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In deze reeks wordt als doel vooropgesteld ,een zo waarachtig JOOgelijk licht te laten schijnen op een historisch feit,
een historische figuur,of een al te verdoezelde tijdsspanne
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DE DICHTER IN ZIJN TIJD
In den beginne

W(t6

Hen/tic

VlHl

Vefdeken. [en

eigena((/[d~g,

zef66 wondell1ijk begil1,at6 zorflUlig nÜ'.t onbr.t/IJlJ.d gebfpvelt.
L.J.Renü.1l hHM het betellenüvnf ovM "een eenzame VOOItpU6.t
Mn de .ingang van Mlle f.itellwwltgeMh-i.eden-i.-6".
He.t hee;t dat V. de eeMte

-iJ.,

ge1(/"-e.6 t d.ie

UteJr.a.tUlIJt bedllee6

ln ee.n .tM1dleaf.6 NedMland-6 kan wMde,n be-6chouwd,dle ze16-6
lil be1anglli.jlle ma.te he.e6;( bijgedIlagen tot de vOJtm.tng van he-t;
NedeJtfanrl-6, -nllJllPV jk he.t WeM:nedeJt~l!anki-6ch , ande.1I 6 ge zegd: hex.
MM6land6 van /Jet Land van Loon,kol[tw"g 11(,t UmbU/lg6,mllltJl en.{g6ztn-6 gezuiv('ltd van d-iaiekUJ.,cl,,, e-ig"I1Il(llfd.ighedrl1.fen taai
V.zef66 de uhll.i6tvOI!",,,n zouhebb"n moetrn ni.tvJttden,
zd'6-6 de gltammaU ca ('Jl m0('1('.n l'itl1 b('paten hebb"n." Zou hrbb('n

WIlaItVlUt

moe.le.n",.indeJldaad,dctt

is .tn

de gltond zo onwaMM'.hijnUjk,dlJt

het gellU.6t e.vengoe.d kan woltdel1 ontke.nd ai-6

beveM~gd.

Een Vuä-6e t.ijdgrnoot, Gott61lled van St!!M-6bUl!g ,di.chtte van

hem :
er impete daz êrste ris
in tu i tese hAr zun<:len

<1;;

von sites te ersprlJnqPrl

v iln den die bllJomen karnAn.

Wat be;tekmt :hij ('nHe de H1I6t(' (oot or d" Vi.d6l> tonf/vaf,
WltMu-Lt taflkel1 onHpJtongen di e bf oemen vO(Jtr.thl[arhtel1.
"Tu-ix.e.6ChM" :V{e..(6", VudJ.,e? In ('ffl g('va.f VuitM taflk(,J1

en

bloemen. He.t wel[k van V. hee6t .i.mme!!6 de Vui.tM. ('p.i.ek en iljl!.i ('k
veJmi.euwend en d" 6i.n) tie6 M.ch.ti nggevend bei nvloed!
Rudol.6 van Em-6 (eMMe helM 13e eeuw) ~él1 van ûjn dücÁpefm,
noemde V. "de wijze man dle af-6 aifeJleM6te echt te Jt.i.jmen begon" •
7

Votgen6 pito&.G.Oe

s.ret

~.ttWI bude rû.,ü,p1I.aken"nir-t noodzahe-

Ujk op de lt.i.j"'p1I.aktijk en de ve.lt!.technie.h va" de

zangeit" • Hij citeeJIt ülffalld d.ie bl'.weeltt dat vooW dIl ül/lOUd "n dIl
6ti..jl be.doeld z.ijn. Maal! .in h" t citatl t van RI/dol ~ VMI Fm!. V.jl1t
het me toch dUÁdetijh om de ~ij~ahtijh

LOOM"

t" gaan.

Vat V. WeJl,ketijk de ee1t6t" zou ujn, dat eIt du.& vlJhlt hl'm g"-"-n

gecUekten 0&

.u

ve1thalen.in een NedeJI.lancu.le tongval guek1t"ven

te n"Me.n daalt in de buu!tl.a.nden Iteed!.
heel lOOt vltoegeJt in de vol~taa1 WeJl,d guehJreVl'.n.MatVl. bew.i.jzen zijn eIt n..tl!,t.fen VeJIJUlMing UW de ontdekking .in 1931 van
tot nog toe het oud6te (tweede hdM 111' eeuw) .i.n h".t ~de1t
land4 (Oudule6tvl.aam6) behe.nde ve1t6je .i.n de "-aIId van e".n handûjn,

moe..i.Ujk aan

6Ckû~t

te Ox60ltd,"'et de l.ati..j"l.>e ve1tta1ing eJlonde":
Hebba olla vogala np-stas hagunnan
hlnase hlc anda thu.
HebbC!Jt alll!. vogelu kun nut begonnen,lbehalve ik I!.n J.(}.
I Voodopig cUt Meel!.: let eltop dat de twee veJt6hel6ten veitbonden zijn doolt een alUte1tati..e,met daaJtbij nog een dl!.lLde alUtelteltende ",lOOt de veJt6vOIr.m .u van de OudgeJl1lla4nl,e poëzie, vlJh"
V.in de pltutt6 daaJtvan hu eindlr.ijm"invoe1tde" .We komen daaJtop teJI.Ug. I

II/.i.e kut dat p1I.ille,61ti.Me velt6je nie-t? V-idOlr. van Vlr..iu.tand
begint VUIIee zijn .tJ.w..ede.Uge"Spieg"..l van d". N"dp1tl.and!>,,- J:lOi-

zie doOIt al..le eeu«/en"en gee6t da.tlJtna .twee. tiede""'n van V. Vu!>
toelt NedeJtland6e poizie vlJhlt ItI!.ffl?O~ een unicum a.l6 .inval van
de ~cMijveJt, een inval die n.i.w ",e-t het handuW6t te ffldken
hl!.e6t?06 eC!Jt citaat?
In elk geval 110 eten we ",et J.Gltuh066 en J.de V1ti.u buluiten
dat"niet het geJt.i.ng6U 4poOlr.. van enige kuMtuUing (.u gevondC!Jtl- ovelt U.n ogenblik IlWVlOp de andelt"- Ge1tffIa.tlMe volkelten
B

bew-ijun gaven van een IWn6t die tVJLugJr.v.iHe tot .in de glLij1<'.

oudhv.id". - "Kiell .6 tMrt we VOOl( ren Jr.aad.6d", be.6lui...tetl ûj.
0'1.. J. te lIIinkel .6chlrij6.t: "8e.tJre.kkelijk gwot Ü de .6cha..t

van godMüenUige cücht-en Pl(ozCI«If/tken van d" Be tot het beg-in dM 12e.. peuw,di.e.. on6 rut ZuÁd-OuU.6land z-ijn OV(1l(g"f,levetl
etl die.. d" OwfltOogdIÛtJ.,f· lr.UMkunde vOl(men. "Zolll6 bv.hr( Hildebl(aml6.t.i.ed val1 ca. BOa, oOHp.llon'u1.ijll I/el(moede(.i jk in het
OudbUeIl.6.In h"..t Oltrl6ak6üf'I, van de ge ee.uw bezi.tt!'." we "hel.
.6chone epo6"de Hewnd,een pMa6.1tazeopde eVlI.ngef<ë.n vol t'.olude kie UI!. van de tijd, zel.66 me..t nog hudenM e1.e.n!rnten. In

