft op blz. 56 65 een ontleding van Veldekes Eneide, op
blz. 65 79 van 33 minneliederen. Een beknopte inleiding op de legende staat
blz. 79-80. Het eerste `Buch' volgt blz. 81 164, waarachter het tweede op blz.
164-241. Onbegrijpelijk en onvergefelijk is de vergissing Utrecht i.p.v.
Maastricht.
II. Germania, 25e jg., blz. 19o-191.
12. Heilbronn, 1882.
1[3. Antwerpen-Leuven, 1913 (167 blz.).
-

-

-

-

14. Heerlen, 1955.
15. Berlin, '914, 164 blz. — In 1932 publiceerde zij Enrico Veldeke e I' Eneit in

de bundel Studi medievali, nuova serie, volume quinto: `Virgilio nel Medio
Evo' (Torino MCM XXXII), 444 pp., blz. 382-395.
16. Sittard, Maastricht, 1916: Spel van St. Servaas (84 blz.).
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17. Hendrik van Veldeke, de eerste dietsche dichter. Zijn leven en zin werk. Tongeren, Hasselt, 1928, (239 blz.), ingeleid door Gouverneur Hubert Verwilghen, dr. Jos Lyna en Polydoor Daniëls.
18. Gent, 1927, (88 blz.).
19. Uitgegeven door Jef Devroe, geïllustreerd (138 blz.).
20. Brussel, Amsterdam z.j., 133 blz.
21. Diss. aan de gemeente-universiteit van Amsterdam, verdedigd op 4.7.
1923. Bonn und Leipzig, 1923, XV + 132 blz., inzonderheid blz. 72-1 I I.
22. Groningen, Den Haag 1924 (24 blz.).

23. Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterkunde, XLVII, 202-250 (1928).
24. Antwerpen, Brussel, Leuven, 1928, XVI + 45i blz.
25. Verslagen en Meded. der Kon. Vl. Acad., 1928, blz. 885-937.
26. In de reeks 'Eigen Schoon', Brussel-Amsterdam, 1929.
27. Frankfurt am Main, 1937 (19i blz.).
28. Werd de proloog van St. Servaes geinterpoleerd? V.M.K. Vl. Ac., jan.-febr.
1955, blz. 41-52.
29. Naar aanleiding van prof. dr. Theodor Frings' uitgave van Sente Servas
(blz. 215-233).
3o. Cf. Georg von Poppel, H. v. Veldeke und die Quelle seines Servatius (G.R.M.
c

7, S. 277 ff.).

31. blz. 74-85, 3 1 9 - 333, 3 6 9 - 4 1 4.
32. Zur Sprache Veldekes.
33. Straszburg 1921.
34. Im Auftrag der Preusischen Staatsbibliothek - Leipzig 1939. Blz. 7

klinkt het fier : 'Die Berliner Eneide ist ein stolzes Zeugnis von der Strke und
Sch.5pferkraft deutsches Wesens'!
35. Bonn und Leipzig, 1923.
36. Groningen, Den Haag, 1 9 2 4.

37. Tijdschrift voor Ned. Taal en Lett., XLVII, afl. 3 en 4, blz. 202-250.
38. Maandschrift Limburg, 8e jg., 1926-27, blz. 33-44, 69-78 en 88-96.
39. Bandoeng, 1927.
40. Jef Notermans, H. v. V., St. Kruis bij Brugge, 1928 (138 blz.).
4I• Tongeren, Hasselt, 1928 (239 blz.).
42. Maastricht, 193o (56 blz.)
43. Maastricht, 1931 (217 blz.)
44. Maastricht, 1935.

45. Seminararbeit, Mnster in Westfalen, 1 937 (75 blz. gestencild).
46. 1937 (191 S.) - Cf. Van Mierlo, V.M.K. Ac., 1939, blz. 3o3 v.v.
47. Leipzig, 1939.
48. K.51n 1942, inzonderheid blz. 69-84, door Heinrich Hempel.
49. Die Servatiusbruchstiicke' (1945, als overdruk in 1947, S.
50. S. 1-271 (1946).
51. 358 blz. - Halle (Saale) 1947, Sonderdruck. Zie o.m. prof. dr. J.H.
Scholte's recensie in Museum, 1948, kolom 43 - 45.
52. Band 71 van bedoelde Beitrge, 225 blz. (1949).
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53. Berlin, 1949, 95 blz.
54. Miscellanea Academica Berolinensia, 195o (S. 47-8 8).
55. Beitrkge 77 (1955), S. 159-197.
307 S. (Halle, Saale, 1956).
56. LVI
57. Beitrge 1956, S. 111-157.
58. Luik, 3o september 1946.
59. Amsterdam, 1946, 166 blz. Vrij scherp betutteld in Museum, 1947, o.m.
kolom 123, en in Dietsche Warande en Belfort, 1949, blz. 368 v.v.
bo. Publications de la Soc. hist. et arch. dans le Limbourg 83 (1947), blz. 175-206.
61. V.M.K. Vl. Ac. 1948 (blz. 79-94).
62. Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, 1950 (221 blz.). Met medewerking
van dr. G.I. Lieftinck en A.F. Mirande.
63. Leid. — Freiburg i. Br. 1951 (283 S.).
64. D.W. en B., oktober 195 2, blz. 475-485.
65. Ts. NTL, dl. LXXIII, afl. 4, blz. 241-261, 1955 en dl. LXXIV, afl. 2-3,
blz. 99-116, 1956.
66. Heinrich von Veldeke' s Conception of the Aeneid. — Oxford. Volume X,
april 1957, no. 3, p. 210-218.
45 blz.
67. Maastricht, 1957, XI
68. Inaugurale rede — Amsterdam 1957, 31 blz.
69. Typografie van de meester-drukker Willem Veltman, Maastricht, ge195_„ 44 bl z.
drukt bij gelegenheid van onze zestigste verjaardag (30 aprilIq)
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HET LIJN- EN KLEURGEVOELIG OOG
VAN VELDEKE
Aan de nagedachtenis van
prof. dr. Jos. van Mierlo
A
Op het eerste gezicht lijkt het wellicht vreemd, dat Wolfgang
von Goethe zich ex professo met kleuren en schilderen heeft
beziggehouden. Nochtans hoeft het ons niet te verwonderen,
dat deze geleerde dichter en dramaturg, die zich zowel in de
organische als in de anorganische wetenschap verdiept heeft,
enkele honderden pagina's wist te wijden aan de Farbenlehre' ,
toen hij in Weimar vertoefde. Daar droeg hij deze op aan de
`Durchleuchtigsten Herzogin und Frauen Luisen, regierenden
Herzogin von Sachsen-Weimar Eisenach' (3o jan. i 8o8) 1 .
B
Dezelfde picturale Goethe maakte in de jaren 1814 en 1815
tochten door Bingen, Keulen, Bonn, Neuwied, Koblenz, Mainz,
Bieberich, Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach, Hanau, Darmstadt,
Heidelberg. Hij beschrijft deze excursies uitvoerig in zijn reportage `Kunstschkze am Rhein, Main und Neckar' (1814 en 18i 5).
In het gedeelte over Heidelberg komt een merkwaardige alinea
voor : Wenn nun schon Anfang des 13. Jahrhunderts Wolfram von
Eschenbach in seinem Parijval die Maler von Kan und Maestrichtgleichsam sprichwó'rtlich als die besten von Deutschland (sic) auffiihrt, so wird
es niemand wundern, das wir von alten Bildern dieser Gegenden so viel
Gutes gesagt haben.
Wat zegt Wolfram von Eschenbach (+Ii7o-±i2.2.0), de diepzinnige, epische dichter in vermelde Parzival?
Volgens de editie van Karl Lachmann' s Wolfram von Eschenbach 2 blz. 83, 3e boek, is er sprake van speer en schild, waarmee
Iwanet zeer behendig omspringt en Parzival een lesje geeft. In
`strofe' 15 8 rijmt Wolfram aldus :
,

III

`Ywáneten niht bevilte,
`ern lêrte in underm schilte
`knsteclich gebáren
`und der vinde schaden varen.
`er bót im in die hant ein sper:
`claz war gar áne sine ger :
`doch vrágt ern 'war zuo ist dizfrum?'
`swer gein dir zer tjoste kum,
`dá soltuz balde brechen,
`clurch sinen schilt verstechen.
`wiltu des vil getriben,
`man Tobt dich vor den wibèn'.

`als uns diu dventiure gieht,
`von Kane noch von Mdstricht
kein schiltaere entwrfe in baz
`denn aller fifem orse saz.
C
Van Wolfram von Eschenbach naar Henric van Veldeke betekent slechts één stap. Beiden hebben vriendschap en gastvrijheid
genoten van de maecenas, Herman, landgraaf van Thuringen,
opvolger van Lodewijk de Tweede.
't Is deze 'palenzgrave Herman van der Nouwenborch bi
d'Onstroet', die aan zijn gast met aandrang verzocht, het onvoltooide Eneidehandschrift, dat aan Veldeke tijdens de bruiloft
te Kleef in 1174 ontstolen was, af te maken 3 .
Alzo, volgens een geloofwaardig verhaal werd in Keulen
noch in Maastricht ooit een ruiter-te-paard zo prachtig ten panele
gebracht.
In dit hoofse epos, waarmee onze Mosaanse poëet, uit het
graafschap Loon, een nieuwe dichtkunst inluidde, toont Henric
van Veldeke zich een uiterst kleurgevoelig minnaar van mens en
natuur.
Wij mogen de Engelse kunsthistorica Christiana J. Herringham
dankzeggen, dat zij op Veldekes schilderlijk oog de aandacht
heeft gevestigd. Men kan dit lezen in haar werk The Book of the
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Art of Cennino Cennini, A contemporary practical Treatise on
Quattrocento Painting' 4
Dit boek is, behoudens een dertigtal pagina's over Cennino
Cennini, vertaald uit het Italiaans, voorzien van talrijke voetnoten
mitsgaders van een aanhangsel over middeleeuwse kunstmethodes.
In dit laatste gedeelte behandelt de geleerde schrijfster onder
de titel 'On early varnishes' op beknopte wijze de manier, waarop
schilderijen 'in illo tempore' gevernist werden.
Op blz. 261 licht zij van onze Maaslandse dichter (die zij voor
een Duitser houdt), Heinrich von Valdecke' (sic) een passus toe,
ontleend aan zijn Eneide.
.

her varwe licht ende goet
517o recht als melc ende bloet
wale gemisket rot end wit,
áne blenke end áne vernit.
Chr. J. Herringham nummert de vier versregels (5169 v.v.)
niet en verheelt de lezer de editie, waaruit zij geput heeft. Zij
vertaalt aldus :
`Her colour bright and good,
Shone like milk and blood,
Red and white well mingled,
With varnish and white paint'.
Naar aanleiding van Veldekes portretschildering merkt Mrs.
Herringham op :
Panel-pictures of the period of the Trattato seem to have been varnished
as a matter of course. The statute of the Guild of Painters of Venice of
1272 orders that no picture should be sold unvarnished. It is usually considered that the pale greenish scheme of flesh colouring adopted was intended to compensate a warm yellow or redtoned varnish. It seems to me,
however, that this is doubtful, for the varnish would have the same toning
effect on the reds and whites, and the freshness of these was so prked
that even an eggyolk of a dark tint was to 1)e avoided, and this really
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maker ver, little difference... The same pink and white freshness is
praised in an old German poem describing a portrait...
een portret, waarvan Veldeke de picturale poëet is.
D
Dat Veldeke niet kleurenblind was, kan blijken uit een andere
Eneidepassus, waar hij van koningin Dido, de onmatig verliefdeop-Eneas, het volgende tintenspel geeft:
872 in korten stonden wart si rot,
dar ná, skiere varwel6s,
si was heit end si frós.
Hoezeer Veldeke ook verder kleurgevoelig is, blijkt uit vers
127o-75 :
doe was dat deckelaken

purper ende marterin,
dat et niet beter dorchte sin.
dat lilaken kleine,
wit ende reine;
1275 dat bedde sachte ende wit,
die tike was ein samit...
Afschrikwekkend is het portret van Sibilla. Komt het mede,
doordat er slechts één kleur aan de orde is?
In vs. 273o zegt Veldeke van deze profetes :
swart ende kalt was her der mont.
Evenzo :
her was der hals ende die kele
swart end gerompen (vs. 27 3 7).
Het is geen genot naar haar gebit te kijken, immers :
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die tanden stonden er donne
273 5 end waren her lanc ende gele.
Alsof de amazonen-koningin, Kamille van Volcane voor hem
gepos .erd had, schildert Veldeke haar :
5 146 ein maget wale gedáne

verweten ende reine.
Ze is fraai en verlokkelijk van lichaamsbouw, innemend van
aangezicht :
die ouchbrán brfin end niwet breit,
gewassen áne arbeit.
skóne ougen ende wale stánde,
dat menich man des wande,
dat si ware ein godinne.
die nase mont ende dat kinne
dat stont her só minnelike,
dat nieman was só rike,
hen geluste, of he si geságe,
dat si an sinen arme láge.
Afzonderlijke aandacht wijdt Veldeke aan de gelaatskleuren :
her varwe liecht ende goet,
5 i7o recht also melc ende bloet,

wale gemisket rot end wit,
áne blenke end áne vernit,
van nature wit end rijt:
des enwas her nehein not.
Globaal voegt hij aan deze details toe:
5 1 7 5 skóne arme ende hande,

wale gesieret met gewande,
minlic was her lif al,
5

wale geskapen ende smal
ende vollic genoech.
De portrettist kan er niet genoeg van krijgen en geeft ons zelfs
`dessous':
5186 'her hemede was kleine
`ende wit alse ein swane
`ein roeden borden droech si ane,
`gedwenget ombe heren lif.

Met het hermelijn van de mantel en de bruin-zijden zoom heeft
het op kleuren verliefde oog van Veldeke zich tenslotte verzadigd.
't Is opvallend, dat er van Lavinia, de prinses, waarop Eneas door
de pijlen van Amor en het vuur van Venus zwaar verliefd wordt,
geen portret wordt gegeven. Wij vernemen alleen :
`her antlitte he besach,
`dat só minnelich was (10.979).
En natuurlijk, dat zij tengevolge van de minne slapeloze nachten doorbrengt en tijdens de liefdeskwelling
`se) vareliis end se) bleich' (10.509) 5

van gelaatskleur wordt. Of 'van angesten rot' (lo.5ii) aanloopt.
Een kleurengamma levert de opsomming van edelstenen :
`smaragde end rUbine,
5 790 `topázje end sardine,
`crisolite end amatiste,
`die waren met listen
`dar in gesat met foege.
`clá stonden ane genoege
5795 `granáte end saphire 6
.

Gebruikelijk is het 'rijt goldin' (o.m. 6707), het `samit rot' (o.a.
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7991) of het 'gele samit' (732 1), het `smaragdus groene' (6712) en
de vergelijkingen :

`groene cindal alse ein gras' (7336),
`der jachant rot alse ein bloet (8 3 5 8),
ltiter alse ein glas (8 8o),
`ende wit alse ein swane (5187).
E
Staan we 'n ogenblik stil bij de vijfentwintig minneliederen 7
van onze Mosaanse troubadour.
In de prille lente, als de bloemen ontluiken, de lindebomen hun
loof krijgen en de beuken beginnen te groenen, voelt Veldeke zich
een gelukkig mens.
Een contrast hiermee ontstaat door de nachtvorst, tengevolge
waarvan het lover van de linden `winterlike vale staen'.
Al noemt de dichter de kleur niet uitdrukkelijk, we mogen toch
wel als iets donkerroods denken, wanneer hij zegt :
In den tiden dat die rosen
tounen manech schone blat...
Hij suggereert zilver- en goudkleur in zijn vergelijking :
...mine minne schinet min
dan der mane bi der sonnen.
In zijn verbeelding ziet hij een juwelenschrijn
`ovale gewrocht van roden Bolde'
Werd Veldekes oog eerst getroffen door het witte sneeuwkleed,
nu treft hem de 'groene clé', de klaver, waarop dauwdruppels
parelen.
Als 't waar is, dat de edelvrouwen in de twaalfde eeuw een
afkeer toonden van zilvergrijs haar en de dichter zich hierover
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beklaagt, dan kan men over die smaak slechts twisten, of het
voorhoofd fronsen.

F
Wat mogen we uit het bovenstaande besluiten?
I. Onze Mosaanse dichter had in 't algemeen een kleurgevoelig
oog.
II. Hij heeft ontegenzeggelijk aandacht geschonken aan het
vrouwelijk schoon, inzonderheid aan de schakeringen van huid
en haar, de slanke lijn en prominente punten. 8
III. Van zijn tijdgenoten, broeders in de kunst, in casu in de
picturale, heeft hij de nuanceringen op het paneel, tot aan het
vernis toe, vrij nauwkeurig gadegeslagen.
IV. Veldekes oog is gevoelig geweest voor de fonkeling van
juwelen en edelstenen, welbekend in de twaalfde-eeuwse Maaslandse kunst 9 .
NOTEN
1. Cf. Goethes sammtliche Werke. — Vollstkidige neu durchgesehene Ausgabe in drei Bkiden. — Dritter Band. — Stuttgart 1869, Zur Farbenlehre, S.
641 867, gevolgd door `Nachtr a ge zur Farbenlehre'.
2. Fnfte Ausgabe, Berlin 1891, XLVI
640 blz. Het epos Parzival is
verdeeld in XVI boeken en beslaat pp. '3-3 88.
3. Vgl. onze biografie H. v. Veldeke,
tijd, leven en werk (1928). — Zie ook
Jozef Droogmans' H. v. Veldeke (1928), of dr. Jos. van Mierlo's Heyntyck van
Veldeke (1929).
4. London : George Allen and Unwin, Ltd., Museum Street. First published
in 1899, second impression in 1922, third iuipr. 1930 — XXVIII + 288 pp.
Cennini is kort voor 140o geboren. Vermoedelijk heeft hij in Padua geschreven
Libro dell' Arte o Trattato della Pittura'.
5. Vgl. ook 10.722 `varelós ende bleich'.
6. Cf. 9470 v.v. dezelfde edelgesteenten in een andere volgorde.
7. Een editio princeps van deze minneliederen — in de Nederlanden — werd
door ons ingeleid bij gelegenheid van onze zestigste verjaardag op 3o april
1958. De meester-drukker J. Willem Veltman verzorgde het typografisch
gedeelte, terwijl de sierkunstenaar Hub. Levigne, professor aan de Jan van
Eyck-Akademie, het vignet en een portret van de editor tekende.
8. Speciale vermelding verdient Die Eneid Heinrichs von Veldeke und der
-

Roman d'Eneas.

8

Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwrde der Hohen Philosophischen Fakultk Leipzig von Wilhelm Wittkopp' (Borna-Leipzig 1929,
VII + 61 blz.).
Vooral de `Schilderung von Dingen der Umwelt' (blz. i2-2o) en de `Wahl
der Farbe' (blz. 30 34) is voor ons van belang.
Voor de Eneidetekst zijn we, totdat dr. Gabriele Schieb haar vergelijkend
tekstonderzoek in het licht heeft gegeven, nog steeds aangewezen op prof. dr.
Otto Behaghel, Heinrichs von Veldeke Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen
(opgedragen aan Karl Bartsch en Mathias de Vries), XV -I- CCXXXIII
566 blz., Heilbronn 1882.
9. Cf. Art Mosan et Arts anciens du Pays de Liége. — Exposition internationale.
Met een inleiding door Comte J. de Borchgrave d'Altena, plus bijdragen van
historische en archeologische aard door Jean Lejeune en anderen.
Men vgl. ook Art Mosan, ingeleid door Jean Lejeune (Bruxelles 1951) met
fraaie illustraties uit de Mosaanse middeleeuwen. — Zie ook Wet Bisdom Luik
als Kultuureenheid in de izole eeuw' door prof. dr. J. v. Mierlo (Versl. en Med.
Kon. Vlaamse Academie, aug.-okt. 1957, blz. 419 437).
-

-

Door een samenloop van omstandigheden zijn in bovenstaande bijdrage
niet de gewenste wijzigingen aangebracht n.a.v. L.C. Michels' Klippen van de
negatie - De Nieuwe Taalgids 53 (1960), inzonderheid blz. 192 en 193. Met
mijn verontschuldiging aan L.C. M.

I19

HENRIC VAN VELDEKE
ALS EDELSTEENKUNDIGE EN GEMMAFIEL

Opgedragen aan dr. Gabriele Schieb
A
Als de jonge Veldeke tussen 116o en 116 5 aan zijn Servaaslegende
bezig is, wekt hij nog niet de indruk een bereisd man te zijn. In de
tachtiger jaren is dat anders. Dat blijkt overtuigend uit zijn heldendicht Eneide, na de grandioze feestelijkheden te Mainz (i 84)
voltooid.
De beperkte horizon zou men o.a. kunnen opmaken uit de
verzen die handelen over de edelsmeedkunst. Veldeke spreekt
over dit nobele ambacht o.m. in 't tweede gedeelte van zijn hagiografisch werk. Hij behandelt daar het wonderbaarlijke geval van
`ein gulden houft', dat op last van 'n keizer, ter ere van Sint
Servatius, rondom een kaakbeen van de Maastrichtse bisschop
moet gewrocht worden. Twee `artisans' krijgen opdracht een
prachtschedel te construeren uit 'n hoeveelheid 'gout root', dat
zorgvuldig op 'n niet nader aangeduide schaal wordt afgewogen.
In de gouden kop is een ruimte uitgespaard voor twee 'edel
steine' 1 . De zetting van deze kleinodiën gaat met onverwachte
moeilijkheden gepaard, zodanig dat beide goudsmeden na herhaalde pogingen de moed verliezen en in de hardnekkige, scheve
stand van de quasi-ogen berusten. Dat komt hun duur te staan,
zodra de opdrachtgever de 'schele' Servaas beschouwt. Pas na 'n
vizioen komt de vorst tot het juiste inzicht. Hij schenkt de
mannen die in de gevangenis zuchten niet alleen de vrijheid, maar :

(II 2205)

Seer wale dat hi se troeste
Mit heerliken lone.

Veldekes kennis van de gemmalogie of wetenschap der edelgesteenten is in deze passus minimaal.
Studie en ervaring hebben onze Veldeke 'n aantal jaren later
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met wereldwijsheid en kennis van zaken verrijkt. Zijn epos
Eneide bewijst dit onmiskenbaar. Als Eneas en de zijnen gastvrij
ontvangen worden door de bekoorlijke koningin-weduwe, Dido
van Karthage, toont de vorst zijn hoffelijke erkentelijkheid op
velerlei wijze. Hij schenkt de vorstin o.m. kostbare stoffen,
vlamrood `samit', een mantel van hermelijn, een gouden beker,
een ring van goud, een fraaie fibula 2 `meisterlike gewieret, met
steine wale gesieret' (737-8). Welke sierstenen gezet zijn, zegt de
dichter niet. Ook elders spreekt hij van edelstenen. Zonder
precisering schrijft hij in vers 1695 over gesteine, waarmee Dido's
gewaad is opgesmukt. In vers 1711 horen we spreken over
perlen 3 die 'n versiering betekenen op de `bellis' of pelsrok 4 .
Pas in vers 5713 betreedt Veldeke met open oog het gebied van
de flonkerende edelstenen. Daartoe roept hij de medewerking in
van de goddelijke smid Vulcanus, die op verzoek van Venus zijn
kunst in dienst stelt van haar zoon Eneas. De god van het vuur
(5667) bepaalt zich niet tot 't construeren van 'n onvergelijkelijk
harnas en 'n ondoordringbare helm (570o). Immers op deze
hoofdbeschutting prijkt een bloem 'van dorchslagenen golde'.
Daarin fonkelt `ein rot jachant' (5713). Hals en neusband zijn van
goud `wale gesteinet' (5715). Dit laatste is vaag evenals 5741, waar
ook van de schede wordt verteld, dat deze `wale gesteinet ende
beslagen' is. Gedetailleerd schildert Veldeke de wapenrusting,
die één en al schittering is door de bezetting, die getuigt van
`meisterskap'. De beukelaar is welhaast oogverblindend :
...al wit silverin,
gewrocht harde kleine,
gesiert met gesteine,
smaragde end rfibine
5795 topdr<je end sardine
crisolite end amatiste,
die waren met liste
dar in gesat met voege.
da stonden ane genoege
5790 granate end saphiere
doe et der meister gebót,
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der lewe was al rot,
de gemálet was der ane.
Geen wonder, dat Venus verrukt is over de fantastische uitvoering. De schelmse Veldeke 5 kan niet nalaten te verklappen,
hoe zij de godensmid 'toe der naste nacht' hiervoor beloont.
Koning Evander bezit een zwaard, waaraan `gesteines' meneger
marke wert' (615o) niet gespaard is.
Aan lijkberoving maakt zich Turnus schuldig, wanneer hij van
Pallas, door hem geveld, 'n ring (rot goldin, 7606) wegneemt.
Dit geschenk van Eneas fonkelde door `eiven steine, dat was
ein S maragdus groene'... (7610-1i). Dat zou Turnus berouwen,
anticipeert Veldeke (7616-26).
Bij de beschrijving van de begrafenisbaar, waarop Pallas rust,
stipt de dichter aan :
die leneboume waren
7985 van elpenbeine,
edele gesteine
stont der an ein mekel deil.
Bezaaid dus met edelstenen, zonder nadere specificatie. De
plechtige teraardebestelling, gepaard gaande met een speciale
lijkwassing, geeft Veldeke volop gelegenheid 'n stukje beschrijvingskunst aan de krocht te wijden, vreemd genoeg als `sinagoge'
(8277) betiteld. Uiteraard zijn de gewelven imposant en `bedalle
herlic'. Ook de vloer is van uitzonderlijke schoonheid :
nedene was der est&
van luteren kerstalen,
van jaspis end coralen.
Eveneens de kolommen :
8285 die sule marmelsteinen
end die wende elpenbeine,
dar inne stont menich edel stein.
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Hoe de versiering in de vier muren is aangebracht, kan men
slechts gissen. Voortgaande komt Veldeke bij de tombe, waarin
Pallas ter ruste is gelegd:
8296 enmidden stont der sarke
op vier pilaren
die van porfiere waren,
waarbij de dichter opmerkt, dat ze geïmporteerd zijn uit 'n ver
gelegen land. De zerk van Pallas de koene,
dat was ein prasin groene,
8305 ergraven wale met sinne.
De vader van de overledene staat er op, dat bij de sarkofaag
twee sierlijke vaten worden geplaatst : 't ene is van goud en
gevuld met balsem, 't ander 'was een edel stein' (8313). Dit is
gevuld met muskus en `terpentine' 6 (8319). Onovertroffen is deze
edelsteen en wel `ein sardine' (8 3 20). Voorts is het deksel `ein edel
amatiste' (8330), waarop het epitaphium geschreven, althans gebeiteld is. Boven 't graf laat koning Evander een lamp branden.
Deze is 'n jachant, 'si enwas niwet glas' (8335). De jachant is rood
`alse sin bloet' en is opgehangen aan een `ketene was rot gok'
(8369). In de lamp legt men geen gewone wiek (als in 'n olielamp),
maar 'n wiek `seltsane ende skone, van einen besteone (8364), van
einen edelen steine (8365) niet te grót noch te kleine'. Merkwaardig,
mag men opmerken :
der stein es vele dure
he brennet in den vure,
so dat men liechte drave gesiet,
8370 end verbrennet ie doch niet.
he brennet liechte iemer,
so dat es doch niemer
minre werden enmach.
De amazonenaanvoerster, Kamille, draagt fier haar helm :
1
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8800 brun, luter alse ein glas,
gesieret wale met steinen.
Welke edelstenen dit zijn, verzwijgt de gemmalogist.
Dit doet Veldeke ook bij de gouden beukelaar van Kamille:
88o8 dar in stont menich edel stein.
Die stenen zijn doorzichtig, zodanig, dat de zon er door heen
schijnt. Dat heeft de dichter van horen zeggen, voegt hij er aan
toe. Ook de Trojaanse priester Chores draagt :
9083 einen helm skóne ende liecht.
Bovenop :
stont een rubin
en al ombe an die liste
smaragde en amatiste
end voren an dat nasebant
9090 ein greinatjachant
genoech grót ende goet,
dorchlucht rot alse ein bloet.
he luchde engegen den dach.
De laatste rustplaats van de heldin Kamille wordt iets van
fabelachtige schoonheid. Dat is te danken aan meester Geometras,
die indertijd een tempel op haar verzoek gebouwd heeft. De
dappere amazone krijgt, evenals Pallas, een grafkelder geheel
van marmer, behalve de vloer :
4920 van jaspide was der estric,
twentich voete wit enbinnen.
De wijze man Geometras die de knepen van 't vak kent (908-9),
heeft in de architektonische constructie gebruik gemaakt van 'n
sluitstuk en 't kruisgewijs samenkomen van de gewelfbogen opgelost:
1
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9436 da wart ein voechstein in gelegt,
ich wave, er porfier ware.
Ten dele vervalt Veldeke in herhalingen bij 't schetsen van het
interieur :
nedene was der estric
van edelen steinen.
9460 van anders neheinen.
Hij moet gewag maken van 't eminent verwulfsel, 'vele siersam' (9465). Passend en betamelijk is de weelde aan de edele
koningin besteed. Aan de lichtinval heeft de bouwmeester ook
gedacht :
et hadde in vier sinnen
goeder venster viere
947o van granate ende van saphire
van smaragden ende van rubinen
van crisoliten ende van sardinen
topa k en end berillen.
Van dit soort edelstenen had vrouwe Kamille tijdens haar
leven 'n kostbare verzameling aangelegd. Die kunnen nu de
grafkelder glans en gloed verlenen. Op de zerk, gehouwen uit
`calcidone' (9483) fonkelt een onyx :

dar op lach ein sarclêne,
9485 den enmochte man niet gevoegen bat.
Dus excellent ook wat de zetting betreft. Parallel met de
`sarke' van Pallas heeft ook hier een epitaaf in versvorm de
vermaarde vrouw vereeuwigd. Geschreven of gegrift zijn de
tien regels : (9483) fonkelt een onyx :
9495 met gesmelte, vele skórie
an den steine sardóne
met goeder geskrichte.
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Heeft Pallas 'n eeuwig brandende lamp, dan ook Kamille. In
de bek van een duif hangt aan 'n gouden ketting 'n `lichtvat'
(9533). Kostbaar is de materie:
ein edel jachant granaat
was die lampe vele goet,
9540 dorchluchtich alle ein bloet.
Voor de waarheid kan Veldeke instaan. Hiermee is de epische
dichter aan 't eind van z'n gemmalogisch latijn. In de volgende
vierduizend verzen komen we geen edelstenen meer tegen.
B
In de middeleeuwen bestond een algemeen verbreid geloof
aan bovennatuurlijke krachten van bepaalde edelstenen. Zeer
boeiend schrijft hierover Philipp Schmidt S. J. 7 , aan wiens boek
wij een aantal bijzonderheden ontleenden die in de volgende
regels te vinden zijn.
De opvatting over deze wonderbaarlijke krachten der edelstenen vindt haar oorsprong in het Oosten. De Germaanse Wereld
kende wel het geloof in de toverkracht van planten, doch wat in
het geheimzinnig vermogen van de stenen lag, was haar vreemd.
Via het klassieke erfdeel drong deze mening ook in West-Europa
door. Vooral door het stenenboek van bisschop Marbod van
Rennes (t 112 3 ) dat in brede kringen bekend was en in de latere
literatuur veelvuldig wordt aangehaald, verbreidde zich het geloof aan deze magische potenties algemeen. In zijn 'Liber lapidum seu de gemmis' behandelt hij een zestigtal edelstenen of
half-edelstenen, waarbij hij veel ontleent aan Plinius' vermaarde
`Historia naturalis'. Van grote invloed waren ook de beschouwingen over dergelijke occulte krachten van de geleerde abdis
Hildegard van Bingen (1098-1179). Volgens haar worden edelstenen door de duivel gehaat, gevreesd en veracht. Schmidt acht
het niet onmogelijk, dat ook zulke invloeden zijn uitgegaan van
Zuid-Frankrijk, het klassieke land der troubadours, waar de opvattingen van de Arabisch-Spaanse cultuurwereld over de gem126

malogie wortel schoten. Met name meent hij dit te mogen vaststellen bij de Tarzival' van Wolfram von Eschenbach (ca. ii70 ca. 122o), waar ongeveer veertig edelstenen worden genoemd
in het pronkbed van de zieke koning Amfortas. Schmidt schijnt
echter Veldekes Eneide niet te kennen.
Bij het gebruik van edelstenen tot versiering van de middeleeuwse reliekschrijnen — men denke b.v. aan onze Sint-Servaasnoodkist — speelt naast :ier besef van hun kostbaarheid ook het
geloof aan hun heilzame kracht een rol. Doch daarnaast ontwikkelt zich hieruit een christelijke leer over de allegorisch-mystische
betekenis der edelstenen. Deze leer gaat uit van de idee, dat Gods
gedachten verborgen liggen in de natuur der dingen. Van zeer
grote invloed is daarbij geweest de edelstenen-allegorie in het
profetische boek der Apocalyps.
Overzien wij nu de kleinodiën door Veldeke uitgestald. Gemakshalve geven wij deze in alfabetische volgorde en in de
hedendaagse spelling : amethist, beril, chalcedoon, chrysoliet,
granaat, jachant of hyacint, jaspis, koraal, kristal, onyx, parel,
praas (chrysopraas), robijn, saffier, sardonyx, smaragd, topaas 8 .
In totaal derhalve zeventien stuks, waarbij enige woorden ter
toelichting ons hier op hun plaats lijken. Naast het reeds genoemde boek van Schmidt menen wij voor de technische kant het beste
te rade te kunnen gaan bij J. Bolman, hoofd van het Nederlands
Edelsteenkundig Laboratorium te Hilversum en lid der Internationale Organisatie van Laboratoria voor wetenschappelijk
Edelsteen- en Parelonderzoek. Zijn 'Handboek voor Edelsteenkunde' 9 is een schatkamer in letterlijke en figuurlijke zin 1°. Zonder
commentaar nemen wij van Bolman de volgende definitie over :
`Een edelsteen is een gedeelte van 'n natuurlijk kristal, dat door
kunstmatig aangebrachte geslepen en gepolijste vlakken (facetten) een voorwerp tot versiering geworden is' (o.c., blz. 34).
Wij laten thans de afzonderlijke door Veldeke genoemde stenen
volgen :
1. Amethist. Uit de drievoudige vermelding van de amethist 11
blijkt niet, dat Veldeke bekend was met het bijgeloof, dat deze
steen de mens kon behoeden tegen dronkenschap. Wel zal hem
de violet-tot-purperrode kleur behagelijk voor het oog zijn geI27