FJr.ieliland .leende. in de Be ee.!lUI de bfude zangM BeJrnl.e6,"een
ttaitm zol1dell en..ige.. inhoud"me.ne.11 Gl(e.6h066 en 0". VJtie6,maaJr. die,
zoa1.6 de H. Ludgellu6 getu-igt Ige.b. ca .144) "gel.-ie6d rm6 dOM z-i jn
buJren omdat hij de daden van de Oude FJr..irzen en de ~oJr.lngen
van hun fwning!?n bezong",- doch ntt Z-ijn gel1Pzing en bek('/I..i'1g
doOI( di.e zel6de. he.i.t' -i.ge, de p..sa.fmen zong .in h"t FÜM . En kwelltie van p~(d'men: eIl ûJn ook de zogenaamde ~chtendonck6e,ge
noemd naai( de bez-i.ttM aU de l1e ('eltW(mll.M ~ {trdlldi (Jn vM.t'.oI(en) e.n ..in de ge 06 10(' ee.UlII geuhlreven .(.n het NedeJr 6lf.anküch,
ve!lmoe.deUjk ümbullg..s van d.i.e tijd. Ze. h('bben (,VP.I1W(,f. lIl.t'.een
.t1la.fkuncüge,geen WeIla..iJr.e UJt:JLVr.de.
KMel de Gl(ote d-ie lee6de van 142 tot 814," UmbuJrgell van a6fwm6t"volgel16 Je6 NoteJUMn!:.,Ud de volk6l.(ede"en ('I/el( de h".1.dendaden van de vJroegeJre koningen v(1/lzame.t'"n ".n np6chJr.ijvetl.
MaM ûjn zoOtI,Lodew.(jk de VJrome,vHtUe.tigd" dl' vPI(Zltm"iin9,
omdat hij al ie. heUel16r kulfuuMpc''lr.n wadI' ui.fw.iM('n.O<, ge..schieden..i..s helrhaali z-ich. lil" kennen ZI',dipl'vl(ome"Iwftu!l/noel(fLielell.6. lIIe ofLtmoden eIl .6tllab6 nog.En laten we ürtrtMel1 (10k

even aan de Incüanen denken van toen ze pM ontd"kt 1.\k1.'lpn m('t
het kJru-i..6 VOOI(Op.MaM kfA/(!llüe van die KaJt<l.t.omagnillche Uede9

lLen,Wf. weten d.u.6 niet een6 06 ze in "tt VipXJ..

06

in hp.t Oud-

61Ul1t6 gtJ..cMpven '""en.
KOJttom,we fmnnen

we.t vlVI.ond<'N.l.t"Uen dat peuwpn vIY/)1t V. in on-

ze taalli edlVl.en ge.6r.h.lteven, 06 aUe6z.inJ.. toch gezongen lIJMden.
Vaalt Ü aUeen maalt ne.ltgcn!.. epn .6pO(l/( van tp. vitlde.n. E![ mo(' t(J1'I
toen ook wel Mgp.n en fegmde.11 ol1tMaan zijn. Tp. Wi/tke.f V(JI(meldt ve./l.J..ch..U.tende vOoJr.be.eld(J.lt. E(J11 daal(vru1 V, d.i (J. VaJ1 ti (Jd(J1Li.1l van Bull, d(J. eeMte 60lteMiVl van Vlaal1dellen, vb61( de tijd
van de g"aven dM.Vat deed me denke.n aan mijn /ûndVJl:tijd.Mijn
inwijcUng il1 de Ute!tcttIIUJt gebeUJtde doolt e(J.11 hütoltv,ch(J "oman, veJl1llOedeUjk in het beg.i..n VaJ1 onze eeuw .in twe.e deten u-«-tgegeven doolt het Vavid.660nd6 :Rell.6 Finhaltd en UedM.ik van Buk.
Vat weJt.k J..tond in de. b.ibUothp(lk van mijn vade.lt toe.n nz vltn
hem geen Jtoman!.. moc.ht ieze.n. Ik heb het J..ind6cüen tot m.ijn
.6pljt nlVl.gen!.. me.1VI. tIlJtuggevonde.n.
Je6 NotVlmanJ.. WP.(J1t.t vltn pita 6. J. Kelln :" .. 'm(Jn k.an toch ni et
aannemen dat !llt in't NedeJttandJ.. in d(J 12e e.(Juw buiten de g(J.zongen votkJ..Uede1len in ' t geh"et geen ge.d.i.c.hte.n beMond(Jn."
En GlttJ..ho66 en Vil. V1t.i..tJ.. btJ..lu.i.ten eV(J.neen!..: "He.-t (-ijkt wel 011ge1.oo6Ujk." We zouden moeten gaan veJtondeMteUen, dat On!..
taalgebied ui..tMmt doolt lluUuUJtat:til-iJ..me (van At.tillt,de kon.ing
van de vlVI.nü!zuc.h-Uge Hunnen).
PatIVI. van MilVl.lo S.J.-van w.i.e p1to6.Ve Smet m"ende dat Hel1lllc
van vetdeken dWÁ.g jaalt laJ1g z-Ï jn g(Jl?J..t en z-ijn petl he.e6t
bez.i..ggehouden-houdt moltd.i..c.u!. vof dat V. 'J.. kUI1H dOOI( 6t110m-Ï11gen n.i..e-taUeen lILt FltanlllLijk(d(J Romtll1ia)maa.1t 0011 ILij: h(Jt W,,6ten d.i.. ViaandVJl(Jn en B1tabant, betnvfoed wt'..ltd. Vat ('![ daM toen
Iteed!.. u.n UteJta.iJt teven beMond V, ol1bewü tbaal(, mail.!! -Ï nvloed daaJtvan opV.dat V, ~l be..óAJ:iJ.tbaM.Na gezwolt(J.n te hebben bi.j cUe IIIll.-6tp.It.6e invlo{ln-d.i..e hij h(J.e6.t vvuoo.Mto0.6d te be10

wijzen -,zegt p!l06.Ve Smet,gee6t Van Uie!r.lo toe dat V.ook ,in
een alLtoc.htone tJuuü.t.ie J..taat, dat e.Jt du6 lteed6 een lite.JttLiJr..
leven

«WJ

in het f.4a.tufund,een "met UmbwtgJ..e voelLtaal" .PIt06.

Ve Smet beooJLdee1-t btOuwelM

~te.Jtb

fvr.i.fuc.h en vakluntdig de

bewe.Jtingen en lVlgUJl1('nten van de polvnit,c.h tJilIIgelegde Van Mi.e.Jt-

la "me.1; zijn onbe.twiJ..tblVle zin voM tegelMplt/1llfl" .frlat nog die
autoc.htone LimbWlgJ..e tJutditJ..e be;(lte6:t:oofl GIlMh066 en Ve VtieA

beJ..RuÁxen aan de hand van een e-itaat uit V.'J.. M.&rnelÁedeJten:
"Zuike veltu.n maakt geen dÁc.ht<'Jl. IAWIne.eJL rnetlteed.& ee.Jtdel!