weest. Of de amethist in zijn tijd reeds gedolven werd bij Oberstein in Duitsland hebben wij niet achterhaald. Volgens een door
Schmidt geciteerde schrijver uit de 17e eeuw, aan wie ook wij
nog meerdere gegevens zullen ontlenen, nl. Athanasius Kircher
S. J., die op Egyptische en Arabische bronnen steunt, correspondeerde de steen met het eerste teken van de dierenriem, de
ram. In de christelijke allegorie staat hij voor de apostel Matheus.
2. Beril. Dit is een mineraal dat ressorteert onder de aluminaten,
te verdelen in chrysoberil en spinel. Tot de variëteiten rekent men
o.a. de smaragd. Fraaie voorbeelden geeft Bolman op de veelkleurige plaat tegenover blz. 224. Volgens Josephus van Scythopolis (ca. 286-3 5 6 n. Chr.) was de beril 'n geneesmiddel tegen
droefheid, terwijl Kircher haar laat corresponderen met het vijfde
teken van de dierenriem, de leeuw. Marbod van Rennes zag in
de steen een hoeder van de echtelijke liefde ; in de christelijke
mystiek staat hij voor de apostel Matthias.
3 . Chalcedoon. Hoogstwaarschijnlijk wil Veldeke met `calcidone' (9483) de chalcedoon aangeven. Deze ontstaat niet zelden

door deshydratie uit opaal. Men rekent er verschillende agaaten jaspissoorten toe. Josephus van Scythopolis meende, dat de
chalcedoon nuchterheid verleende, terwijl Kircher hem toekent
aan het tiende teken van de dierenriem, de steenbok. In een elfdeeeuws gedicht over het Hemelse Jeruzalem verzinnebeeldt de
chalcedoon de neiging die de mens zijn goede werken in het
verborgene doet verrichten.
4. Chrysoliet. Chrysolieten zijn groene, doorzichtige variëteiten
van het zirkoon. Bij de Grieken was de chrysolithos een goudgele
steen. Arnoldus Saxo vertelt ons in zijn werk 'De finibus rerum
naturalium' (ca. 122 5 ), dat hij in Ethiopië gevonden wordt.
Gevat in goud en aan de linkerhand gedragen, verdrijft hij spoken
en demonen, melancholie en dwaasheid. Hij correspondeerde met
het zesde teken van de dierenriem, de jonkvrouw ; bij de christenen stond hij voor de apostel Simon.
5 . Granaat. Wanneer Plinius de `malum granatum' vermeldt,
kan hij aan 'n granaatvrucht gedacht hebben, of aan `granum',
dat o.a. korrel betekent. Inderdaad verschijnt de granaat vaak
in korrelvorm. De klassieken deelden de granaten in bij de
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`carbunculf, waar ons karbonkel mee verband houdt. De tinten
lopen uiteen van donker bloedrood tot bruinrood. Wolfram von
Eschenbach spreekt in zijn Tarzivar van een `granat jachant',
stralend als de zon.
6. Jachant of hyacint. Driemaal lezen wij bij Veldeke het woord
`jachant'. Hij heeft hiermee op het oog de hyacint-topaas of de
hyacint-granaat. Deze is donkergekleurd. Bolman spreekt van
een `hessoniet'. In het algemeen gaat de verscheidenheid van de
huakinthostinten van bruinachtig tot rood. Volgens Plinius zei
men van de hyacint, dat deze met de winden in verband stond
en op verschillende manieren glansde, al naar gelang de hemel
helder of betrokken was. Kircher verbindt hem met 't tweede
teken van de dierenriem, de stier. Aan hals of vinger gedragen
waarborgde hij 'n veilige reis door vreemde landen, volgens
Marbod van Rennes heeft zelfs de pest dan geen vat op de drager.
In de middeleeuwen was de hyacint als geneesmiddel in poedervorm een der meest geliefde stenen.
7. Jaspis. De jaspissteen kan rood, geel, bruin of groen zijn.
Hij is een zeer fijn kwartsaggregaat. In Griekse en Latijnse geschriften spreekt men meestal van jade, in het Chinees van Yu-Yu.
Hij weerde de echtbreuk ( Josephus van Scythopolis), correspondeerde met het twaalfde teken van de dierenriem, de vissen
(Kircher) ; volgens de christelijke opvattingen symboliseerde hij
het vaste christelijke geloof en de apostel Jacobus de Jongere.
8. Koraal. Koralen vallen uiteen in `corallum nobile' en 'corallum rubrum'. Er bestaat een bloedkoraal en 'n zwarte koraal.
9. Kristal. Tot de kwartsmineralen behoren o.a. de bergkristallen. 'n Kristal is waterhelder. Enkele aantrekkelijke modellen
geeft Bolman op plaat A tegenover blz. i6. De Griekse geschiedschrijver Diodorus, die in de eerste eeuw voor Christus te Rome
leefde en zeer nuchter over de edelstenen schreef, zegt van het
kristal — waarschijnlijk bergkristal — , dat dit uit zuiver water door
de kracht van 't goddelijk vuur tot een vaste massa is gevormd ;
daaruit zijn volgens hem door verkleuring de smaragd, de beril
en de chrysoliet ontstaan.
Do. Onyx. Een chalcedoon-soort met melkwitte en ondoorzichtige bruine en zwarte lagen. Bij de Joden was de onyx bijzon129

der geliefd, maar Arnoldus Saxo (ca. 123o) schildert hem af als
een echte ongelukssteen, zoals ook de Arabieren deden. Aan
hals of vinger gedragen verwekt hij droefheid, vrees en in de
droom angstwekkende gestalten. Albertus Magnus beschreef de
wonderlijke tekens op de grote — inmiddels verdwenen — onyx
van de `Driekoningenschrijn' te Keulen.
IT. Parel. In volstrekte zin behoren parels niet tot de edelstenen,
ofschoon ze er vaak in één adem mee genoemd worden. Bolman
betrekt ze daarom in zijn bespreking. Naar zijn smaak bestaat de
schoonheid bij deze 'wondere voortbrengselen der organische
natuur' in de 'onvergelijkelijke en daarbij zachte kleurverschijnselen' 12 . Vanwege de opbouw uit mineralogische, gekristalliseerde bestanddelen (calciet en aragoniet) lijft Bolman de parel
of margarita (Lat.) in bij de nieuwtestamentische juwelen. Plinius
rekent hem in zijn `Historia naturalis' (37, 16) tot de edelstenen
en plaatst de Indische en Arabische parels aanstonds na de diamant, de koning der stenen. Hun waarde houdt verband met de
witte kleur, grootte, rondheid, gladheid en zwaarte, eigenschappen die zo subtiel zijn, dat nooit twee geheel gelijke parels voorkomen. De Romeinen noemden deze dan ook `uniones' (eenheden). De wijsgeer Albertus (1193-128o) meent, dat de beste
parels uit Indië komen, vele werden echter ook in de Noordzee
gevonden. Zij versterken de levensgeesten en helpen tegen hartzwakte.
12. Praas of chrysopraas. Door de uitdrukking prasijn groen'
wijst Veldeke de opvallende kleur aan. Het is 'n kristallijn kwarts,
dat wij thans `prasem' noemen. Plutarchos beschouwt de `prasinos' als 'matrix smaragdus'. De tinten zijn bleek tot appelgroen
met geelachtige elementen. De Romeinen importeerden de steen
uit de Salzburger Alpen, doch in de Middeleeuwen werd hij in 't
Saksisch Ertsgebergte gedolven. Volgens Plinius was hij soms
zo groot, dat men er drinkbekers uit vervaardigde. Bij Kircher
correspondeert de chrysopraas met het derde teken van de dierenriem, de tweelingen.
13. Robijn. Korund is 'n mineraal dat men splitst in robijnen
en saffieren. Rubine staat in verband met rubber, waardoor de
kleur, rood tot bruinrood, bereids gesuggereerd wordt. Bolman
130

spreekt van 'n 'karmozijnrode, doorschijnende echte edelsteen'.
Hij noemt hem de oosterse of rode saffier. Plinius schat van de
vurige karbonkelstenen de anthrax, onze robijn, het hoogst.
Volgens Arnoldus Saxo overtreft hij alle lichtende edelstenen in
kleur en kracht, daar hij de eigenschappen van alle andere in zich
verenigt. Zeer zinvol wijdde dan ook de christelijke allegorie de
robijn aan de apostel Johannes.
14. Saffier. Als Veldeke met de saffier de 'lapis lazuli' bedoelt,
mogen wij denken aan de lazuursteen, die veel gebezigd werd
voor zegelringen, amuletten en versiering. De kleuren zijn variabel : staal- en korenbloemblauw. Daar zij veelvuldig in omloop
waren, kan de dichter ze met eigen ogen bewonderd hebben.
Speelde hem door 't hoofd vers 6 van Job 28 : 'Haar rotsen zijn
de plaats van saffier, haar stof bevat goud' ? (Zie ook vers 16,
18, 19, waar sprake is van onyx, saffier, koralen, goud en topaas).
Kircher verbindt hem met het elfde teken van de dierenriem,
de waterman. Hildegard van Bingen kent aan de saffier sterke
geneeskrachtige werking toe, hij geeft inzicht en doet de toorn
bedaren. In christelijke opvattingen verzinnebeeldt hij de hemelse
geest, de deemoed en de apostel Thomas.
15. Sardonyx. Betekent 'sardine' bij Veldeke de `sardion' van
Plato? Dan zou de sardonyx behoren tot de groep chalcedoon.
Het is een halfdoorschijnende witachtige en geaderde steensoort.
Volgens Plinius lieten de Romeinse mannen er gaarne cameeën
uit snijden voor hun gegraveerde zegelringen, daar de sardonyx
de enige steen was, waaraan de zegelwas niet bleef kleven. Kircher
brengt de steen in verband met het achtste teken van de dierenriem, de schorpioen, terwijl hij volgens Arnoldus Saxo tot kuisheid opwekt. In het gedicht over het Hemelse Jeruzalem symboliseert de zwart-rood-witte sardonyx de listen van de duivel
(zwart), het lijden om Godswil (rood) en de zuiverheid van de
bedoelingen (wit).
16. Smaragd. In de Oudheid werd de `smaragdos' hoog aangeslagen. De filosoof Theophrastus (372-287 v. Chr.) noemt de
geheel doorzichtige steen goed voor de ogen, zeldzaam en van
liefelijke kleur (Bolman, o.c., blz. 757). Deze berilvariëteit wordt
ook door Plinius vanwege de lieflijke groene tint geprezen. Zijn
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tijdgenoot Nero zou door 'n smaragd de spelen in de arena hebben
gadegeslagen. Kircher wijdt de smaragd aan het negende teken
van de dierenriem, de schutter. Marbod van Rennes meent, dat
hij tegen onweer beschermt en de teugelloze driften in toom
houdt. Het gedicht over het Hemelse Jeruzalem noemt de groene
smaragd het zinnebeeld van de karaktervastheid waardoor de
christen het geweld van de duivel weerstaat. Ook is hij het teken
voor de apostel Jacobus de Meerdere.
17. Topaas. De topaas behoort tot de silicaten. Hij is glashelder
en de kleur varieert van wijnrood tot honinggeel. Bolman (o.c.,
blz. 724) somt een vijftiental soorten op en geeft fraaie voorbeelden in kleuren op de plaat tegenover blz. 224. Bekend is het
Topazoseiland in de Rode Zee. Volgens Oskar Schade 13 is echter
met laesteone' in vers 8364 asbest bedoeld. Het woord komt ook
voor in Wolfram von Eschenbachs Parzival 791, 4. Veldeke
heeft de term overgenomen uit de Roman d'Eneas (beston,
vs. 6514).
Terwijl de samenhang wijst op een edelsteen (8365), leert de
vakman ons, dat we te doen hebben met 'n silicaatgesteente, dat
door zijn chemische samenstelling het Griekse woord `asbestos'
(onblusbaar) waar maakt. Asbest vrijwaart immers tegen vuur.
Rechtstreeks of indirect verband met kostbare stenen, zoals
Veldeke suggereert, vermogen wij niet te leggen. Uit het citaat
kan men slechts afleiden, dat de dichter een steen op 't oog heeft,
die aan 'n grote hitte weerstand biedt.
Kircher eerbint de topaas met het vierde teken van de dierenriem, de kreeft. De christelijke symboliek schreef hem toe aan de
apostel Andreas, terwijl de dubbelkleurige topaas de boetvaardige zondaar verzinnebeeldt. Gold de topaas oorspronkelijk als
geluksbrenger, omstreeks het begin van de christelijke jaartelling
komt hierin verandering en krijgt hij het karakter van een ongelukssteen, 'n faam die zich tot in onze tijd heeft gehandhaafd.
C
Het bovenstaande wettigt enkele gevolgtrekkingen. In 't voetspoor van de Roman d'Eneas toont Veldeke een opvallende
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belangstelling voor edelstenen 14 en voor een aantal met naam
aangeduide in 't bijzonder. In de beschrijving van de overdadige
smuk van beukelaars en grafkelders toont hij zich een kind van
zijn tijd. Ook de produkten van de edelsmeedkunst in het Maasdal zullen hun invloed op hem niet hebben gemist. Al valt niet
te bewijzen, dat Veldeke zich diepgaand met de gemmalogie
heeft beziggehouden, hij was ongetwijfeld, ook door eigen aanschouwing, van de variëteiten op de hoogte.
Blijkbaar zijn edelstenen voor Veldeke op de eerste plaats
weeldeartikelen die in vorstelijke kringen thuishoren. In 'n soort
doublure stelt hij in het licht, hoezeer zij tot de praal van de
grafkelders van koningen en helden bijdroegen. Dit toont weer
eens temeer, dat hij over wat wij eldeis 15 genoemd hebben 'n
esthetisch en kleurgevoelig oog beschikte 16 . Dat echter de occulte
vermogens en bovennatuurlijke krachten welke men de edelstenen toedichtte veel indruk op Veldeke hebben gemaakt, is
moeilijk aan te nemen. Het `rot jachant' in de helm van Eneas,
het `jachant granát' voor de lamp boven de graven van Pallas
en Kamille, zou men als amulet bij de zwerftochten op aarde en
de reis naar de onderwereld kunnen opvatten, ook de robijn op
het schild van Kamille en de kuismakende sardonyx op haar
graf passen in de gedachtenkring welke deze stenen omgaf. Het
zijn echter de enige aanknopingspunten die houvast kunnen
bieden. Van bespiegelingen of allegorische uitweidingen, zoals
b.v. de Parzival over de Graal bevat, vinden wij geen spoor.
Deze terughoudendheid tegenover een alom verbreid bijgeloof
stempelt Veldeke tot een nuchtere en ook in dit opzicht merkwaardige figuur.

NOTEN
. In II 12.8o bedoelt Veldeke met govelike gemmen' prijzenswaardige
kloosterzusters.
2. In 786 kan hij met `nuske' ook op 't oog hebben 'n gesp of broche.
De biologen dr. M. Bruna en dr. J. Terhal rekenen parels niet tot de edeli
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gesteenten. Cf. Kath. Encyl.XIX, 683-4. Ten dele is 't daarmee eens J. Bolman,
De edelsteenen uit den Bijbel gezien in 't licht der hedendaagsche edelsteenkunde ; met een
voores. van dr. W .D. Wijngaarden, Amsterdam 1938, die de parels op één lijn stelt
met de `margarites'.
4. Merkwaardig is het geschenk `pelledin dalmatica', dat toebehoord heeft
aan koningin Hekuba (793-4). In 93i o rept Veldeke over 'n 'pene sarantasme'.
De verbijsterend belezen Heinr. J. Schmidt heeft niet gedacht aan de Eneide,
waaruit materiaal te halen valt voor zijn : Alte Seidenstoffe ; Handbuch far Sammler
•
and Liebhaber, Braunschweig 1958.
5. Jungbluth is hierdoor gechoqueerd : Trivol ist auch wohl eine Ausdrucksweise wie 5838 ff...., frivol auch der Eingangszeile wegen!' Cf. Untersuchungen
zu Heinrich von Veldeke, in : Deutsche Forschungen 31 (193-7), i73.
6. Moet hier gedacht worden aan de Pistacia Terebinthus, waarvan 't hout
getint is (nigri splendoris)? Aan terpentijnolie? Cf. W. Koster, Aantekeningen
bij Aeneis Xde boek. Zwolle 1948.
7. Ph. Schmidt S. J., Edelsteine, ihr Wesen und ihr Wert bei den Kulturvakern.
Bonn 1948.
8. P. Hagen, Untersuchungen fiber Kiot, in: Zs. f.d.A.u.d.L. 45 (19o1), 187 217,
somt 58 edelstenen op (203-6).
9. Amsterdam 1950, 1037 blz., 48 pltn., 4 gekleurde foto's van edelstenen,
-

resp. tegenover blz. 16, 224, 464, 7 0 4.
10. Cf. J. Bolman, De edelsteenen uit den Bijbel, o.c. Meer voor de belangstellende leek is door Bolman bedoeld: Welke edelsteen is dit? Leiden 1950.
11. A-methustos = nuchter, niet dronken.
12. Cf. J. Bolman, De edelsteenen uit den Bijbel, o.c. blz. 12 4.
13. Altdeutsches W'b"rterbuch (1882), 1325. Deze verwijzing dank ik aan dr.
Gabriele Schieb, die zo minzaam was te attenderen op Wolfram von Eschenbach
en de uitweiding van G. Roethe over Wolframs Steinverzeichnis, in : Zs. f.d.
A.u.d.L. 45 (1901), 233 327.
14. Publius Vergilius Maro's Aeneis, uitg. door prof. dr. W. J.W. Koster, 3e
dr., Zwolle 1948,
spreekt in het ie boek over 'n parelsnoer en edelstenen...
.
`colloque monile bacatum et duplicem gemmis auroque coronam' (bacca betekent eigenlijk bes). In 't 5e boek is in vers 313 sprake van 'fibula gemma'.
Ook 't 'oe boek spreekt over gemmae in goud gevat `aut collo decus aut capiti'
(resp. 134, 135). Koster zegt : 'dus in een halsketen... of diadeem gevat'. Cf.
Aantekeningen, o.c., 83.
15. Het lijn- en kleurgevoelig oog van Veldeke, in : Levende Talen, nr. 196, 1958,
459 464. Uit de viervoudige conclusie aldaar moge hier herhaald worden:
Weldekes oog is gevoelig geweest voor de fonkeling van juwelen en edelstenen, welbekend in de 12e-eeuwse Maaslandse kunst'.
16. Van belang zijn de Berichtigungen und Nachtráge' in Oskar Schade, Altdeutsches Wiirterbuch, 2e dr., 1882, 1316 vgl., alsook de breedvoerige inleiding,
met name blz. LI vlg.
-

-

34

KUNSTZINNIG EN SPIRITUEEL KLIMAAT IN HET
MOSAANSE LAND TIJDENS EN VOOR VELDEKE
A
De Maas neemt haar oorsprong in Frankrijk. In het dal van
deze Mosa of Meuse ligt de geboortestreek van Pepijnen en
Karolingen.
Luik, waarheen Hubertus als opvolger van de Maastrichtse
bisschop, sint Lambertus (t 17 september 705), de zetel uit
Tricht voorgoed verplaatst circa 723, wordt stilaan de metropool
van het prinsbisdom Legia.
Het is tijdens de Ottonen, dat het territoir uitdijt van de zuidelijke Ardennen tot de westgrens van Noord-Brabant, van Nijvel
tot in het Rijnland, van Henegouwen tot de Eifel.
In deze periode verwerft Luik een europese vermaardheid. De
stad krijgt een epitheton ornans, nl. Athene van het Noorden'.
Over deze Maasstad staat geschreven, dat haar onderwijsinstituten niet afgunstig hoeven te zijn op Athene of Rome, dat
ze `(rien n'ont) à envier à l'Académie de Platon pour l'étude des
lettres, ni á la Rome des papes pour le culte de la religion'.
B
In de weidse landschappen van Dinant en Namen tot Susteren
en Odiliënberg, van Lobbes tot Hoei en Maastricht, van Stavelot tot Gembloers en Aken, ontwikkelt zich een reeks van
ateliers of werkplaatsen, waarin tal van kunstwerken geboren
worden.
Driewerf heeft men in Parijs, Luik en Rotterdam een tentoonstelling ingericht, waardoor het Maasland onomstotelijk kon bewijzen, hoezeer dit een gebied is geweest van kulturele vruchtbaarheid en schoonheid in velerlei opzicht 1 .
Zowel de beoefenaar der wetenschap als de minnaar van Middeleeuwse schoonheid zal zich gelukkig prijzen, nu de uitgeverij
`De Arcade' te Brussel, in samenwerking met de Bank van Parijs
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en van de Nederlanden in Brussel, de editie mogelijk heeft gemaakt van een prachtwerk 'Kunst van het Maasland in de XIe
en XIIe eeuw' 2 .

C. I
Het is niet de eerste keer dat de emailkunst na het jaar woo in
de Maasgouw ontloken is. Reeds in de Romeinse tijd trof men
ze in het Mosaans gebied aan, zoals de drinknap van La Pla nte
(in 1905 in een grafzerk blootgelegd) overtuigend aantoont.
Brons of geelkoper, waarin kleine cellen werden aangebracht,
kregen een glasbrij-vulling, waardoor een `champlevé' ontstond
met een vaak verrukkelijk kleurenspel. Vooral slangen of fibulae
waren als sieraden gewild en gezocht door hun glans en gloed.
Deze konden ook uit brons vervaardigd zijn en wel in een gegoten
of geciseleerde vorm.
.

C. II
Goud- en zilversmeedkunst dragen eveneens bij tot de roem van
het Maasland. Men hoeft slechts te wijzen op Pala d'Oro', dat
een kostbaar bezit betekent voor de kathedraal van Aken. Behalve door vier symbolische medaljons is de centrale, tronende
Christus omvat door twaalf vakjes. Naast de Moedermaagd
Maria en de aartsengel Michael, geven tien voorstellingen evenzovele feiten uit Jezus' openbaar leven. De rechthoek is uitgevoerd in gedreven goud. Eertijds versierde deze Pala' het altaar
van Karel de Grote. Mogelijk is het voorwerp ongeveer 1020
gesmeed.
Van verguld zilver is de reliekhouder, in Florennes destijds,
thans in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te
Brussel. Het drieluik beeldt uit een relikwie van het Calvariekruis (met twee ongelijke dwarsbalken), geflankeerd door resp.
Maria en Sint Jan, de Ecclesia en de Synagoge. In de zijluiken
ziet men een engel met een wierookvat en een heilige, plus twee
kleine engelenfiguren. Deze staurotheek is het klassieke type
voor de reliquiaria, waarin partikels van het Christikruis bewaard
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werden. Van de edelsmeedkunst moeten enkele werken genoemd
worden. Wereldvermaard is de doopvont van de Luikse Onze
Lieve Vrouwekerk. Zowel het drijfwerk als de ornamentatie van
dit meesterwerk der geelgieterskunst wekt de bewondering van
elke archeoloog en schoonheidslievende. Kort na i i oo is het
doopsel van Christus (cum annexis) op de buitenwand van de
vont in beeld gebracht door de kunstenaar Renier van Hoei. Opdrachtgever was Hellinus, abt van Notre-Dame-aux-Fonts
(tussen 1107 en 7 november 1118).
In Visé prijkt en pronkt het schrijn van Sint Hadelinus, vermoedelijk tussen 1125 en 1150 tot stand gekomen. Mirakelen
door deze heilige gewrocht, staan uitgeprent op de lange zijden
van dit kunstig 'huis', symbool van de hemelse woning, waar
deze Sanctus met zijn Heer vertoeft.
Circa 1145 is een zilveren schedel gesmeed, waarin relieken
van Paus Alexander geconserveerd werden. De eerste indruk is
die van een Romeinse keizer. Men schrijft hem toe aan de `aurifaber' Godfried van Hoei.
Over het geboortejaar van het Sint-Servaasschrijn te Maastricht, te Utrecht onlangs gerestaureerd, bestaat geen algemene
overtuiging. Lang heeft men het jaar i i 6o genoemd, maar men
is bezig dit tijdstip te verschuiven.
Geeft de trapeziumvoorgevel de majesteitelijke Christus in
zittende houding weer, opperste Rechter over levenden en doden,
de gelijkvormige achterkant toont Sint Servaas met aan weerszijden een engel. Op de beide verticale zijden zetelen zes apostelen
aan de ene en zes andere aan de tegenovergestelde kant. Op de
twee dakgedeelten ziet men engelen de bazuin blazen ten teken
van de opstanding bij het Laatste Oordeel. Doden verrijzen uit
hun grafsteden, engelen hanteren de feilloze weegschaal, waarbij
een gedeelte uitverkoren blijkt, een ander deel verdoemd.
C. III
Het leerboek van de monnik Theophilus, dat tot titel draagt
`Diversarum artium schedula', daterend uit het eerste decennium
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na i i oo, geeft aan, hoe de kunstenaar de 'Ars illuminandi', die
bloeit in de Maaslandse kloosters, in de schrijfscholen van Lobbes 3 , Stavelot 4 Sint-Truiden, Luik, Maastricht, Maaseik, Susteren e.a. heeft opgevat.
In deze scriptoria zijn op perkament geboren, al in de negende
eeuw, initialen en andere decoraties. Ze verluchten gewijde teksten als de evangelies, psalmen, levens van heiligen, o.m. Sint
Servaas, Sint Lambertus, Gregorius van Nazianze, Sint Omaar.
Floreffe en Averbode, vruchtbare kloosters in het Luikse bisdom, brengen o.a. een Bijbelmanuscript en een Evangeliënhandschrift voort. Over de Bijbel van Floreffe zegt Jacques
Stiennon lofprijzend:
`Hij is vooral interessant door zijn iconografie, de harmonie
van zijn symmetrische composities, en de warmte van het koloriet, dat denken doet aan de kleurengamma van de Maaslandse
emailplaatjes uit dezelfde tijd, waarvan hij overigens de soepele,
preciese, harmonische, rustige en evenwichtige stijl vertoont en
evenaart.'(o.c., blz. 117, 2e kolom).
In de abdij van Sint-Truiden hebben onbekende monniken in
het scriptorium verscheidene handschriften vervaardigd, waarvan in de wereld der geleerden vooral bekend zijn het z.g. Lectionarium Millar en de Collatieboeken van Cassianus.
Verlucht is ook het zogenaamde Psalmboek, geconserveerd in
Berlijn (Kupferstichkabinett). Op zijn minst twee kunstzinnige
kloosterlingen hebben hieraan hun medewerking verleend. Doordat het opus niet af is, kan men de voorbereidselen (o.a. lege
vakken, uitgespaard voor de miniaturen) aflezen. De enluminaties roepen herinneringen op aan de Maaslandse edelsmeed- en
emailkunst. Wij scharen ons aan de zijde van Stiennon, wanneer
hij aldus oordeelt : 'De bundel... (van 17 perkamentbladen, J.N.)
vormt in zekere zin de grootste gemene deler van de meest representatieve werken van het Maasland, zowel van de kunst van de
metaalbewerking als van de picturale voorstelling, en anderzijds
staat hij door zijn stijl... tussen de twee polen van de Maaslandse
kunst in de tweede helft van de (i2de) eeuw'. (o.c., blz. 119).
,
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C.IV
Afzonderlijke vermelding verdient de ivoor- of elpenbeenkunst.
Kan Tongeren trots gaan op een ivoorplaatje met een conterfeitsel
van de apostel Paulus, nog steeds aldaar bewaard, een soortgelijk
document van elpenbeen stelt Sint Petrus voor (geconserveerd in
Brussel). Men schat, dat ze vóór 600 gesneden zijn. Waar? Onbekend.
Ivoorbewerkers uit Metz kunnen hun edel ambacht in ons gebied hebben bijgebracht aan kunstzinnige lieden. De overgebleven voorwerpen stammen uit de tijd der Karolingers en van de
Saksische Keizers. Liefdevolle en deskundige aandacht schonk
de kunstkenner Marcel Laurent aan verschillende objekten in zijn
studie 'Les ivoires prégothiques conservés en Belgique' (Bruxelles, Paris 1912).
Na hem mocht A. Goldschmidt aanspraak op erkentelijkheid
maken door zijn werk 'Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit
der Karolingischen und skhsischen Kaiser, VIII.-IX. Jahrhundert' (Berlin, 1918).
Noteert Rodolfus, schrijver in de abdij van Sint-Truiden, niet,
dat abt Adelardus II (1055-1082) niet enkel een erudiet was,
maar bovendien een kenner van gebeeldhouwde en geschilderde
figuren? Men spreekt van 'ivoortjes met de kleine figuurtjes'
en heeft o.m. op het oog de Calvarieberg-scènes, waarbij Longinus de zijde van Jezus doorboort, tezelfdertijd, dat een ander
Romein de bittere hysop aan Christus' lippen prangt. Boven en
beneden dit centraal gedeelte (waarin Maria vereeuwigd is, en
een andere vrouw in een kelk het bloed van de Heiland opvangt,
terwijl Jan de Evangelist aan een boek herkenbaar is, treffen de
twee moordenaars en de doden die uit het graf opstaan) zijn levendige taferelen geboetseerd, althans gesculpteerd.
Hoe graag men het ivoordeksel aan de Maasgouw en bisschop
Notgerus wil associëren, moet men de archeoloog — Marcel
Laurent — volgen, die de oorsprong buiten het Maaslandse diocees zoekt. Geldt dit ook voor de fraaie diptiek, weleer in het
landelijk plaatsje Genoels-Helderen (onder de rook van Tongeren) bewaard?
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C. V
Beeldhouwers die de Mosaanse natuursteen kapten en bewerkten,
moeten er in de middeleeuwen heel wat geweest zijn. Maastricht
gaat prat op zijn Heimo, die zijn naam in de kapitelen van de
Onze Lieve Vrouwe Basilica naliet.
Kool-, kalk- en tufsteen boden volop gelegenheid aan scheppingsdrift zich uit te leven. Steengroeven tussen Dinant en
Namen enerzijds en Kanne, Sussen-Bolder, Sint-Pieter, onder
de rook van Maastricht, leverden, vrijwel onuitputtelijk, grondstoffen voor creaties ten bate van kerken, kloosters, kapellen,
kastelen e.a.
Behalve specimina, genaamd Majestas Dei, waarvan de Servaaskerk in Maastricht een fraai voorbeeld geeft, dient men te
denken aan stenen doopvonten, die nog in een bescheiden aantal,
gehavend of gaaf, in ons Mosaanse dal behouden zijn gebleven.
Stenen beelden zijn er slechts luttele, b.v. de Maagd van
Evegnée. Basreliëfs conserveerde men in Florenne. De aartsengel Michaël en een vereerde abt zijn na eeuwen nog te bewonderen, al mag men geen overdreven estetische maatstaven aanleggen.
De kroon spant de Maagd van Dom Rupertus, de Moeder die
Jezus voedt, terwijl het Kind begerig de borst met twee handjes
omvat. De zetelende Madonna, het hoofd genegen buigend over
haar Schat, met stromende lijnen van het lange wijd golvende
kleed, is gehakt uit koolzandsteen, verguld en gepolychromeerd.
Heel het hautreliëf is omlijst door een rondboog. In de rand leest
men de inscriptie, toepasselijk op de 'Porta Clausa'.
`De beeldhouwer beschikt over een wonderbare virtuositeit
en heeft daardoor in de steen de zachtheid en de lenigheid, de
warmte en de lieflijkheid van het ivoor weten te bereiken', zegt
Jean Lejeune in een poëtische formulering. (o.c., blz. 204).
Beeldhouwkunst in hout bezit de abdij van Tancrémont (bij
Theux), de indrukwekkende Christus aan het kruis (elfde eeuw),
vorstelijk gekroond, met een gelaatsuitdrukking die een en al
bovenmenselijk leed weergeeft. Het corpus, in een lange tunica
gehuld, getuigt van gevoel voor strakke soberheid.
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Onvergetelijk is de gestorven Heiland, te bewonderen in de
Onze Lieve Vrouwe Basilika van Tongeren. Smart, droefenis,
naar-binnen-gekeerdheid, de lijdenstrek bij de gesloten lippen
en geloken ogen, de geprononceerde neus, de bloedvlekken, het
langgerekte lijf, in gestileerde vormen gekapt, maken dit gepolychromeerde houten beeld tot een primitief proefstuk van
een zoekend kunstenaar. In het kerkmuseum van Tongeren
boeien elke beschouwer de Christuskop met het doorgroefde
voorhoofd, de opgetrokken wenkbrauwen, de passie-expressie,
de oogholten, wellicht weleer met karbonkels gevuld. Ook deze
sculptuur is van vóór iioo.
C. VI