.(.11

zijn taal andelte kUlMtenaaM hebbe.ngezongen."Maa!t dat.iA lAleel!

eel1-6 niet meelt dan een ve!tmoeden dat we oob kunnen a6wijzen,
al

t(J(t6

het

matVt

met de tegenbeweJLing dat V. daaltvOOJL voldoen-

de genie. bezat.
i~,

Van Mi e!r.lo iJ.. Ueed6 tot de aanval oVel!gegaan van zodJLa

gemo-tiveeltd 06 niet, V. aan invloed van het"achteilijke OOllten"
(VuiXJ.> land) wilde ondVIWeI!pen. Hij hee6t el! IIteedt. hlVldnekfUg

nalVl ge6t!tee6d V. "nadelt tot de Vime gemeelMc.hap"te bItengen.
He.t ü
naait

ûjn oveJLtMgÜtg dat de /WlilLWl in het
006t ü

V-i.ex~

van

1II(1~.t

geëvolueM.d. Ik bV.j6 elt evenweR bij dat de weg

db volgt d.i..ent te woltden ui.tge,6tippe1d :LimbUltg,lIIut-Vf.aandelte.n, 0061:- Vlaandelten, B1t.abant, Nooltd-Nede!tRand. In zoveltlte. mij
be.kend hee6t Van Mielt.f'o ûjn 6te.lling-W/l,6t/ooJ..t- niet belAll'zen.
Intuh6en blij6t V.de vooltlopelt,alLteWl van de vItome Legen-

de van Sint SeltVaa6, ho066 epo6dichtelt van een fnelde en even
ho06J.. minnezangelt.Meelt kennen we niet van hem.
Lange tijd hebben de Vuit6eM hem w.i.f'len Itekenen tot hun lite1ta.tuIlJt. Tot .in

1857 Hn hamUc.hlt iM ui;(' de

dekt me.t 61tagmente.1'! val'! de Sint

Seltvaa~

il'!

rSe eewu UJeJLd on.thet

Loon~

va" de

13e eeuw, e.n .tot IlOn woltde" uitgemaakt dat zij" andPf(e wc>ltb"",
die ~teltk veltduit6t zijn oveJtge1eveltd,duidefijke IIpoltell dIuz.11

gen van unt VJU j alge.me.e.n wolldt aang" ZÜ.~I ai6 d" oOMplI.onk,,-

tijke taal. fAJi" d.i.e Wl'Jthn veJldUÁtHe,V.zeI6, t.ijd9"notrn On
lateJle kopih.ttn,dat !(Ip'!en we n.(e.t.
Ook zijn M/lIII kOlfltmee,6.f.a.l V(llI.duit6t voolI.:Ue.i.nJt.ic.h von V"td(lken (06 Veld;.g) .Maalt met Rogi"'l vM/ûrJ.. ik Uen/tic omdat hij
die Mam vond i.n de druvu'v".n geno(lmd(l 6/tagm"nten, aU(l.6zint.
de oud6t(l en ze16 lI.e(ld6 (I(In bpWM/ûn9 on (och p(ln fUlpie, di"
wel hee6t gediend 1tt6 bMÜ \10011. 6ifofogiuh(l 6tudi(l6.
HeetIl. V. v.en vJU jw"i onov(l1t uchtpUjk(l illvlo(ld gphad op de VllitJ..e Utel!.tLtuu!t, van (lni.g" inviopd op onz" "i9pn N"d,,1tlancl6p f itell.tLtuull. i6 tot nog t~" n.(.etJ.. echt bewez"n.

U.edaaJt dan onze V. t1(6'->e.n .i..nvlo"den voM en na.
Van zijn lev(ln we.ten we zeel!. wd.nig a6. W(ll zijn we el!. Z(lR(I}1
van dat hij J..c.hll.ee6 tu.6J..en 1165 en 1190. Om6tll.(lekJ.. 1165 mo",(
hij imme11..6 aan zijn Se!tvaa.'-> begonnen zijn, "'('eJ..tal be,6chouwd
alJ.. zijn oucv..te b(l.ke.nd" Wl'Jtk.Hij mou toen lI.e"d.6 vollmMen geweMt Z-ijn,daaJt hi.j Latijn kp.nd". zoatt. bUjkt ud d" LatijnJ..I' woolI.den en ztnnenül dat wr'lk(dat tJIOllwe.n6 1'('11 vMdietJ..i.ng
.i.6 uit het Latijnlzij h(lt dan nog dat op 9'rllll1lllltticafp ~(lII(p.n
i.6 ge.lAleu.n. 80vendün bu.chikte h.ij II.prd6 ovrl{ een zndanigC!
vaaJtdi.ghud in dl' v(I/tH"chnidz, al bf.ijkt diP in z,ijn lat(!/{
weJlk nog zeel!. VeI!.vo.lma4k.t, dat die Legend" vell.mo".deHjk n{.(l.t
zijn e(lJt6te well.k ü geweeJ..t.Kunnen we dan v".'lond"Jr,6t"tt".n dat
hij tu,6J..en "40 en "50 geboll.(ln Ü 706 ""'.U i cht V'r o"geJr..? In 1928
!(Ip!td in UJllbu!tg h"t ac.lt.t.6te "euw6p"6t van ûjn g".bllOott" gPv.lel!.d en te Ua6ult een J...titndb(l(lfd opgPII.Î.cht. [en pta.!t jaa.'!
latVJl ookv."n te MaaHJLicht,n".t

'n

dC' N(ld(l.'l land.6 (I. UmbuJrg(l.lr.!I
w.aMn z<'99(1n:np"n hoo'!,hi.j Ü van (lil!>! T!t.i(,6Ug die tatl!I.69JrC'n.6
in deltg('('i.jk geval. Vat jaall.taf b".'lIt&( .f,'!()UI~"'M op 9('('" nIk".,
b".uûjJ..,zd6.6 n.(lJ or "ni9 genlO1dp""d v(''lInO(ln(ln.
12

Van ujn ho06.6e 1U.ddeMoman Enea.6 had IUj .<.n 1715 1r.ee.d6 een
gMot deel gueh1r.even.fUj zel6 veJLtdt bl de epiloog,dat. het
hand.6dtM6t.<.n dat.jatVLlAX'JLd gutolen op de b!Wil.o6t van gJtavin MMgaJleta van Kiee6 en da1.lUj het negett jatVL lttte1r. teAugkJteeg van paU.6g1r.aa6 HVI1Mn van Saluenl6am.i.Ue van de cU(6),
die hem v~Äzoeht het te voUoo.<.en. vat. moet dU6 .in
geweut
u j n . Het We1r.k moet vlJlJJt 11 90 vou.oo.id u j n, dturll .<.n dat j atVL
de pal;t.6gJt446 ah HVI1Mn I, ujtt ovVLleden b.lloe1r. d6 lttndg1r.446
opvolgde. Ve1r.deJt dan 1190 .i.6 geen IAX'JLk van V. meeA te dateAen.
We weten wel waM Hewu.e gebo1r.en.i.6 datVL IUj het zel' zegt
en zom uU zijn naam .i.6 a6 te ie.ide.n, nameUjll te Veldellen,
tu66en KeJtmt en Spalbeek.Ve plaa.t6tt44m bUj6t nog enkel ove1r.
ah n44m van een lOOte1r.moten aan de Veme1r.,de VeUekeJLmoien.Het
Wd6 een kleine hee1r.Ujkheid, een teen van de g1r.446 van Loon 06
van een abcUj, en dan wel die van Sint T.IllLiden.Si.nd6 ICWtnee1r.?
Het Iut6teel butond nog .in het midden van de l.fe eeuw.
Voigen.6 Rog-i. e1r. woJtden in dofmmenten uil de 131'.. eeuw I en niet
vMege1r.)teden van e~_n adelUjk gulaeht Van Veldeken vel!JfK1ld,
601116 .in dÜ.YI..6t van de gJtaven van Loon, 601116 at6 voogd van de
abd-ij S.int TJtILi.d~_n. &hoOllde onze V.tot dat gMlach1: en IA.W
h.ij dM een edetman?VeJtmoedeUjk wel,maM weelt ee.n.6 :ab60iute
zekeltheid hee6t men niet.Z.ijn n44m wij6t mi66elUen alleen op
u j n 9 ebooJtteplaat6 . Een PilO v enç.44l6 e tijdgenoot, de tJtOUOOdOWl
Be1r.naJr.t de VentadoWl,1A.W de zoon van een ba.kkelt die b1r.ood tev~Jtde op het kMted van VentadoWl,ai ve1r.bte.e6 IUj m minnezangeJt,ne-t at6 v. ,aan voJt6teUjke hoven. Waallom 1Ue1r. nturll de
PMvenç.e ve1r.Wezen woJtdt, bUjkt ve1r.de1r. wel.
Op een paalt manu6eJt-ipte.n van V.' 6 M.inneUedelte.n komt een a6bedding van hem voo1r. me-t a14 ondeJt6eW6t :He1r. HeinJt-ieh von
V~.td-i_g. Vat "heM" veJt6teJtkt h~/t veJtmOede.n van zijn adelUjke