De architectuur schept alleen reeds te Luik in de elfde en twaalfde
eeuw zesentwintig parochiekerken, zes stadspoorten en acht collegiale kerken, bruggen en een paleis, een kathedraal en verscheidene kloosters, gedeeltelijk door wallen beschermd tijdens Notgerus' bewind.
Monasteria bestonden voor en ten tijde van Karel de Grote,
of verrezen nadien in Maastricht, Aken, Munsterbilzen, Namen,
Dinant, Sint-Truiden, Stavelot, Hoei, Rolduc, Nijvel enz. De
bouwdrift van keizers, koningen, hertogen, bisschoppen leek
onblusbaar in Europa over het algemeen en in de Maasgouw
heel in het biezonder. Koren, voorportalen, middenschepen,
krochten, torens, ze getuigen alle van de `13auwuf , waarover
Friedrich Heer in zijn Aufgang Europas' 5 zo gedocumenteerd
geschreven heeft.
De Romaanse bouwkunst bewijst, dat volk en clerus in de elfde
en twaalfde eeuw door honderden godshuizen, zich a.h.w. hebben
uitgeleefd in het verheerlijken van het Opperwezen, aan wie deze
gebedsoorden gewijd waren. `Mithilfe am Kirchenbau' is een
levensbehoefte van deze middeleeuwse mensen, `Artifices Franci
et Angeli' en ambachtslieden in het Lotharingse rijk. Ten dele
heeft de adel door kerkenbouw bedoeld... `Busse zu leisten fiir
Mord und Freveltaten, Siihne auch fr die Niederbrennung und
Zersb5rung von Gotteshausern'. (o.c., S. 416-438).
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C. VII
Naast de rijkdommen, door de beeldende kunst nagelaten, mag
niet over het hoofd gezien worden, wat wij te danken hebben
aan andere uitingen van het menselijk vernuft en genie, aan het
scherp ontledend en synthetisch verstand. Dat kan slaan op profaan of godgeleerd onderzoek en opbouw, hetzij door theologen en wijsgeren, moralisten en exegeten, hetzij door liturgisten en anderen. In de eerste eeuwen hebben Kerkvaders en
Kerkleraars de Boodschap van Christus uitgedragen door Commentaren en anderszins, soms op een wijze die nu nog de wereldvan-denkers met verbazing vervult. Hierbij denken aan de geniale Augustinus van Hippo is heel natuurlijk.
Wanneer wij ons Maasland overschouwen zien wij tientallen
kloosters 6 waarin de gewijde wetenschappen beoefend werden.
We hoeven slechts te wijzen op een theoloog als Algerus van
Luik', die het vraagstuk van de Eucharistie diepgaand bestudeerd
en uiteraard het heilig misoffer in zijn gezichtsveld betrokken
,

heeft.

C. VIII
Al in de eerste helft van de tiende eeuw is het aanzijn geschonken aan Drievuldigheidshymnen, die naderhand over heel Europa
en Engeland, Ierland en Schotland gezongen werden. Hiermee
betreden we het gebied van de kerkmuiek. Niemand kan onge-

straft terzijde schuiven, wat een grootmeester in de musicologie,
prof. dr. Joseph Smits van Waesberghe heeft neergelegd in zijn magistrale arbeid `Muziekgeschiedenis der Middeleeuwen' 8 noch in zijn
jongere opus 'Some Music Treatises an their Interrelation, a School
of Liège, C. 1050-1200' 9 .
Na Rome, Sint-Gallen, Metz schittert Luik anderhalve eeuw
aan het muzikaal firmament. Dit te hebben aangetoond met overstelpend materiaal in voormelde werken, is de onvergankelijke
verdienste van de hoogleraar aan de gemeente-universiteit van
Amsterdam, Jos. Smits van Waesberghe.
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C. IX
Ten dele hangt met de kerkmuziek samen de beoefening van
de Latijnse dichtkunst. Mosaanse beoefenaars van deze poëzie
ontmoet men welhaast in elk klooster te Aken, Luik, Maastricht,
Sint-Truiden, Rolduc e.a. De oudste bekende teksten van onze
stad Tricht hebben wij (na voorgangers) in 1961 aangewezen
in het maandblad De Bronk. De Sint-Servaasabdij telde onder
haar bewoners enige dichters die in augustus 1051 de ganzeveer hanteerden naar aanleiding van het merkwaardige bezoek
van een benedictijn uit de Pyreneeën, die de dood van zijn abt
o.m. alhier kwam aanzeggen. De namen van de poëten ontbreken
echter.
Van de proaschrijvers in het Latijn noemen wij slechts Ratherius
van Luik, bisschop Notgerus, Folcuinus, Heriger van Lobbes,
Stefanus van Luik, Rupert van Luik en Deutz.
Als dramaturg is aan te wijzen Samuhel van Munsterbilzen.
In het vrouwenstift aldaar is ongeveer 1130 een Driekoningenspel opgevoerd 10 . Wie uitvoerig wenst ingelicht te worden kan
terecht bij Max Manitius die over deze letterkunde tal van wetenswaardigheden heeft samengebracht in zijn `Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters' 11 .
Vóór hem was dit gedaan door Alexander Baumgarten in het
werk 'Die lateinische und griechische Literatur der christlichen
Vfflker' 12 .

D
Het is in bovengeschetst klimaat van spiritualiteit, van schone
kunsten in stoffelijke en immateriële vorm, dat Henric van Veldeke
voor, tijdens en na zijn keizerlijke tijdgenoot, Frederik Barbarossa
(i i5 2-1 I 9o) ademt, leeft en werkt.
Men weet niets van zijn jeugd en jongelingsjaren. Aannemende
dat zijn wieg aan het riviertje de Demer stond, luttele kilometers
ten westen van Hasselt, zo ligt het in de lijn of voor de hand, dat
zijn 'adellijke' ouders hem hebben toevertrouwd aan geleerde
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monniken van Sint-Truiden, enkele uren gaans ten zuiden van
hun woonplaats. Mogelijk heeft Veldeke aan het hof te BorgLoon, waar de graaf resideerde (aan wie de vader van Henric
leenplichtig was), een vorming als edelknaap genoten, wellicht
gevolgd door de ridderslag. Vast staat, dat Veldeke in Maastricht
heeft vertoefd. Als gast bracht hij geruime tijd door in de SintServaasabdij. Misschien ontving hij de aansporing daartoe van zijn
vereerde gravin Agnes van Loon. Eenmaal bij het graf van Sanctus
Servatius knielend, betekent het geen grote stap, wanneer hij
zich zet aan de vertaling van een Vita Sancti Servatii, voornamelijk nadat de invloedrijke Hessel, custos — schatbewaarder van
de kerkelijke kostbaarheden, inzonderheid van de rijke reliekenschat, bij hem op een dietse bewerking had aangedrongen 13 .
Via Veldekes mond verneemt de lezer uit het minne-epos
Eneide, dat hij zich onder de bruiloftsgasten op het kasteel te
Kleef bevond in het jaar 1174. Het verluchte handschrift (`unvollendee) is hem daar door een ridder uit Thiiringen ontstolen.
Negen jaar nadien zal de paltsgraaf Herman hem op de gastvrije
burcht in het Thringerwoud de kostbare codex teruggeven. In
1184 beleeft Veldeke de gebeurtenis van zijn leven op het grandioze feest te Mainz, waar Barbarossa de ridderslag toedient aan
twee zoons en vele andere jongelingen. De epiloog van Veldekes
Eneide geeft hiervan een ooggetuigeverslag in echt middeleeuwse geest.
Dichters als Wolfram von Eschenbach, Godfried van Straatsburg, Walter von der Vogelweide e.a. hebben Veldeke óf persoonlijk gekend, óf genoten van zijn poëmen, hetzij van de
Eneide, hetzij van de tientallen Minneliederen. Met bewondering
gewagen zij van zijn zuivere dichtkunst en zij verlenen hem de
lauwerkrans in de betiteling `Meister' en Water des deutschen
lifischen Epos'.
Heeft Veldeke zijn minnezangen alle zelf gecomponeerd? Het
is een van de vele vragen rondom onze ridder-dichter, wiens lotgevallen na 11[84 in nevelen gehuld liggen.
Waar en wanneer hij gestorven is, niemand kan het zeggen.
Vermoedelijk behoort hij omstreeks 1 210 niet meer tot de leven144

den. Op deze plaats de Veldekeproblematiek aan de orde stellen,
ligt niet in onze bedoeling. Wie zich daarvoor interesseert, kan
dagen doorbrengen met talrijke polemische studies, o.m. van
Jan van Dam, Theodor Frings, Gabriele Schieb 14 , Jozef van
Mierlo, Cola Minis, Piet C. Boeren, Gilbert De Smet 15 .
NOTEN
1. De jongste, bewonderenswaardige dokumentatie vinden we in 'Art roman
dans la vallée de la Meuse au XIe et XIIe siècle'. Textes et commentaires de
S. Collon- Gevaert, J. Lejeune, J. Stiennon. Avant-propos et préface par
G. Fayder-Feytmans. Bruxelles, 1962, in-4° de 316 pp., 3 cartes, 13 figg. et
7o planches en couleurs.
2. Tekst en commentaar door Suzanne Collon-Gevaert, Jean Lejeune,
Jacques Stiennon. Woord vooraf en inleiding door Germaine Fayder-Feytmans
(Brussel, 1961, 325 blz.). Gelijktijdig zijn vertalingen verschenen in het Duits,
Engels, Italiaans en Spaans, waardoor de Mosaanse kunst opnieuw wereldvermaardheid heeft gekregen.
3. De bijbel van Lobbes is geschreven in 1084.
4. De bijbel van Stavelot is ontstaan in het laatste decennium van de elfde
eeuw, terwijl de Flavius Josephus kort na I Ioo tot stand is gekomen.
5. Wien, '949.
6. Cf. Ed. de Moreau, S. J., Les Abbayes de Belgique: VII-XIIe siècles
(Bruxelles, '952).
7. Vgl. Louis Brigué, Alger de Liège. Un théologien de l'Eucharistie au
début du XIIe siècle. (Paris, 1936).
8. Tilburg, 1939-1942 (totaal 493 + 814 blz.).
9. '949.
1o. Zie onze bibliofiele editie, kunstzinnig gedrukt door J. Willem Veltman

en fijn verlucht door Jéróme Goffin (Maastricht, 1961): `Driekoningenspel
van Munsterbilzen'.
Mnchen, 1911.
12. Freiburg, Breisgau, 1905.
13. Cf. 'n Vriend van Heynryck van Veldeken — 'n Vriendin van Heynryck
v. Veldeken, door Jef Notermans. Peilingen. Wetenschappelijke bijlage van
het M.O. in Ned. Indië, ie jg. no. 9, dec. 1941, 281-291.
14. Gabriele Schieb, Henric van Veldeken — Heinrich von Veldeke, Stuttgart MCMLXV (72 blz.).
15. Zie o.a. Jan van Dam, Zur Vorgeschichte des h&ischen Epos. Lamprecht — Eilhart — Veldeke. Bonn 1923.
Jan van Dam, Das Veldeke-Problem. Groningen 1924.
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14 6

`CYBORYE'

Hendrik van Veldeke verhaalt in zijn Sint Servaas Legende over
een opdracht, door ene bisschop Willegijs (z.g. van Parijs) uitgevoerd in Maastricht. Dit zou geschied zijn op verzoek van een
Karolingisch vorst, nadat zijn troepen, dank zij de voorspraak van
Sint Servatius, een overwinning op de Arabieren hadden behaald.
In het zogenaamde deel II, 561 vlgg., vertelt de dichter over
de verschrikkelijke veldslag in Frankrijk tussen het 'heidens' heir
en het leger van Karel (Martel)? Uit erkentelijkheid draagt bedoelde vorst de vermelde episcopus op, in de Servaaskerk te
Maastricht een monument op te richten.
In de uitgave van G.A. van Es 1 staat te lezen :
Doen voer die busscop ter stede
Te sinte seruaes mitter vaert
Ende erwerff dat dae gemaect waert
66o Eijn kostelike Cyboole
Doer die ewighe glorie
In de editie van Frings en Schieb 2 wordt o.m. afgedrukt :
du di mare volquam
in Vrancrike tut Paris
3900 vore einen biscop hit Willigis .
3910 du vur der biscop drade
te sente Servase bit der vart
ende warf dat da gemaket wart
ein costelic ciborie
dore di ewege glorie.
De twee tekstverzorgers plaatsen op blz. 120 boven de verzen
een toelichting : 13ischof Willigis v. Paris schmckt St. Servatius
Grab in Maastricht'. Aan de voet van de bladzij staat een Latijnse
tekst, waaruit, naar Frings en Schieb terecht opmaken, dat met
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ciborie bedoeld is Altaraufbau' . Men vergelijke : `Erexit enim etiam
super viri sancti sepulchrum cyborium auro et gemnis instar
speculi lucidissimum'. 3
Hieruit laat zich afleiden, dat we te maken hebben met een
kostbaar uitgevoerde overkapping tot meerdere eer en glorie van
de vereerde heilige.
Voorbeelden van dergelijke monumenten zijn welhaast zo
oud als het christendom. Raadpleegt men de kunsthistoricus
Joseph Braun, o.m. zijn werk 'Der christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung (2 Bde) 1924, dan treft men vooral
in het tweede deel verscheidene specimina van ciboria aan.
Dr. J.B. Kors heeft het Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek ingeleid (8e druk, Bilthoven, Antwerpen, 1953). Een
afbeelding van een ciborium treft men aan in kolom 37. Kolom
184 definieert : `Ciborium, een overhuiving van het altaar, uitgevoerd in steen, hout of metaal, en rustend op kolommen om
aan het altaar een grotere waardigheid te geven'.
Terloops wijs ik in dit verband op een rijkverguld ciborium in
de Servaaskerk te Maastricht.
Friedrich Wilhelm gaf in i9iso te M i nchen uit : `Sanct Servatius
oder wie das erste Reis in deutscher Zunge geimpft wurde.' P. 225
citeert de mediaevist vss. 21 5 o sqq. :
li ber fronaltar er machete

ein CIBORIUM, daz ist war.
das was so sdáine und so clar
ouz rotem golde manic staein
dar ouz herlichen schaein.
't Is zonder meer duidelijk, dat met ciborium iets monumentaals bedoeld wordt.
De editio princeps van Veldekes Servaaslegende danken wij
aan Jan Hendrik. Bormans, hoogleraar der Rijksuniversiteit te
Luik, opgericht door Koning Willem I.
Door bemiddeling van Leiter-Nypels, drukker van de Annales
de la Société Historique et Archéologique à Maestricht' (jg. 1858)
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werd het late afschrift 4 van de Veldeke-legende (thans bewaard
in de bibliotheek van de R.U. te Leiden 5 ) in dit periodiek opgenomen.
Aan de hand van deze editie hebben dr. Eelco Verwijs en dr.
J. Verdam in het eerste deel van het Middelnederlandsch Woordenboek verscheidene lemmata kunnen opnemen en uiteraard in latere
delen. Kolom 150o maakt melding van Cyborye. Doordát bij de
vers-telling het opschrift is meegerekend, wijkt de nummering
één 'punt' af. In de uitleg menen de tekstverklaarders, dat Veldeke
bedoelde een kelk, die d.m.v. een deksel kon worden afgesloten
en diende om hosties te bewaren. Deze vergissing heeft G.A.
van Es in 1950 overgenomen, blijkens de toelichting in zijn
Woordenlijst, blz. 205, 1 e kolom.
Hij zou gelijk hebben, indien er een kerkelijk voorwerp mee
bedoeld was.
M. J. Koenen-Endepols, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal, 25ste druk, bewerkt door Dr. J. Naarding (J.B. Wolters, Groningen 1960) zet achter het lemma ciborie (v) : zilveren,
gouden hostiekelk met deksel.
Vrijwel identiek spreken Van Dale-Kruyskamp.
In zekere zin vinden de woordenaars steun bij Dr. J. van
Wageningen, Latijnsch Woordenboek, vierde druk, bewerkt door
Dr. F. Muller Jzn, Groningen-Den Haag 1929, p. i53 ; ciborium =
drinkbeker van metaal.
In een meer recent werk, Liturgisch Woordenboek I, Roermond
en Maaseik 1958-1962, wordt bij ciborie gezegd : het liturgisch
vaatwerk, waarin de H. Hosties voor het uitreiken der communie
worden bewaard. De toelichting van W. de Wolf 0. Praem,
geeft een waardevolle opheldering in historische zin.
`Dé vroegste vorm van de c. zal, blijkens de benamingen wel
een cilindervormige doos of eucharistische duif geweest zijn.
Vanaf de 13e eeuw krijgt de ciborie de vorm van een kelk (de stijlontwikkeling van beide loopt dan ook parallel). Nu is degelijk
materiaal voorgeschreven..., liefst zilver of goud... Alleen glas
en ivoor zijn verboden.' (kolom 408 en 409).
Omtrent ciborium lichten kolom 409 en 410 ons in. We nemen
slechts de eerste regels over. 'Het c. is, evenals het Baldakijn...
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een overhuiving van het altaar; het is evenwel uit steen, hout
of (edel)metaal vervaardigd en rust op vier of meer zuilen. Oorsprong en betekenis zijn daarentegen gelijk: ook hier wijst de
overkoepeling op apotheose en kosmische waarde'.
Zoals hierboven gezegd, komt de kelk voor de hosties pas na
I 200 in zwang. Dus kan Veldeke nooit de intentie hebben gehad
een dergelijk liturgisch voorwerp in casu te suggereren.
Wie enkel de editie-Bormans ter beschikking heeft, raadplege
het IIde Boeck, p. 362, vss 657 sqq.
Doen voer die Busscop 6 ter stede
Te Sinte Servaes, mittervaert,
Ende erwerff dat dae ghemaect waert
66o Eyn kostelike gborye
Doer die ewighe glorie
Dat chierde die Gods holde
Mit sylver ende mit Bolde
Daer aen was mennich edel steijn.
665 Dat werck luchde ende scheyn
Alsoe liecht ende alsoe claer,
Als oft eijn spieghel waer,
Boven Sinte Servaes graff,
Dies hom goeden raet gaff.