"U
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.6tand. fit .6taat zd~.6 een wapen.6chUd op di.~ anb~~ld.(n9(m,maall
ja,dat .6chÁ1.d

.6t~mt

niP.t ovel!.een intI hp.t unren van het adpl-

Ujke gutacht Van Veldeku. Hu maakt zel~.6 e.en

c:Vwk. VaMe.nboven komt ook op de

a~beel(Ungen

~ant4.6.tüche .{rl'

van niu adelLijke

cü.chteM een IAklpen.6 chUd Vaal!.. Op de bedteni.6 van WaUhM van
del!. Vogel.weide en van

fAlol~1UUII

Itond 1110 tot ongeveel!. 1220

van f.6chenbaeh die beiden van

lee~d~n

en die V.

u~.6chijnlijk

nog gekend hebben, komt bv.een zuttalld VOOI!.,uttt .6teltig op tiddeMchap wij'-'t.
Vaallmee '-'taan

IAJ(>.

dM n.{.u vee! veltdl!l!., zo"u.n al.6 ml!.t een andl!lI

aJtgwnen-t,nl.dat V.al.6 patIIoon Sint SMVltlU Iwob.Edl!len koun
indel!.daad een .6chutt.heiUge maM dat deden gee.J.delijken ook,
teJlJAli.jl "dOll.peM" de naam van een bucheltmhe.il.i·ge kIll!gen.1AIat
V. zegt kan

zd~.6

eenvolUÜ.g buekenen drtt hij te MltlUWch:t, dl!.

.6tad van SeI!.vaM ~ wonen.
fit zijn echtel!.lJtel!.kel!.e Mgwnentl!n.Vie Uggen .in he-t WVLk van
onze dichteI!.. Hie1tuU bUjkt .t",meM een zo h0ge g.'Ultld van ontwikkeUng,al.6 !..leehû bij een edelman- 06 b.ij ".en plliMtC'Jl kan woltden

veJLond~Jl!deld . fAle

zagen I!.eedb dat hi j Latijn kendp.

Vat bUjlzt nütaU.ee.n uU ûjn Sp"-VaM,maM ook u.i-t z.i.jn E-

ne.üK, al .i4 dt.ze.

een

Hij mou ook de.

Aenw van ViJLg.iVub hebbpl1

bweJtlU.ng van p e.n F'laM I! "'loman d' Ené.M " .
gelezen ell hij

mag el!. ge1tlL6t van veJLdacht woltden, ook uLt de 6ame.uze wC'Jllzen
van Ov-i.cUu1J oveJL de Ue6d<'- uttt te hebben ge1.eeJLd.Vat kan
den aange.toond
de

F~e

F~

mu c.itaten!LU

WO'l-

zijn Enû.de ,dingl!n d-ie nil!-t in

blton vooltkomen.

kende hij dM ook. Hij wilJt heel lAklt a~,nie.t enkel van

de FJr.an.6e,maaIt ook van de VuU.6e leUeI!.kundp.. Van dp.ze kende
hij buwtJr.iddeM0man.6 al.6 het RoelantJ..Ued, Twt.lln en JMlde en hu NJ..ebelungp,nUed,daM hij hÁ.eI!.uil nam"n 9".bl!.uik-t (n
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zijn Enüd~.Ook nam~.n uU de. rJtanM tidd(l}rJlOIMn6 tILuul(/~n6.En
uit zijn Ui.nn(11iedPÄ(1n bf-ijH oVMdlûdl'fijk da.t hij ook dl'
rltovl'.nçaat&~

(Oec.aaanM) lileILatuuJr. van de tJtoubadou"6 kende.

WaaJr. he~6t h.ij al di ~ k~nn.ü opg~daan?Vat Ü nMgl'tll.l veILmeld. WaQ.lL!,chijnfijk hl'e6t hij zijn eeMte optl'Jcüng genoten
-in de kap-lt.tell.lehool van Loon.MaltlL men Ü hC?): mev...ta.l wd e.Jr-

OV(!lr. een6, dat hi.j

~n d~ k1.006t~Mchoot

van S-in.t SeltVa.a!.l te
Afa.tu.tJt-ieht zijn VOOltnaam6te. opte-icüng M"-I'.g.Het WM tltOUIA1en6
de kanunn-ik - ko&teJr. van Si nt S(!lr.Va.a!.l di.p h~m, 6a.men met gltavln
A9ne6 van Loon, allnze..tfe om dl' Legendl' t'an Sint SeltvaM tP..
6ch'rijvetl,nltM e('n vOOllbl'C?ld ud het. ktoo6tHMch.ie6. AUv..z.(.n6 dJtO('.g V. MaaI.!.tücht ~I'n IOOJLm hal[.( toe. H~j 6c1JJti.j6.f. dat
SPltVaa6 z~ch all.l b-i66chop v(lÁtigde te
Tricht
In eynen dali scoen ende licht,
effen ende wael ghedaen,
daer 1wee water tsamen gaen,
eyn groot ende eyn cleyne,
claer,scoen ende reyne:
dats die Jeker ende die Mase.

En hij V(!lr.volg t : z~l vooJt koJtPn al6 VOO" g'rlt6.iJ., rl i. e 6 tad
gUn6tig gelege.tI,ook in een Vi6-(ltl wildJti jkl' 6tMek,ell eV(lnp..~tl6
voolt dl' 6chupvMl[.( itl v(ll~ üchUtlgen:afttl ~en gJtotl' «)('9 van
HongM~je naait Engeland,van SakMn naa'r fJt{{tlkltijk en /laM Ven~JII/Vlken C?/l NooJtWegen, d-icht b~j Keulen ~n bij Tongeltl'.n. H-ij
be.6cWjM bUjkbaaJt hel Ma.tv..rucht van zijn tijd,dat een -inteJtna.t.i.onaal knooppunt van gItoot belang 1006 en deJr.ha.lve ook
ekonomüch bdangJt-ijk. En de gv..chieden.i.l.l i (1 (!lr. t On6 dat ekonomüch wdvMende HJr.eken teven6 centlta z.i.jn van kuUUltele
bloC?..i,mede doolt polil.i.eke -invloeden.