NOTEN
1. Antwerpen, Leuven enz. 195o.
2. Halle (Saaie) 1956.
3. Cursiveringen van J.N.
4. Cf. Jan Deschamps, Tentoonstelling van Middelnederlandse Handschriften uit beide Limburgen. Catalogus, 1-7 juli-25 augustus 1954, Hasselt, p. 13
en i 4.
5. G.I. Lieftinck, Codices Manuscripti, Lugduni Batavorum, 1948. B.P.L.
codex nr. I 2I 5.

6. Ene episcopus Willegisus van Parijs blijkt in de kerkgeschiedenis onbekend. Prof. Friedrich Wilhelm, o.c., p. 225, voetnoot, zegt: 'Einem Bischof
von Paris hat es nie gegeben'. Wij komen t.z.t. op deze figuur terug.
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ZO ZAG VELDEKE HET LEGENDARISCH EN
HISTORISCH LEVEN VAN SINT-SERVAAS

`Gardons à la fiction hagiographique, à celle-là
surtout, son caractère de fiction.' Maurice Coens,
S .J., Analecta Bollandiana, t. 6 3 , p. 280.
Uit heel de voorstellingswijze van feiten en gebeurtenissen
spreekt een diepe verering van de dichter Veldeke voor zijn
held, de athleta Dei. Deze veneratie gaat gepaard met een vast
vertrouwen in de machtige voorspraak van zijn hooggeschatte
heilige Servaas, onverschillig of die protectie zijn medemensen
of hemzelf betreft.
De legende is geschreven vanuit theocentrisch standpunt. Het
aantal keren, dat onze twaalfde-eeuwer het woord God dan wel
een derivaat bezigt, beloopt in de honderden.
Tredend in het voetspoor van Athanasius en Servatius, toont
zich Veldeke een gelovig aanhanger van de orthodoxe opvatting
van de Triniteit, zoals die in 325 te Nicea en tijdens het tweede
oecumenisch concilie, nl. dat van Constantinopel, in 381, werd
vastgelegd.
Aan de heilige Maagd Maria brengt hij bij herhaling hulde,
zowel vanwege haar goddelijk moederschap als krachtens haar
bezit van de eretitel 'Koningin des hemels'.
Paulinisch (1 Kor. 2. 7-9) is Veldekes opvatting van de eeuwige
vreugde in de hemel. Daarnaast is zijn eschatologische zienswijze
van de helse kwellingen dezelfde als die van de meeste Kerkvaders.
Aan enkelen kent de legende een dienende funktie toe als
boodschappers. Tevens zien we Gods dienaren een taak als gids
vervullen. Gevallen engelen schildert Veldeke in hun hoedanigheid van mensenmisleiders, als ophitsers van christenen tot rebellie. Satan is voor Veldeke de wegbereider van de heidense
Hunnen. De demon is ook 'n aanrander van sacrale plaatsen,
zowel van het uitwendige van een kerkgebouw als van het interieur o.m. altaar. Hij heeft het gemunt op Servatius' persoon.
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Een hertogin moet het eveneens ontgelden. Roofridders ontsnappen slechts op 't nippertje aan de infernale vuurpoel, dank
zij de voorspraak van Sint-Servaas bij Gods rechterstoel, aldus
beider cultusbeoefening belonend.
Aan adellijke afkomst hecht Hendrik van Veldeke, die tot de
Loonse edellieden wordt gerekend, hoge waarde. Daarvandaan
dat Servatius' afstamming in verband met Jezus en Maria (dus
het koninklijk geslacht David) wordt gebracht. Tegelijk maakt
de dichter deze gevolgtrekking : `Nobilitas obligat'. De lange
levensloop van Servaas getuigt van magnanimiteit en geestesadel. Ridders die niet beseffen, dat adel verplichtingen oplegt,
worden door Veldeke gedisqualificeerd.
Twee trekken toont Servatius onmiskenbaar. Aan de ene kant
ziet men hem als asceet, 'n priester die de stilte van de cel zoekt,
om er, biddend en boetend, het hart tot God te verheffen, tot hij
soms in mistieke vervoering lijkt te raken. Anderzijds is deze
episcopus een aktief zielzorger, wakend over 't heil van de kudde
van Tongeren en Tricht aan hem toevertrouwd. Hij is de missionerende in het Mosaans stroomgebied, in de Kempen en Ardennen, in Rijn- en Moezelland. Nooit ziet deze werker-in-dewijngaard tegen moeite en ontbering op. De legendarische voetreis van Maastricht naar Rome en vice versa, de pelgrimstocht
van Phestia (Armenië) naar Jerusalem, de eindeloze afstand die
hij overbrugt van Palestina via Santiago de Compostella naar de
Civitas Tungrorum, maken hem tot een heroïeke `peregrinus ad
Deum'.
Servaas is 'n herder die de verdoolde schapen opspoort, bedroefden troost, armen steunt, zieken geneest. Hij heet herhaaldelijk Gods holde, Gods druyt, Gods dienstman.
Als de oudtestamentische Jonas en Jeremias is hij onheilsboodschapper, preekt i.v.m. de naderende ondergang van het
Avondland in de kathedralen van Worms, Keulen, Trier, Metz,
Tongeren en Tricht, aansporend tot gebed en vasten, waarin hij
de gelovigen voorgaat, soms hete tranen schreiend.
Terecht heeft een hedendaagse historicus hem de titel van
`défenseur de l'orthodoxie' verleend. Immers met kracht is door
Servatius stelling genomen tegen de leer van Arius, zodat hij in
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één adem genoemd wordt met o.a. de Alexandrijnse geloofsverdediger Athanasius en met de Gallische bisschop Phoebadius
van Agen.
In al zijn eenvoud toch een onverschrokken persoonlijkheid,
die zonder angst of vrees de geweldenaar en `flagellum Dei',
Attila tegemoettreedt, en deze ontzag weet in te boezemen, ja,
hem tot het christendom bekeert!
'n Man met humilitas, 'n bisschop die zich tevreden stelt met
een schamel nachtverblijf in 'n schuur van 'n Rijnlandse boer;
een kerkvorst die in Maastricht genoegen neemt met een cel en
kluis, na in Tongeren in de grootste soberheid te hebben geleefd.
God verheerlijkt deze toegewijde dienaar bij herhaling : nu
eens door hem te beschermen tegen een satanische aanslag, dan
weer door hem wonderbaarlijk te sparen voor een volkomen
uitputting in een Duitse woestenij. Het 'Lumen Christi' overstraalt hem aan 't altaar, of verschijnt boven zijn hoofd als 'n
vuurzuil in de nacht.
Servaas is 'n waker over de justitia. Aantasting van kerkelijke
eigendommen, roerende of onroerende, gedoogt hij niet. Druivendieij es voelen zijn strenge, straffende hand. Een hertogin
verliest haast ziel en zaligheid wegens ontvreemding van een
kostbaar kleed uit de Servaaskerk. Een obstinaat wanbetaler van
de cijns aan Sintservaas' kapittel bekoopt dit met levenslange
paralysis. Roofridders boeten hun usurpatie van Servatius' wingerds bij Koblenz met de eeuwige verdoemenis. Veldeke tekent
St.-Servaas dus wel degelijk in haast harde gestrengheid.
Wanneer 'n keizer een onrechtvaardig vonnis velt over twee
edelsmeden, brengt Sint-Servaas, in 'n vizioen, de vertoornde
vorst tot betere gedachten. Vikings of Denen die de `templum
magnum' in Maastricht aan de vlammen willen prijsgeven, worden het slachtoffer van hun heiligschennis. Voldoende blijkt
hieruit, dat de heilige er ook strenge opvattingen op nahield.
Toch heeft de bisschop van hetMaasland een gevoelig hart.
Zoals de goddelijke Meester weleer schreide over Jerusalem, zo
ook Servaas over Tongeren, dat van de aardbodem zal worden
weggevaagd. Hij bekent, dat hij jaren gebukt heeft gegaan onder
de ballingschap, waarin de Tongerenaren hem gestuurd hebben,
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en dat hij begaan is geweest met het onafwendbaar, hemels raadsbesluit t.a.v. de vernietiging van Tongeren
Zonder Veldeke tot doorkneed jurist te promoveren, is het
toch wel juist, hem in het licht van de rechtsgeschiedenis te
plaatsen en zijn rechtsvoorstellingen te onderzoeken. De legende
biedt tientallen voorbeelden, waaruit Veldekes vertrouwdheid
met juridische begrippen en opvattingen blijkt. Dit geldt van
zijn kennis van het canoniek en van het wereldlijk, inheems recht.
Evenmin als in Vanden Vos Reynaerde komt het Romeins recht
aan de orde. Kerkrechtelijk blijft de legende in 't juiste spoor
zowel bij de electio van een bisschop als bij diens depositio. Niet
scherp belicht is in casu de functie van de metropolitaan en die
van de vorst t.a.v. de investituur.
Wijst dit op Veldekes schroom zich met de strijdvragen hieromtrent in te laten? Opvallend is het onvermeld blijven van
mitra en ring.
Veldeke beschouwt Servaas als custos van het Jus en noemt
hem deswege `ewarde', d.i. bewaker en bewaarder van het kerkelijk recht. Het neerleggen van de staf op het altaar alsook het
nemen en overhandigen van deze baculus pastoralis aan de nieuw
gekozen bisschop wijzen op kennis van het juridisch protocol
en op begrip van het belangrijk symbool der investituur. Op
kerkrechtelijk gebied horen thuis : het funderen en 'berichten'
van kloosters, kerken en kapellen ; het `vrieën' van terreinen,
waarop deze komen te liggen of bereids staan. Dotaties aan
Servaas, hetzij die geschieden in de vorm van een familia en van
landerijen e.dgl., hetzij ze gedaan worden in de realisering van
een ciborium, een kerkdak, waskaarsen, enz., horen thuis bij de
materie van het kerkelijk recht.
In dezelfde sfeer mag men plaatsen een demonstratie met het
beroemde Servaasschrijn contra diefstal door hoge heren in
't Rijnland.
Veelvuldig beweegt zich de legende in feodale sectoren, waar
het wereldlijk recht keer op keer aan de orde wordt gesteld.
Een blik op de dozijnen `Rechtsw&ter', op zegswijzen, voorvallen en verhoudingen van deze aard kan ons overtuigen, dat
Veldeke geen vreemdeling is in 't juridisch Jerusalem. In rechts54

kundig verband confronteert de dichter ons met termen als :
barvoet, beschermen, bevreden, burger, cijns, dienstacht, dienstman, eed, eigen, genade, gerecht, gewalt, graaf, hof, hoofdstad,
hulde, keizer, koning, te korne ende te grase, leen, misdaad,
moord, oordeel, oorkonde, oorlof, provonde, schuld, stad, stichten, veerst, verdingen, voorspreker, vrieën, wroegen, zoen en
zwaard.
Het ligt in Veldekes lijn belangstelling te tonen voor begrippen
en voorwerpen die we thans tot de kunstgeschiedenis en archeologie rekenen. Kaarsen en kruisen, kandelabers en kroonluchters,
preekstoel en monstrans, goud, zilver en edelgesteenten, ze krijgen een belichting, waarvoor de Mosaanse kunsthistorie erkentelijk mag wezen. Een sleutel van bovenaardse makelij, een drinknap, een staf, een gulden schedel in Goslar, een gouden borstbeeld
in Maastricht vormen slechts een deel van de `zierheit'. Boven
dit alles steekt uit de 'Noodkist', of het schrijn, dat Einhart eens
geschonken heeft. Kelk en kerk, klok en krocht, sarkofaag en
altaar, e.a. vragen de aandacht van Veldekes auditorium en lezerskring tot op de dag van heden.
Heeft kanunnik Hessel zijn dichterlijke gast-en-vriend behoed
voor mogelijke ontsporingen op godgeleerd gebied ? De termen
op theologisch terrein belopen in de dozijnen. We doen slechts
'n greep uit de veelheid : Almachtig, Almogende, Annunciatie,
avondmaal, bekoring, bidden, biecht, boete, Christus, deugd,
doop, doemsdag, eeuwig, geloof, God, Heiland, heilig, hel,
hemel, caritas, Schepper, Trinitas, Verlosser, vizioen, wonder,
zalig, ziel, zondaar.
In liturgisch opzicht biedt de legende stof tot bespiegeling.
Het aantal woorden, dat in een liturgisch glossarium kan worden
ondergebracht, loopt tegen de tweehonderd. Noodzakelijkerwijs
bepalen we ons tot een selectie : altaar, ambacht, aswoensdag,
avondgebed, balsem, begrafenis, consecratie; gegerwe, gesanc,
getide, hymne, kaars, kasse, koor, lecter, lectio, messegewede,
metten, monstrancie, none, ten oosten, paasavond, psalm, psalter,
sleutel, stille, translatie, wien. In dit verband, waarin deze termen
worden gebezigd, valt voor de musicoloog eveneens te oogsten.
Dat de miles-ministerialis Veldeke een open oog heeft voor
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militaire aangelegenheden, staat vast. De tweede helft van de
legende heeft bijna 25o versregels nodig, om de Hunnenfuror
en de gevolgen van dien weer te geven. De lezer ziet de opmars
door Duitsland, belegeringen en vernietiging in het Mosaans
gebied en Noord-Frankrijk, de veldslag op de vlakte bij Troyes,
Attila's ondergang.
Een ander militair treffen vindt plaats in de achtste eeuw bij
Poitiers-Tours, waar Karel Martel tegen de verwachting in zegeviert over de Saracenen, dank zij de voorspraak van Sint-Servaas.
Het schrikbewind van de Vikings, of het Deense diet, komt
kortstondig in de lichtcirkel, met een nadruk op de schennis
van de Servaaskerk. Zeer terloops stipt de dichter een veldslag
aan tussen ene Lodewijk en zijn Franse vazallen. Even vluchtig
is de blik die Veldeke werpt op een krijgsonderneming door
koning Otto II in Zuid-Italië, Calabrië.
Gewapende scharen spelen 'n rol in Saksen, zonder dat de
lezer 'n scherp beeld krijgt van de militaria.
Staan we een ogenblik stil bij de medische aspecten.
In navolging van zijn hemelse Heiland zien we Servaas voor
en na z'n dood als genezer van uiteenlopende kwalen. De legende
laat ons meevoelen met stakkers, die blind of doof, stom of krom
of kreupel zijn. Nog meer is men begaan met bezetenen, waterzuchtigen of geparalyseerden. Het meeste medelijden kan men
gehad hebben met lepralijders. Zelfs het zieke vee herkrijgt z'n
gezondheid door een geneeskrachtige bron en beek. Maar dit is
feitelijk de veterinaire sector.
Er is reden te over de geschiedkundige achtergronden in 't
licht te stellen. Daarbij onderscheiden we : a. het kerkhistorische,
b. het profaan-historische.
ad a. De legende noemt de heilige Anna en haar dochter
Maria, de Moeder van Jezus Christus (Die, naar middeleeuws
gebruik, veelal God wordt genoemd). Uit de eerste eeuw krijgen
een vermelding : Stefanus, Jan de Doper, Petrus, Paulus en de
apostel Jakobus, z.g. begraven in Compostella bij Finisterre.
De legende springt over naar de vierde eeuw, waarin figureren:

Athanasius, Hilarius, Johannes Chrysostomus, Hiëronymus,
Martinus van Tours, Augustinus van Hippo.
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Aanvechtbaar is de juistheid van de lijst der bisschoppen die
aan het omstreden Concilie van Keulen deelnemen: Amandus,
Diapetus, Discolius, Donatianus, Eligius, Justinianus, Maximinus, Optacianus, Severinus, Simplicius, Valentinus, Valerianus
en Victorius.
De 21 episcopi die Veldeke opdiept uit zijn Latijnse bron en
in het Merovingisch tijdvak plaatst, vinden bij de kerkhistoricus
niet allen genade. Severinus van Keulen hoort thuis in 't geschiedkundig raam. Dat er volgens Veldeke en zijn voorbeeld niet lang
na de Hunneninvasie Concilies in Orleans belegd zijn, laat zich
aflezen uit Hefele-Leclercq. Over ene bisschop Willegisus te
Parijs kan de kerkgeschiedenis geen opheldering verstrekken.
Wij vermoeden, dat Veldeke gedacht heeft aan de aartsbisschop
Willigijs te Mainz, die ooit met het kapittel van Sint-Servaas in
aanraking is geweest en een gewichtige plaats bekleedt in het
rijk der Ottonen en de geloofsverkondiging elders. 'n Heel
bescheiden plaatsje in de lokale kerkhistorie neemt heer Hessel
in. Buiten de legende is hij in charters geboekstaafd tijdens de
tweede helft van de twaalfde eeuw.
ad b. Beschouwt men de vaderlandse en algemene geschiedenis, zoals die aan 't oog voorbijtrekt door Veldekes verzen, dan
moet men met een brokkelig beeld genoegen nemen.
Attila krijgt geenszins het volle pond, maar naast de legendarische verzinsels zijn er tenminste enkele historische feiten.
Verwonderlijk is, dat Veldeke geen enkele Merovingische vorst
aan de vergetelheid ontrukt. In de Vita vindt men tenminste ene
Hildebertus. Dat zou echter een afstammeling van Pepijn de
Eerste van Landen kunnen zijn. Mogelijk blijft, dat bedoeld is
de koning van Austrasië, Childebertus III, gest. 662.
Pas bij de Pippiniden krijgt de lezer enig perspectief. Noch
het jaartal noch de plaats, waar Karel (Martel) de Saracenen bekampt, krijgen vermelding. Ten onrechte noemt Veldeke hem
koning. Een vergissing is wel de strijd van Karel de Grote plus
Pepijn tegen de Hunnen!
Carolus Magnus heet in de Vita imperator, na wiens dood de
Noormannen de Lage Landen enz. onveilig maken.
Zijn opvolger is Lodewijk (wiens bijnaam de Vrome in de
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pen blijft). Als de legende zijn zoon eveneens Lodewijk noemt,
mogen we aannemen, dat bedoeld is Lodewijk de Duitser
(gest. 876).
In de Vita is sprake van een Lotharius. Dat zal de vorst zijn
die regeerde van 817 85 5
Is het de vorst van Beieren, naderhand van Oost-Francië, die
het aflegt tegen eigen vazallen ? Of moeten we denken aan Lodewijk III, regerend over Boergondië (gest. 928), die hetzelfde
overkomen is?
Veldeke maakt nog al ophef van Hendrik, hertog van Saksen.
Is dit de man die de bijnaain 'de Vogelaar' droeg ? Gesteld, dat
dit zo is (hij werd geboren in 876 en stierf op 6o-jarige leeftijd),
dan hebben we vóór ons zijn zoon Otto de Eerste. (Hi waert te
Romen keyser sint', II, I 171). De keizerskroon gewerd hem in
962. Hij stierf de 7de mei 973. Uit zijn huwelijk met Adelheid
sproot Otto II in 9 5 4. In 961 werd de knaap tot koning gekroond.
Op z'n i9de jaar volgde hij de overleden vader op.
Noch in de Vita noch in de legende wordt gerept over de
Griekse gemalin Theophano. Wanneer de legende Otto II laat
oprukken tegen de Grieken in Calabrië, dient men dit historisch
zo te verstaan, dat Byzantium er niet tegen op had gezien, de
Saracenen in de arm te nemen. Aanvankelijk lachte de krijgskans
hem toe. In juli 982 leed Otto II echter een zware nederlaag bij
Cotrone in voornoemd gebied. De legende rept hier niet over.
Evenmin over het wonderkind, Otto III, dat in 983 de troon
besteeg (gest. i oo2). Uit het verhaal blijkt niet helder, wie de
hertog van Lotharingen, heer Gijsbrecht is, die in Maastricht
resideert. Heette zijn vrouw Gerberga, dan was 't een prinses
(zuster van Otto I), die na de dood van haar man Giselbertus
hertrouwde met de Franse koning, Lodewijk van Overzee. De
Vita bewaart het stilzwijgen over de laatste Karolinger die vlakbij
de krocht van Sint Servaas in 1 oo 1 ter aarde werd besteld. Uit
de twaalfde eeuw duidt Veldeke een gewestelijke figuur aan,
gravin Agnes van Loon (gest. ongeveer 1175). Zij stamde uit
een familie in het Moezelgebied, inzonderheid te Metz.
Over het algemeen moeten we vaststellen, dat Veldeke (evenals zijn bron), weinig nauwgezetheid toont in historicis. 't Is
-
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soms een warwinkel: én bij de mannen die Karel én bij de vorsten
die Lodewijk of Hendrik heten. Er wordt geen enkel jaartal genoemd en meer dan eens maakt zich de schrijver schuldig aan
anachronismen.
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HENRIC VAN VELDEKE EN BARBAROSSA'S
FESTIVAL TE MAINZ IN 1184

Wanneer Veldeke in zijn Minne-Epos Eneide de bruiloft van Eneas
en Lavinia bejubeld heeft, trekt hij een vergelijking tussen de
festiviteiten rondom dit koninklijke paar en de grandioze feesten
onder de rook van Mainz, waar keizer Frederik Barbarossa, de
63- jarige, aan zijn troonopvolger Heinrich, en Friedrich de ridderslag toedient, alsook aan circa tweehonderd andere jongelingen.
De historicus Otto Zierer wijdt een hoofdstuk aan Das Pfingstfest Mainz in zijn gedokumenteerd werk Hohe Zeit des Abendlandes, I 1 00-1 200 nach Chr. (Mnchen, z.j.), 29 5 pp.
Zien we eerst, wat Veldeke als ooggetuige schetst over bedoeld
Pinksterfeest in 1184. Het gaat over de versregels 13.221 tot en
met 13.252, volgens de versie van Gabriele Schieb en Theodor
Frings (Akademie-Verlag, Berlin 1964). Wij citeren de 32 versregels in gereconstrueerd Maaslandse taal:
Dar ave sprac men du wide.
ich ne vernam van hogetide
in aller wilen mare
dat also grot ware
13 22 5 alse da hadde Eneas,

mare dat te Magenze was,

dat wir selve sagen.
des ne durven wir nit vragen,
dat was bit alle unmatelic,
13230 da der keiser Frederic
gaf twein sinen sonen swert,
da maneger dusent marke vert
verteret wart ende gegeven.

ich wane alle di nu leven
13235 negein groter ne hebben gesin.
ich ne weit wat noch sole geschin,
des ne kan ich uch nit bereiden.
6o

ich vernam van swertleiden
ni warlike mare,
13240 da so manech vunste ware
ende aller slachten lude.
here levet genuch noch lude
di et weten warlike.
den keisere Frederike
13245 geschide so manege ere*
dat men immer mere
wunder dar ave seggen mach
went ane den dumensdach
ane logene vorwar
1325o het wirt noch over hundert jar
van heme geseget ende geschreven,
dat noch allet is verholen bleven.
Veldeke heeft zich hier enige beperking opgelegd, om niet in
herhaling te vervallen. Zonder deze zelftucht had hij kunnen
repeteren, wat geschilderd is in de beschrijving van het 'hoog-tij'
(13133 v.v.), in casu het feestmaal, waaraan, wel zeer demokratisch, 'arme ende rike' zich te goed deden aan spijs en drank.
Consequent blijft in de pen het `pipen ende singen, dansen ende
springen, bit tamburen ende bit seidenspele maneger slachten
vrouden vele' (13164). De 'royalty' van Eneas t.a.v. de `speleman'
alsook het navolgen van dit vorstelijk voorbeeld door 'hertogen
ende graven' (13195) krijgt bij Barbarossa geen afzonderlijke
vermelding, doch heeft stellig onbekrompen plaats gevonden.
Dat valt geredelijk af te leiden uit kronieken, na het Pinksterfeest opgesteld. Otto Zierer put uit de volgende bronnen : Aus
der Chronik Ottos von St. Blasien, Nach der Kfflner Kë•nigschronik, der Marbacher Jahrbiicher, der Slawenchronik Arnolds
von Lbeck.
De lezer ziet in de lente van 1184 honderden vaklui bezig met
de bouw van een houten paleis voor keizer Frederik cum suis.
De naam van de architekt is ons niet overgeleverd, maar de tim* Cursivering van J.N.
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merlieden e.a. konstrueren een reuzebouwsel in de vlakte van
Main en Rijn. Daarbij blijft het niet.
In weitem Umkreise um den kaiserlichen Palast lassen die
Frsten fr sich und ihr Gefolge buntfarbige Zelte aufrichten,
die met Fahnen geschmckt sind. Die ganze Ebene erscheint
wie ene grosze Zeltstadt... Langs der Rheinufer liegt eine Flotte
von Schiffen, auf denen man eine grosze Menge Wein rheinaufund rheinabwarts herangeschaft hat. Nicht anders ist es mit Getreide, Brot, Schlachtvieh und Gefliigel...
De kroniekschrijver ziet het enorme tentenkamp alsook de
af- en aanzeilende Rijnaken, waarmee wijnfusten, meel-en-brood,
varkens-, kalfsvlees e.a. plus massa's gevogelte naar de keukens
en botteliers gevoerd worden. Van de tenten wapperen wimpels
en vlaggen, terwijl de standaarden gewapende bewakers hebben.
Wapenschilden pronken voor alle tenten. In afzonderlijke stallingen zijn toernooipaarden en jachtrossen ondergebracht.
Een kleurenweelde bieden de klederdrachten : elegante kostuums van troubadours uit Boergondië en de Provence, alsook
van menestrelen, jongleurs en kunstenmakers, ridders uit Vlaanderen, Italianen in bonte kleuren, Zwabense en Frankische edellieden. Voor allen geldt één leuze : iedere deelnemer aan het feest
is gast van de keizer-zelf.
Met onverholen genoegen observeert de scribent een stilleven :
Allein fier das Gefliigel sind zwei grosze Hallen errichtet, die
mit inneren Querstangen versehen sind. Dann hangen die
Hhner, Enten und Ganse so dicht, dasz kein Blick hindurchzudringen vermag und die Menschen nicht glauben lffinnen,
dasz es je so viel Federvolk im Reich gegeben hat...

Aldus een Keulse kronist.
Op de eerste Pinksterdag begeven Barbarossa en Keizerin
Beatrix zich naar de kerk. De keizer is in 't paars gehuld en draagt
de fonkelende kroon. Beiden zijn omstuwd door zeventig vorsten
uit het Avondland. Het kardinaalsrood van de Pauselijke Legaat
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steekt af tegen het spectrum van violet en blauw, zwart en wit van
aartsbisschoppen, episcopi en abten. Zij worden gevolgd door
graven en ridders, burgemeesters en podestas, voogden en paltsgraven, allen flonkerend door vergulde en zilveren vaardigheidsbekleedsels. Met middeleeuwse overdrij ving schat de toeschouwer hun aantal op vijftigduizend. In details voegt hij er aan toe :
Grosze Gastm,hler beschlieszen den ersten Festtag. Die
sten versehen in eigener Person die Amter des Truchsesz,
Schenken, IKmmerers und Marschalks beim Kaiser...
Tot diep in de nacht wordt geklonken en gedronken, gezongen
en gesmuld.
Pinkstermaandag is gewijd aan het opnemen van Frederik en
Hendrik in de ridderstand. Even goed als andere aspiranten
dienen de prinsen zich waar te maken in een toernooi. Toegejuicht
door jonk- en edelvrouwen en al wat van adel is, komen zij en
ontelbare mededingers in het strijdperk. Men gewaagt van twintigduizend ruiters die in duels of massaal optreden de stompe
lansen breken. Prins Hendrik van Hohenstaufen laat zien wat
hij van zijn leermeester Markward von Annweiler heeft opgestoken.
Pas in de late namiddag neemt Barbarossa beide zonen in de
stand der ridders op door hun het zwaard aan te gorden. De
negentienjarige troonopvolger Heinrich draagt het schild met
de adelaar van de Hohenstaufen. Op zijn zwarte ros rijdt hij rond
om zich aan de ontelbaren te tonen.
Bij de keizerlijke tribune ontvangt hij uit vaders hand het
ontplooide vaandel, ten teken dat hij beleend is met het hertogdom Savoye. Simbolisch worden hem de feuda regalia e.a. overgedragen. Tot het protokol behoort de eed van trouw aan Keizer
en Rijk die Heinrich luider stemme uitspreekt. Onderdanen uit
Savoye ondersteunen een en ander als `Eideshelfer'.
Dames uit de hoogste stand dragen praktische geschenken
aan : handschoenen van wildleer, sporen van goud, jachtvalken,
dolken e.a. De prins heeft lange lokken, waarop een Provençaalse een bloemenkrans drukt.
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Talrijke artiesten die straks voor de mondelinge reportage
in Europese steden en kastelen zullen zorgen, delen in de vorstelijke vrijgevigheid en keren huiswaarts met goud, zilver, paarden
en gewaden.
Unter inlichen Festlichkeiten verlief der dritte Tag ; doch
wurde an diesem die Freude durch einen traurigen Zwischenfalls
einigermaszen getrbt. Gegen Abend erhob sich plijtzlich ein
heftiger Sturmwind, der die inmitten des Lagers errichtete hfflzerne Kirche, eine Anzahl anderer GelAaide und eine Menge von
Zelten niederrisz. Fnfzehn Menschen bszten dabei das
Leben ein. — Am vierten Tage begann sich die Menge nach
allen Seiten hin zu zerstreuen, und mit der Kunde von der
Herrlichkeit zu Mainz erfllte zugleich der Ruhm des Kaisers
Friedrich nicht nur das ganze Deutschland, sondern auch die
angrenzenden Under, und Dichter und Skiger priesen wetteiferend die Herrlichkeit des Mainzer Festes und den Ruhm des
Kaisers und seiner Sffl-ine'.
-

Aldus een fragment uit de Slawen chronik Arnolds von Lbeck.
Uit de vergelijking van Veldekes passage met het proza van
de kronisten laten zich enkele conclusies trekken:
1. Qua ooggetuige heeft onze Maaslandse poëet de kern van
de gebeurtenissen pittig samengevat;
2. zonder een getal te noemen stemt de formulering `manech
vurste' overeen met het exacte cijfer van 70 vorsten;
3. het vermelden van `swertleiden' klopt met de omschrijving
in de kroniek ;
4. wat Veldeke aanduidt met 'aller slachten lude' komt in de
kronieken uitvoerig aan de orde;
5. terwijl onze dichter zich bepaalt tot het reppen van twee
zonen van Barbarossa, gaan de prosateurs uitbundig in op de
plechtige opneming van de aspiranten in de ridderstand;
6. Veldeke schenkt geen afzonderlijke aandacht aan degenen
die als artiesten het feest opluisteren, terwijl de kroniek deze
afzonderlijk noemt;
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7. indirekt laat Veldeke weten dat aan bedoelde groepen honoraria of cadeaux zijn geschonken;
8. Volledig parallel loopt Veldekes vaststelling van het aan
Keizer Frederik bewezen eerbetoon, waarover tot aan het einde
der tijden zal gesproken en geschreven worden, met de weergave
van de pompa-pompa rondom de keizer ;
9. bij Veldeke zoekt men vergeefs naar de aanwezigheid van
keizerin Beatrix alsook naar het aanduiden van de pauselijke
legaat ;
io. terwijl de kroniekschrijver met aantallen werkt wat betreft
de uitgaven voor eet- en drinkgelagen, beperkt onze epicus zich
tot het aangeven van `maneger dusent marke'.