'5

MaaIL nüt enk~l. zijn kentU.6, vool[al d~ geut d) <' 6pl[<,.ebt tUt
zijn fne.ide ~n zijn MinndJ.~de.lr.en wij6t op een lIU.nnezange.lr.

van adeUJ..jkcm bloede, zaal!,

e.Ir. tO<'ndeJLtijd

in We6t- [WlOpa heel.

unIten.
V.UNU zelle.lr.geen geutdJ.jke,at hee6tümand dat wel. ee.n6 ve.lr.onde.1r.6te1.d aan de hand van de Se.lr.vaMf.egende.,teJUuijf. ook Van
UieJLlo e.lr.geM zegt: hij /utn een geutelijke gl'.~e6t zijn. fl[
lAlaJten in die tijd dole.nde m.innezangeM-vaganten-die wel aan
een fle.lr.kilijkelk1.vu./utlelopleiding b<'.gonnen !UVt(ln,maalt bedankt
hadden vaal[ de hogeJle. wijdingen, )n de we.lr.eld tM<,('htqek()m<,n
unlten ~.n60m6 aan fllge.lr. tMl ge.lr.aakten.Venk maal[ aan de Uede~

btpotje6latijn in de CaJurtLna BuJlctna van CMI OIt66,tMMOP
nog te.'tugkomen.Vat V.geen"ve.lr.lopen monnik"UNU kan aiJ.. zeke.'t wol[d~n aangenomen, en ook, dat zijn Meiate 6tatlL6 in (Ue

Jt.etl
~

tijd moeilijk, zo al niet onmogdJ.jk te be.lr.eike.n uw., VOOI[ lru
van lage.'te a6kom6t.Zoniet zouden ~ in hem wel iemand kunnen
uen die uit het volk kunm en om zijn We.'tk geadel.d we.'td.Van
MiVllo laat heminde.'tdaad beginnen a.l6 Mme 6peelman,een 1r.Ondt1r.ekkende vollv..diehte.'t, gUp1r.oten uit e.en oude molenaaM 6amiUe van Ke.'tmt en v~Jltoevend"in /tet gezel.u.hap van tlWnelaaM,
en be.'tenteJlllll(lJL6, t'an 6t1r.aatmuzikanten (1.n ande.'t onevrLi.jk ge6ptU6" ,maalL die he.t dan latM b'lctcM: tot ho6dichtl'lt en m{.ll-iJ.,teMaat en aldlL6 de 6tJl1llvade1r. weJtd van een ge.~facht ,dM in de.
13e eeuw geadeld ~1[d. Opvallend i~ wel, dat 6lecht6 in 1218
vaM het eeMt 6pMke .iJ., van (lC'./1 adelfAjk gu.facht Van Veideken. Toen lee6de ni.een weduwe Flolr.ia van Veldeken,moede.'t van
een Mnotd en een He.nJtic, gltootmowe.'t ook van een He.nJtic, "en
onde.lr. wij ze lte6e.1r.Ve, "6ch!r.ij 6t Rogie.'t, ".iJ., de mogdJ.jkheid geoppe.'td dat deze Floltia de weduwe van de. dichte.'t WM. Ch1r.onatog-iJ.,ch .iJ., dat mogdJ.jk, maalt elk bewij6, zel66 aUe 6clU.jn van
16

b~W{j6 ontblt~dlt."

Bovendien

.u

h~t

ook zo dat V. het.tn zijn

/.tinneV.edC'll~n

/AJ{l1.

ovell e~n geU~6d1l hpc6f, maM noch daM noch eld~M ovC'll Il~n
eC'.htgenote.Ook -in geen ~nkef dokum~nt .16 hültvan 6r·utk~.,llv~n
min ai6 van z.ijn oudCJr". Volgen!. MaJUe Ko~n~n,dll NQdM.lllndJ.,UmbuJtg6e 6ch'rÁ.;~M(>/[f1819-1959)d.teookde S~/lVaM.in hedendangJ., NedC'llfancU beweJtktll ,WM hij een wellJ.,. VIlOuwe.U;kv. .tntuWil?

Ve onbewezen hypothll'-'e van V. alJ.J '-'pIlIltman,

no~mt

Van /.tielllo
zel6 /len "w(>/[khypothll'-'~.". Toch veJtWektll ze hllet l4k1t bC'lloC>Jr..ing
.tn UmbUIIg «ktM zoalJ.J gv.zegd, het achUtlllleuw6e~4.t dM. geboolltil uw g~.v-ie.1t.d van "dil lleMtll e.n enigll tiddC'll-d1.chtllll dell Ne.deJtf.ancUe f.eLtellkunde"fJoze6 Vl(oogmlln6) .Vü> ve1t.h~.6Mng van de
Mme 6peefman wegen6 ûjl1 kun~tUjHme me.eJt dal1 twij6elach(-iE bI die .tJjd,voo,~af. aeu1 he,t ho6 van LoOn,~MVltl1 geen enkele bU jk van Mt-iMJek l eve.n -iJ. beke.nd. Val1 Mi.eIllo hllll6t dan
ook cüe hljpoth~M. latell"!,t.tlzwijgend opgegevel1",zegt p1(06.VIl
Smet,cüe gevat de evolutie -i11 de meningen van de je.zule:t in het.
Ucht J.,teU:ellM.t uw V.iemand die ab.t.oluut glllln Latijn kende, in 1928 6tond het niet VMt 06 h-ij Latijn kende, in 1932
had h.i.j m.t6J.,chün al een klC>Jr..ikale opvoed-i.ng genoten en in
1956 iJ., h-ij elln cleMcuJ.J,lllln ge-6choolde. In 1952 UW Van MiM.lo tl(ouwen-6 I(eed.t. he6.fJ.g uitgevM~n tegen d~ Vudl.el( Fting-6
cüe van onze d-ichle1t "en e~J1voudig,ong~feeJld mcu1 wade maken.
Zo zien we maM We~1t..
We t.Mten duJ.J weellal in he,t dui-6te1t. Op gll"n enkd'e VI((tQg Ü
een bV-6(,{" t antJA)ooILd te geven. Ell kunnen enkele vellond~Jt6tel
Ungen woILden geoPPVld met m-in 06 meeJr.-vakeJr. mi.n-waaMch.i.jnUjkheid,06 zel6'-'
Toch z.i.jn enkele

mogllUjkheid.
6Ut~n bekend. VOOIl~llMt zijn veJIbUj6 aan

maalt
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hû h06 van d(l gJtlta6 van Loon,onnM 6dw:fl,r van glravin Agn('6,
valt fAlie wij we.te,n dat ze in 1171 weduw(' Wlt!- van Lod(lwijk I pn
mO(l,dM valt z.i.jlt opvofgM G€!r.Md. tij Wit./> hp( dip V. aanzvttr
tot het 6ch"Á.;ven van d" Selrl'aa~fl?gpndp .Hi j nMm( haal! in de
epiloog van h(l..( (I.(I,~He ded:
sljnre liever vr'QUWPIl
d I es hoem bad mi t tr'ouwen
doer minne,wilnt des luste haer.
fn .in d(l. epaoog van h(ll; .twe.e,d(l d(lel vindpn

WP:

tloer genilde ende doer mi nm~
des hoem ouch bilt die 9ravinne
van Loon,diH edel Agnes.
Tweemaal. dlL6"doe1l rnütn(l".Uit .l,i(l~d(l.VOOII d(ldichfelt?Vi" "~Ililg
heet,.t aant.eJ.ding 9(1geven tot II.amant.{ H,he i.n(Mplle tat.i (I~, tI' m"e~
dat M ook Hn doehtell. AgnM UIlt./> en (I(I'u. ti cht(lLi.jk h(l t VI'-~
moeden u.. geuLt dat V. v.ia d(l moedelI. d(l docllt(l,1t wHde "P(I"",< ken".EII. .i6 gmacht 60mrnige vell.zen Vltn zijn MinneLiedMpn die.
kant uU te buigen.MaaIt dat Vell.ondeMteU-a1.weelt -kul.t.uuIIlp.ven
aan het ho6 van Loon. En daM u.. neJlgen6 -Lw OV(lIl. v(lJr.m(lld,wp1.
VOOII. andell.e hoven. Opvallend.i6 toch dat V.-Ln de e.piloog van
zijn Enelde,vooll. de gll.av.in van Klee6 andell.(I tP/lm(ln g(lblluiH.
IU,j noemt haM"d,ipmildeend(l die goede".Vlln minn(l, g(l(ln t.pll.a-

ke.
aanneme,n dat V. aan h(lt hon van Loon zqn f.e",~6c.hool in d(l Iridd(lJt1..i.jkh(lj d hee ti t dooll9(1maaH. W(I mogen on6
Z(l.166 vooII.6tell en dat hij daM van t.an pUi pnpnde llCh-iJdknaap
11/(1, moge,n wel.

tot vII..ije be.oe~enaM van de poëzü ü gegltop.i.d. Mtt(tI( alt. hij
edel. wa.&,wa.& hij ook tot heell.dien6:t vell.pUcht,n.iet alleen voo~
de gll.aa6 van Loon,die toch ook n.i.et tot de mac,ht.i.ge ad"l behooJr.de en die zpl6 ,tot heell.dün6t vell.pUcht I.\JM VOOII. de ko18

n.i.ng- fu,( Zeil, van wle hij
V.bMlüt

g~~n

~en .titOI/W

1r.w.tig teven

h~bben

aanhang eII Wlt,s. En dan mod
gelud.Van

g~nd~el h~.elWltt avontLVt~n hebb~n bele~6d.

,"o~.t

h hij

hij .i.nte-

,"~eg~j'JWkken

naaJl h~.t 1I~..Á1i.g~. Land?He"-6t hij de toekten van d" kUlell ove1r.
d~ Aipen meegemaakt,de ve.fdtochten van de LoonH g"av~.n? Nog
ande~e v~~gen zijn mogelijk.Voo~a1 .in 7ijn fn~tde blijkt hij
pet! man te ûJn die heef wat van de. w""efd hpe6t gez.i.en ".n
daaJlbij ue.~ b",t(>zen /AlM. f.'l Ü wel een6 gC'c'ppCIld dat h.i.j v~.e.t
van h(lllen u.ggen kon ~.ten.Mruvr Mrmrig"ta6(>ltelen van het epo6
gev(>n dui.deJ.i.jk de indJr.uk, dat de. autell~ dellgeli jke di.ng(>n moet
hebben be.leeM.
In elk geval Wlt-'l(>n de gll.llven van Loon,me.t 06 zondeJl hun leenheelt de keizelt,voo~t.d(Vtend op pad om oo~og t.e VOe1r.en,te Ilove.n (>n .te 6tltop(>n.Gehee.l de 12e eeuw Wlt6 eJl een van wapengeHeUeIt in die> ront"ûenen zowat oveltaf eldellA.VaM .iJ., bv.de.
ee-'l6te vellmoedelJjke fe.enheelt van onze HenJt.ic, Lodewijk 1 van
Loon,ge6tO-'lVen in 1171.Vie keM.! bezat twe" eÁgC'J1!>dlappen die
g(>wo(lnfÁjk n-irt ,same.ngltlln:ePtl veehtil/6tig kMakt,,~ (>n een I/i.:tzond(>JtU]ke zwaaJt.fijvigheid. Vit faat6te de'lmati', dat h.i.] lIan
zi in naamgenoot ('.n 6am.i1 i end, d (> koning van r!( anklt i ik, ni(>.t alfeen een t.o(>lagevlloegom naaJl hrt H.Lmldopb(>d(>vatVrt te gaan
en te gaan vec.htenlb(>gin 1141 pvd.i.kt(> Sint 8ellnaJldU6 ook te.
MaMtJt.i.cht de. 2e k~u.i.6vatVrt,maaJt oo12:"(>(>.n kWlM en ee.n helm,
voldoende "(ûm en b~eed en haJld,want.i.n e,(gcn land kon hij e1r.
gee.n v.i.nden d.ie hem pMten".
Heef wa.( Jti.ddeM Ve.te.n pen kit/ut. op mantel 06 bove.nHeed
naai(>n. MaM ni p t onze Lodewi ik. Vi e vond da t /1 i i It~ t be teM te
doen had,nl.de la~tde,Uik(' bevoik.ing bJtand6chll.tten en te velde .titekken t~.gen de gJtaa6 van 1.hm~n,ook ai een .~oonJtiddeJt.fUj
wa6 natulVtliJk goed gnien bij de nie(Uttbakken koning FIledeJtik
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8aA~06~a(m~~

de

~o~~e b~dl,

fluzeJt u.w gdvloond, lAttt
pau.6~n

aan

t~

zlMtlltd uU: de
bu~en

b~f~.tte

prut6 tot

d~ü

nad-i"n
we(l~

olld(l op zak(ltl, IûLt hem

teg(ltl-

meMmrutl.!! h(lt

I.Iche.de deed ttr"kk",t. MaM tO"-'1 hij

hd H.Land

naM

n-ie-t

doo~ d~

Heltw.Tijduv., zijnaf,wni·9h(l-id hÜ'ld Lod(lw.(jk

1IJ~_~t('.n

daM in he-(

h~m

die in 1154

~

z"fn (llItl6

9Me-üd,zo9vze9d (lP brrlv"aMt,tlamvtl zi';l1

IA/.IUlafl dOM dMp"n t"

V""WO(lf..t"tI (ti

z( i"

q'lal1~6dll1p.

Zo

Mtl9 h".t Maan toe .{tI dü tijd. Ujn zoon w opvo(.gVt, Ge1UVr.d,cLi.e van 1111 to-t '95 ~egepltd(l (ltl vvetl(l('/M b",-,('ItI!Mllhfl(,,~

u.w van V.,1ûL!! geen haalt b"t(lA.
Intuuen u.w d" dochteJt Agn~ van Lootl .itl 1169 get'Louwd met
ene OUo von
op de

6.igu~

IIJ-ill~bach.

En zoab we lte(ld6 aan6tipten h(l.e6.(

van deze dOC'.htM. d(l ~o"Illnt.i_ek ldM vat g(l,kll".g"n.

Afaltie Koenen hee6t een

hopelozp idyUe. bedacht

.({tM(I.tI

V. etl

hd "zecUge dochtelt/ûjn" .fn J"6 NotMnllt116 ItH.f,t zich Hn V.
voollguteld dü. doolt lü6d~le(ld gebltoken, LO(ln v"'lfait( etl mta~

Klee6 tA"H.Vaalt zou h)j indC'ltdaad ook

v(l~b.t'c'Vvtl

h(lbben.Znu.