X65

VELDEKES SERVAASLEGENDE MOET BERIJMD
ZIJN VOOR KERSTMIS 1165
In heel het oeuvre van Henric van Veldeke zoekt men vergeefs
naar een jaartal. Nochtans laat zich zowel uit zijn Legende alsook
uit zijn epos Eneide afleiden, wanneer een bepaalde gebeurtenis
heeft plaatsgevonden.
In de Eneide is het zonder meer duidelijk, dat het beroemde
ridderfeest te Mainz, waar Frederik Barbarossa twee zoons alsmede
tal van andere jongelingen de rituele ridderslag toebrengt, op
Pinksteren 1184 gevierd is.
Daar Veldeke noch zijn model sterk is 'in historicis' mag men
hem vergeven, wanneer hij b.v. Attila als tijdgenoot van bisschop
Servatius schildert.
Beschouwt men de Servaaslegende nauwlettend, dan is een
soort chronologie te onderkennen. Dit geldt niet enkel voor de
bisschoppen van Maastricht, maar eveneens voor andere figuren
uit de Kerkgeschiedenis. — Ook Pippiniden, Karolingers, Ottonen
en Saliërs staan tot op zekere hoogte in een rijtje. Echter een jaar
of 'n eeuw treft de lezer niet exact aan. Wèl soms een kerkelijke
feestdag, of een aanduiding in 't latijn :
septimo ydus junii (II, 944)
Wij halen enkele vorsten e.a. aan.
Karole die coninck rike (II, 952)

Te Triecht sprack hi eiven hof saen te Paesen daerna (II, 955-6).
Even verder is sprake van Kaerle die coninck goede (II, 982).
In II, 10°8 verneemt de lezer de invasie van de Vikings of
zeeschuimers uit Denemarken :
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Als Kaerle doen verschiet,
daerna kwam dat Deense diet
in dat lant met gewalt.
Des mennich herde seer ontgalt
daer in Lutteringen. (II, 1008 v.v.).
Met vers 1008 kan alleen bedoeld zijn het overlijden van Karel
de Grote te Aken op 28 januari 814.
Met de eerder genoemde Karel moet Veldeke wel Karel Martel
bedoelen. Immers de versregels slaan op de elevatio van sanctus
Servatius, met wie in één adem genoemd worden een afgezant
Willigisus en Hubertus, de laatste bisschop van Maastricht (gestorven in Tervuren bij Brussel in 727). Slag bij Poitiers 732.
Dus anachronisme i.v.m. Hubertus.
De verzen II, 1053-4 reppen van
Lodewijk die konink was,
Konink Karles zone.
Hier heeft Veldeke op het oog Lodewijk de Vrome, die bijna
dertig jaar heeft geregeerd.
Na hem memoreert de hagiograaf
Lodewijk die sone siin,
Die gekroonde ende gewiede (II, 1061-62).
Terloops zij opgemerkt, dat kroning en wijding in Aken
gebeurden sinds Carolus Magnus aldaar de kroon op het hoofd
werd geplaatst.
Plotseling maakt de dichter een sprongetje in de geschiedenis.
Hij confronteert ons namelijk met Heinrich van Sassen, koning
van 919 tot 936, beleend met het hertogdom Lotharingen (II,
1077).
Na zijn promotie tot koning voldoet hij aan een verlangen van
de koningin Mathilde en dwingt de monniken van Tricht tot het
afstaan van een reliek. Dit geschiedt ten behoeve van de kerk te
Quedlinburg. Zijn schoonzoon Giselbert is gehuwd met Ger167

berga, de oudste zuster van Otto. In 936 sterft deze vorst. Hij
krijgt als troonopvolger

Otto, zijn lieve kint (II, 1170). 1
De historici vereren hem met de titel Otto de Grote.
Hi waart te Romen keker sint.
Uit de profane en gewijde geschiedenis weet men, dat dit
gebeurde op de feestdag van Lichtmis, 2 februari 962. De luisteraar hoort, dat de grote Vorst overleden is (II, 155o). We zijn
dan in 973.
Niet in overeenstemming met de geschiedenis is Veldeke, waar
hij suggereert, dat er een hele tijd verliep, eer Otto II het bewind
in handen nam. Het staat vast, dat hij als zesjarig prinsje in Aken
tot koning werd uitgeroepen en op z'n twaalfde jaar in Rome tot
keizer gezalfd. Hij stierf in 983.
Over Otto III weet Veldeke ons te vertellen, dat deze celibatair
is gebleven en in Zuid-Italië, met name in Calabrië veldslagen
leverde.
Dat hij het rijk bestuurde tot 1002 verzwijgt de legende, zomede
dat Hendrik II de heilige, regeerde van 1002-1024.
Koenraad II (1024-39) 2 de Saliër, verschijnt heel even in de
lichtcirkel i.v.m. een vreemde man Cendebolt, een wanbetaler op
het terrein van de cijnzen (II, 2006-2048), een man die weigerde
zijn belasting te betalen en deswege met levenslange lamheid
geslagen werd.
Keker Hendrik III, bijgenaamd de Zwarte, eveneens uit het
Salisch of Frankisch Huis, weet door persoonlijk ingrijpen relieken van de Servaasabdij los te krijgen. Dit gebeurt ten behoeve
van de fundatie der Simon- en Judaskerk (1050) in Saksen (Goslar). In 105i wordt het kapittel schadeloos gesteld door onroerende goederen in Wadenheim en Ahrweiler. Maar dat staat niet in
de legende.
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Trouwens herhaaldelijk moet de onderzoeker hulp trachten te
vinden in de profane historie. Zo b.v. wanneer de Servaasabdij
in 1087 rijksonmiddellijk wordt gemaakt. Wat betekent dit? Naast
de paus van Rome is de keizer heer en meester van de civitas
trajectensis, d.w.z. van het niet-bisschoppelijk gedeelte van de
vesting. 3
Het wel en wee van de immuniteit gaat Frederik I (1152-90)
ter harte. Daarvandaan zijn brief in de herfst 1165 aan Deken
Gerardus 'et toti Capitulo et ministerialibus' . Waarvandaan deze
oorkonde? 4
Lodewijk, Graaf van Loon, echtgenoot van de lieve gravin
Agnes, heeft zich vergrepen aan eigendommen en rechten van het
Servaaskapittel. Dientengevolge bepaalt Frederik Barbarossa
expresselijk, dat het onrecht wordt gedisqualificeerd en de abdij
onverkort rechtmatige eigenares van de z.g. banken blijft.
Deze uitspraak is mede te danken aan Christiaen de Buche, kanselier van de keizer sedert 27 november 1162, en qualitate qua
Proost van het Servaaskapittel. Zelfs na zijn promotie tot Aartsbisschop van Mainz en Aartskanselier (1165-83) heeft hij een
vinger in de Maastrichtse pap. 5
Op één ding wil ik hier wijzen. Na 1152 heeft Frederik een
bezoek gebracht aan de Servaasabdij. Helaas missen we een
ooggetuigenverslag. Dit ontberen wij eveneens over het verblijf
van Veldeke in de gastvrije gemeenschap van de Sint-Servaasmonniken. Wij poneren, dat dit o.m. heeft plaatsgevonden geruime tijd vóór einde 1165. Tijdens deze periode plaatsen wij het
sluiten van een vriendschap met de Custos-sacrarius (naderhand
dispensator),
`Her Hessel, der Custenaar' (I, 3240),
dezelfde figuur die aan het slot voorkomt en
_Mie doen der Costerijen plach' (II, 2945).
Deze naam verschijnt bij ons weten het eerst in 1146 in een
oorkonde van de Rooms-Koning Koenrade III (1138-1152). Het
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laatst vernemen wij van hem in 1176. En wel i.v.m. een schenking
door Hezelo diaconus et consortes. Hij noemt zichzelf
`ego, Hezelo, Dei gratia diaconus'.
Vijf jaar tevoren heet hij in een charter
`frater Hezelo fidelis dispensator domus hospitalis ecclesie
beati Servatii in Trajecto'.
We mogen aannemen, dat frater Hessel alias Hezelo voorlichting en uitleg gaf aan pelgrims en andere bezoekers tijdens het
bezichtigen van de
`Curiosa thesaurum templi'.
Normaliter bevonden zich de kostbaarheden in de trees- of
gerwekamer. Daar zag men eveneens de gebeenten in kostbare
metalen omhulsels.
Weliswaar beschikte Hessel over Latijnse manuscripta o.m.
van Jocondus (1088), destijds gast van de abdij en scriptor. We
kunnen ons echter indenken, dat een aantrekkelijk overzicht in
het diets (of Maaslands) en nog wel op rijm, zeer in zijn smaak
viel.
In dit verband herinner ik vluchtig aan de beoefening der
letteren in i o 51 bij gelegenheid van het afsterven van een abt in
de Pyreneeën 6 wiens dood door een medebroeder via een
dodenrol bekend werd gemaakt. Helaas beschikken we niet — als
de voormalige abdij van Rolduc — over een lijst van handschriften
in het Servaaskapittel.
Op grond van de amicale verhouding tussen Hessel en de jonge
dichter heeft deze gevolg gegeven aan de minzame verzoeken,
resp. van Agnes, gravin van Loon, en van Hezelo, cum suis.
Daar is aan voorafgegaan een vertaling uit het middeleeuws
latijn. Volgens mij is deze translatie geschied door Hessel en
confraters en wel in Maaslands proza.
Letten wij op de slot-epiloog (II, 2946-5 5 ), dan blijkt de
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dienstvaardigheid van de gastheren wel onmiskenbaar.
Misschien schreef Her Hessel zelf (doch dit is niet noodzakelijk
— het kan ook Veldeke zijn) :
Heinric die dit berichtede
Ende in dutschen dichtede,
Ende alle dies hoem baden
Ende hulpe daar toe daden.
Dit lijkt sterk op de eerste epiloog, waarin Veldeke zegt :
Her Hessel, der Custenaer,
Die Neme' vliteliken bat,
Ende sinte Servaas houft stat
Zierde ende ernsteliken eerde (3244).
mitsgaders
Alle dies hem 8 baden
Ende hulpe daar toe daden (3248).
Uit deze co-operatie is de Servaaslegende geboren.
Op grond waarvan stel ik deze berijming in een aera vóór
Kerstmis 1165 ?
1. Evengoed als Alexander, bisschop van Luik, fervent aanhanger van de keizer, in december 1165 naar Aken toog, omringd
door zijn domheren en sympathisanten,
evenzo goed reisden monniken van de Servaasabdij en hun
`familia' dertig km over de heirbaan naar Aken.
Zowel Tricht als Luik hadden immers officiële uitnodigingen
ontvangen én van de keizerlijke kanselarij, én van de Keulse
aartsbisschop Rainald von Dassel.
2. Vrage : bevond Veldeke zich in het kerstoctaaf 1165, toen
— urbi et orbi — dankzij de tegenpaus Paschalis III, de canonisatie
van Karel de Grote in de Mariadom te Aken plaatsvond, tussen
de aanwezigen ? Nescio — ik weet het niet.
3. Maar indien hij deze unieke Europese gebeurtenis gemist
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heeft, zal hem dan nadien niet een geestdriftig verslag zijn
gebracht door Hessel en de zijnen ?
4. Als wij aannemen dat de vertaling der Vita et Miracula
tevóren was voltooid, kon Veldeke in het oorspronkelijk berijmd
verhaal geen wijziging meer aanbrengen — tenzij we een tweede
versie onderstellen, waarvan ons niets is overgeleverd.
5. Het lijkt mij ondenkbaar, dat Veldeke ná de elevatie van
Karel de Grote zou geschreven hebben en dan met geen woord zou
reppen over de heiligverklaring van een roemrijk protector van
Maastricht, inzonderheid der Servaasabdij.
6. Noch Agnes van Loon, nóch Hessel, de sacrarius, nóch het
Convent van St. Servaas zouden in 1166 of later klakkeloos het
doodzwijgen van de extravagante en unieke canonisering van de
onvergetelijke weldoener der abdij hebben goedgekeurd.
Alzo rest ons slechts één gevolgtrekking:
Henric van Veldeke moet zijn berijming van de legende hebben
voltooid vóór de heiligverklaring van Karel de Grote op 29 december 1165 te Aken. 9

NOTEN
1. Vgl. Robert Holtzmann, Geschichte der Siichsischen Kaiser,eit (900-1024).
Mit 4o Bildseiten, Stammtafel und Karte. Darmstadt, 1961. Paus Johannes
kroonde tevens koningin Adelheid tot keizerin.
2. `Tempore Conradi imperatoris' Vita 35,16 (Gesta, 97,16).
3. Het Luiks episcopaal gedeelte had de O.L.-Vrouwekerk als centrum.
4. Zie o.m. Joachim Deeters. Servatiusstift und Stadt Maastricht. Untersuchungen zu Entstehung und Verfassung. Diss. Vrije Universiteit, Berlijn (1968).
Ludwig Ithrscheid-Verlag, Bonn, 1970. 142 blz. H-- kaart.
5. Hoeveel invloed de kanselarij heeft uitgeoefend, bewijst Robert Folz in
zijn art. La Chancellerie de Frédéric Ier et la Canonisation de Charlemagne. Le Moyen
Age, 1964, 13-31.
6. Wifred, graaf van Cerdagne, stierf als abt in de abdij van Canigou in I050.
7. Versta : Veldeke persoonlijk.
8. Dit wordt ook aangenomen door de Stadsarchivaris van Aken, dr. Meuthen en de Direkteur van het Stedelijk Archief van Maastricht, dr. mr. H.H.E.
Wouters.
9. De versregels zijn aangehaald uit de editie G.A. van Es, Antwerpen, 195 0.
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EEN SIMPELE OPLOSSING
VAN EEN TOPONIMISCHE CRUX
In 1910 verscheen te M i nchen (Beieren) van Friedrich Wilhelm
een uitvoerig, wetenschappelijk werk.
Het droeg een wijdlopige titel:
SANCT SERVATIUS ODER

Wie das erste Reis in deutscher Zunge gebijt vuurde.
Ein Beitragur Kenntnis des religisen und litterarischen
Lebens in Deutschland im elften und waften Jahrhundert. *
Het opereren met Romeinse cijfers in zijn Vorwort en daarna
wéér in de Einleitung kan verwarring stichten. Deswege geven
wij een overzicht van de inhoud.
Vorwort V-XII, Inhaltverzeichnis XIII, Verzeichnis der Abkrzungen XIV, XV. Einleitung I-XCVI: Erstes Kapittel: Die
Lateinischen Servatiuslegenden bis Ende des zwfflften Jahrhunderts, XXX; Zweites Kapittel : Die deutschen Servatiusgedichte des zwfflften Jahrhunderts : Der Servatius Heinrichs von
Veldeke, XXXI-LXXIX ; Drittes Kapittel : Ueberlieferungsgeschichtliches und Technisches zu den hier ver5ffentlichten
Texten.
1. Die Gesta (zeer kritisch geëditeerd), LXXX-LXXXVII;
2. Der oberdeutsche Servatius, LXXXVII-XCVI.
In gewone cijfers : Gesta Sancti Servatii episcopi Tungrensis et
confessoris, 1-147.
Sante Servatien Leben, 149-269.
Anh,nge, 271-291.
I. Namenverzeichnis zu den Gesta Sancti Servatii, 292-299.
II. Namenverzeichnis zum Oberdeutschen Servatius, 300-301.
* Men kan kritiek uitoefenen op deze formulering. Immers Veldekes
Servaaslegende is niet in Duitsland, dbch in Maastricht geboren en wel in 1165.
Dus Maaslands of 'Nederlands' avant-la-lettre.
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III. Sachregister, 302-318.
Berichtigungen und Nachttge, 319-3 2 I.
Tabel I. Reprod. van een pagina uit Hs. der Gesta.
Tabel II. Verkleinde reproduktie van de Servatiussleutel, bewaard in de Schatkamer van de Servaaskerk te Maastricht.
Mogelijk heeft professor Wilhelm niet voorzien, dat zijn arbeid
nogal stof zou doen opwaaien, én in Duitsland, én in België, én
in Nederland. We kunnen deze recensies niet bespreken, maar
verwijzen belangstellende lezer o.m. naar :
Leo van der Essen in Revue d'Histoire ecclésiastique (Leuven,
1911, p. 735).
W. Levison, Westdeutsche Zeitschrift fier Geschichte und Kunst,
XXX, 19 TI, p. I510- 514 (Trier).
Albert Poncelet, Analecta Bollandiana, Brussel, XXIX, 1910,
p. 350-351.
Jean Paquay, Les prétendues tendances politiques des Vies des
premiers évêques de Tongres. Mélanges-Moeller (t. I, LeuvenParijs 1914, p. 245-265).

id. Leodium. Chronique mensuelle de la Société d' Art et d'Histoire du
Diocèse de Liège (Luik), mars 1913, p. 26.
De storm van kritiek richtte zich vooral tegen de stelling, dat
de Legende van Sint Servaas door Veldeke bedoeld is als politiek
`pamflet'. Henric van Veldeke zou partijganger zijn geweest van
Frederik Barbarossa en tegen de opvattingen van het Vaticaan.
Dit alles laten wij terzijde om tot de zaak te komen, nl. een
toponimische crux in het oog van Friedrich Wilhelm.
Op p. 137 van zijn kritisch geëditeerde Gesta Sancti Servatii
etc. vangt § 6o aldus aan :
Abatissa de Belisia religiosa devotione vitam candam huius
legere consueverat et pre nimio affecta...
Bij de plaatsnaam Belisia plaatst Fr. Wilhelm een voetnoot in
tweede instantie onder de letter d (26 andere voetnoten gaan
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daaraan vooraf, aangeduid met cijfertjes). Hij lijkt daarin te
verzuchten:
`Den Ort kann ich nicht nachweisen.'
Dit verwondert mij. Immers Wilhelm heeft dankbaar gebruik
gemaakt van de voorlichting en hulpvaardigheid, verleend door
de toenmalige Rijksarchivaris in Nederlands Limburg, A. J.A.
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over de oude en nieuwere plaatsnamen der Gemeente BILSEN. Gent,
1897, 314 p. (Uitg. door de Kon. Vl. Academie).
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plaatsnaam: o.m. Beila, Belisia, Belua, Beyla, Belysia, b.v. op
p. 189. Sedert er in 1949 een ministerieel besluit is uitgevaardigd,
spelt men de plaatsnaam aldus : Biken.
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