In 1115 WeJtd daalt, op d" bllua.o~t van g~av-itl MMgM"ta,zijtl
g~tolen.MaM da.t bew.ij6t nog Met dat hi,; (Ir dv bllu1-

Encüde
l06t

1ûL!!.

~ezing

Hij kan da.t hancv..chM 6-t oof!

IIJd(lll~

en V'IMg(l" ,tv"

hebben gegeven itQ.n de gllav-itl.

In de epiloog zegt hij:

Hee lietet eine vrouwen
lesen ende sc ouwen
ee danne ment vol c;c.hreve.
Oat W"'S die gravlnne van Clevl>.

MaM he-t

wp~d nü~

tUln d(l gllavin ontAtolen,dMIr V.

z(ll~

ugt:

doe waert dat bóec te Cleve ver'Stolpn
elnre juncfrolJwen,die .,Tt hi'ldde bevolen.

Ve gJc.av.i.n had het dM telt

b,,~ng
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g(lQ(lwn aan ""tl van hl1a/l

jonkvltoUL4len.
Hu ,u andvu. wel veJLf.udilijk de Minnezange/l V.d/UVI. zel~ ûjn
gewlloc.ht te Wen voolllezen VOOIt een geze1J.,c.hap van jonkvltotlAlen,
d-ie de ga1.ante cüchte/l mu bewogen hallt zillen aan te ~t.aI!.e.n.
fen hoo~~ ta6e/leeUje. Je~ Note/lJllan.& lIItlilk.t e/l1Attt van VOOIt een
opeJta. MaaIr. -in elk geval UJ,(..j~t het op kuUwtele beltUlB~tt.lling
d/UVI. aan het h06 van Klee6.Aa.n het ho~ van Loon ,u dat Z(I.l6~
niet IAIa.CVI/.lchijnUjk,ondanlv., "die. ede.! Ag~H . Vil. gJlave.n van
Loon zaten ..immvu. voolltdUILend in het hallnM en zuUen dan ook
wel niet zoveel thui6 geweut ûjn.
Vil. 12 e eeuw ltW e/l evenwel niet alleen een van IAIIlpertge.weld.
fIl UJalten ook ande/le tekenen du üjd/,. Om&tIlee~ "16 lee6de
-in de omgev.ing van de LooMe bUILcht de "wonde/lballe I(wüna
van Sint TIU.Lide.n" , een Mc~che veehoed/,tell die IIIeellllltUll..6
op het kMtee.l UJeJUl ontvangen. fn dicht b.i j de ke/lk woonde de
kllLize.nalLU Jutte, vll.iendin van l(Wüna. In Tongellen lee6de
van lIg'l tot '246 Sint Lu;tg~ die, .ik weet niet doolt wie.,
tot patIlonel.l van het I.lWjdende Vlaande/len UJeIld lLUgellOepen,
omdat ze naM het I.lc.hijnt van God de genade had ontvangen geen
Fltanl.l te flunnen tellen, zodat ze niet i l i abw flon woltden aangel.lteld .in een Waili ktool.ltell.fn eltgeM aan de Rijn veAblee6
toen de H. HildegMde, cüe in betlleklUng zou hebben gutaan mu
het BlLabantu h06.M/UVl.eIlUJalten niet aUeen vl[ome vltoUUJen.Zoniet zou het vvu.c.hll tuI.ll.len de vechtende mannen en de b.{.ddende vltoUUJen kunnen vellatgemeend woltden. fit ltW ook een gewezen Il.iddell cüe Ge1Llac~ hee;Ue en klILizenaall ltW gltUXJltden
in ValkenbUIIB. IUj hui6de evu.t .in een hoUe boom, nadien .in
een hu;t en vvrmoedilijk ,u hij .in "11 gutOllven. Zo moet .in
elke üjd,zoall.! IIIen zegt, onze L.ieve Hee/l van elke ~OOlLt z.ijn
aantal hebben.We kunnen oM a6vltagen 06 V.dü menHn,06 I.lom21

m-ige van hen,gekend h(l.e6t.H(lx ,u,

h~

NoteJtlMM di",nij d(l b(l-

6ehJuw(I.n hag-iogJta.6-ie gl'1.eVtd he.e6t.
MaM ook op god6cU.eMt-ig geb.ied 9"'n9 he.t e1t bMo(lJtd aan tO(l,
en tang ,u.eX e"kl'1. doolt de dJU.e t(lg enpa.'u. en • H(I,t CA.IM d(l e(lUlAI
de1t oo-'l.togen van TWtken en Ta1tta1t(l.n teg(lJl de flIri.6t(ln(ln. MaM
-d-idtte1tb-ij woedde. de htve6tUuWt6Wjd .lUMen k(lÁ.zeJtUjk en
pau6l'1.-ijk gelag oveJt de benoem.i.ng van kM.k(l.ti.jlu hooglA/((.aJld~.g
hUd6bekl(l.deM. He,;f vOllllt~.jk(l g(lAtrrrht van de Hoh(lMuw6(1n

6telde ze16 bÜ6C.#toPP(l.n (In abt"n aan,dip hp.t(lMaa1 n-<(lt d" k.and-idaten van de paUll WttJt~n en diP dan tlaluUIr.f ~ jk tot b".paalde
d-ieM.lrnt Wttlten ve1tpUcht. En WttaJr d(l pruu. el[ toch in Alaagde
ûjn mannet.je te ptClLttllen, WeJt.d deze n1.e.t zeJdetl plfompt vel[jaagd,ook at ti.epen de dade1t6 daaltdoolt de exc.ommun-icatie op.
Oe t.egeMtande1t6 van bÜ6C.hop Atuande1t van luik bv. UJelrd(ln
eenvoudig van kant. gemaakt met Wttpen 06 g-i6.
v. maakt. metdi.ng van"gl1JAletcü.ge h(lJl.(l..ûeën"in d" tijd van S(IJtVaa6.Maa1t dat geUt ook VOOIt z~jtt "l.gett tijd.Ve ke.tteM hegen het haltd te velldWten. Ze. weJtden tUe.t aU(le.n veJtoOltde(l1.d op
ptaatul.ljke c.onclUe6, zoat.~ de MlItti.ch"('~M in 1146,maaJr ze
bttmett ooll op de. bltandtd.apet telt('ch:(, zoatll .t" Lltik i.n 1163.
V(I. InkJAJiûtie (1.1'1 de bltand.6tap"J.6 van de IM ""UW h"bb"n dul.!
eett tange vooltgel.!chüdmü. 1<011 tom, d" 12" ee.uw ~..6 eJt p.('.n van
Ilettelt-ij en, ke1tlle1t6 , mooltd(' 1'1 en (I xrom",u tt-ieal~ e6 •
V./IIOet ook aan het tattdgJta6eUjke ho~ van ThiiJt.i.ttgett h(l.bb(l.tt
ve1tbleven, gez-ien h-ij daalt het gu,tot"n hand6c.Mi6t van ûjn
Enwe te1tugkJtee.g.In ThiiJt.i..ngen,nab-ij E-i.6enac.h,lItond en 6taat
nog -6teed6 de -i.n 1110 geboUJAJd(l. WaJLtbU/lg, "(I.en monument van d(l
OuU..6e ge6chied(l,nü en kUMt,aan h"t VuitM volk gewijd doo1t
Gltoothe1ttog CaJrl A.t(l.xandM van Sak.6(1n"el1 doo1t ItndMe landgltaven vMgJtOo.l (In vH6ltaa-id,0.a.doofl Lodew~jll 11 fttt tijde vatt
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V.In de

e~te het~t

van de '3e eeuw woonde d~ de H.Eliza-

beth van HongtVÛjelvan wie het rn.iJr.aket van de Itozen woltdt

VC'II.-

tetd)a!6 gvnaUn van Lodeuû.jk IV. Tuuen de twee I.WMldooltlogen dichtte Wü}, Moeru."Het Ued delt Vtaam6e meÁ..6jM" ,getoonzet doolt Emiet Hullebltoeck en ~ deze veltz~n voo~omen:
Sint Llezebet komt wandien
door Vlaandrens wee en nood ••.

Ze 6tielt~ op 24- jaltige

lee~tijd

at& we.duwe C'n h06pUaa!zU6tC'lt. In de , 6e eeuw vond Luthelt op de WalttbUllg een .6chu.,upl.l1.4t6.
GC'dUllP.nde de '3e eeuw /.ût& het 6lot be6aamd at& centltum van
ku.ru.t, voolUtt -in het begin ondelt de ku.ru.trn.innende gltaa6 /Ip1111fan
I, die in
zijn bltoplI. Lodeuû.jk 111 had opgevolgd en zich
daalt aiJ.. mecenaJ.. omltingde met ~en elite van cü.chtC'1I.6 C'n minnezangelt6 . Veze veltee!tden tltouwen.6 V. al6 hun leeltmep..6telt, zoat&
btijk-t uit de 1leed6 vltoegeltgeweeltde en nog andelte getuigen.i6M.n.
V. .iJ.. daaII. dU6 geweMt. Maalt hee~t hij eIt ook een min o~ meelt
lange tijd veltbleven?Vat zou. een veltkta1ling ~nnen zijn voalt
de veltduit6.ing van zijn weltk. Elt weltd wel eeru. veltondelt6teld
dat IUj van zijn EnUcle,nadat hij het handuh1li6t had tPll/Jggekltegen, zel6 het eelt6te deel velt.tlUllde en dan het tweede dC'.el
i..n het VuU.6 6chltee6. Het zou i.JnmPII.6 nattwlI.l.ijl< Z-iJn dat lUi
wilde begltepen woltden in dat .6elekte m.iJ'-ü'/l.En toch! In een
in '910 te Gent gehouden 6ympo.6ion- veltdelt aangedui.d met S neemt p1to~.Ve Smet demogpUjkheid aan,dat eIt -in het Matuland
een WeItatuUIl bMtond toen dat.in het o06ten nog niet het gevat /.ût&. Van ILij 6t natuUllUjk de vlt.l1ag lOO4ILom V. in het VuLt6

',90

zou hebben gMcJvr.even,ook al omdat we webt.ig a61.W.ten van een
veltbUj6 in TItÜlt.ingen. Het.iJ.. moC'Wjk aan te nemen dat V.in
tr.w.e talen zou hebben ge6chlleven. Maalt dat 6uk6e6 van V.dan?
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Val hl"6t

h~j

i.ndl'/lda.ad g(lltad,maaJr dan toch 20 jaalt na 1115.
EJt WOltcLt wel I:'Vn6 bVJAJeMd ddt ki j tot aan zijn dood op 06
in dl' omgvving van d" IJIll'l-tbuJrg zou hebbvn vrllblvven. A»dMen

!>teUv.n zich de

vVtglLi.j~de.

dicht('}l

VOO"

op zijn kMt"e1

Vatl

V"fd"fl"n. V"~'l11i i~d?MiM('J,ivn U/(>f ,al Mh"p('61J1(lf~"am von f.!;('J,enbac.h .in ûjndiepz..i.lmi.ge."PARZIVAL",da;t .vwuw~ op de. lJIaILtonUtaan:"OIWe ddt zo vl[oeg on~Li".p Van V"ld('ll,n d('
wijze man". Zo vltoeg?N.i.et zo oud du~ ?VaI Ü. I'1t niet uit 0.6 t('
l(1)den,dtllllr I'('n zo vm.{.mmt.i..emand altijd te Vl[0(19 MI'.It6t voo"
zijn üjdgpn(lten. Men zegt dan gpwoonfijll dat ki;" ('"n gltote
bUltg

~

lvemte ndlaat ".MaM di" PaJtzivai (w"d in 1204- 1205
v('n.V~

9P~('h"e

mo"t V.tuM"n 1190 v.n div JAAvn g,,6(OIrVV/1 zij/1.Vat .i6

een meeJr. a6do"nd b"W.i.j6 dan hu 6dt dat Ir-ij "iv.t v,,"mvld wVlld
op d" 6cWt('lt"nd"

zangw,,~tJr.ijd

.in 1206 op d" IJIM;tbuII9. Hij

zou daalt imm"Jr.6 b"J..t om "en 06 andMe "edv.n Iwnllv.n a6weûg
gl'.WVl:'J..t zijn:oudeltdom,ziekte,ltv~mov~ijkJ,ed(1t1_ ..
lJ1a.:t M ook van zij:V.b"heeJt6t in de 2e hvl6t van de 12e ve1(W
-en ook nog na z.i.jn dood-het Li-tMa.i..lte l('V('n in dv A4ruv..gouw,
.i.n ZOVV/r.M. het ddM bl:'J..tond buitvn hvm, ('n ooll v.n vOOlrdl .i.n
Vu.l.tJ..land.

2·'

ZIJN

VERtW..DI)E

DICIIDERKEN

A6gez-Ü'.n van de ti-tfd van dit we.Jtk mOUen we.. toch ev('n een
kijk nemen in he% epi6ch we.Jtk van V.En dat i~,voo~ zoveel we.
he.t kennen en zoa.l4 we lLeed.4 we.ten: ujn Legende van s.<.nt SeILvaa.s en ujn hooó~e 1LOma.n Enea4.
Alleen van de Legende we.ten we mU ze.kVlhe.id, dat V. ze. in z.ijn

I.l.tJleek.ttuLf. heeó·t {)~c.Meven. Ve SVlvaa.s bUjk.t .ten andVle meVl
en meVl het OUCÛl.t bekende we.Jtk van hem .te z.ijn.G.Sc.hieb vVldedig.t de opvtt.tti.ng dat he.t de EnlWle zou ujn. In hlllllL iVr.%.ikfd OVVl V.bt de ModVlne Enc.lfc.1opedü. dM WVlfddU.tVlatuM,
J..c.W j 6.t zij dat de SVlVllM "wp1 eeM.t na he;t glloo.t!...te gedefdte van de Enude"geJ..c.Me.ven wVld,WCtt betekent:.tuJ..!..en de d-Ü'ó!...tal en de ~e.M.i.tu.ti.e.P~06.Ve Smu meenJ.,dat ni.W .te.gen die
opvat.tbrg .6 p~eek..t. MllltIL vVl.6tec.hni-t. c.h .toc.h wd~., me.en ik I al wij J..t
hij ook op"he.t in die. tijd nog b~.taande ondeMc.he.id van .toon
en dic.tie in de veMc.hi1lende geM~". Vat .6c.Mee6 hij i.n 1963.
MllltIL na de uiteenzetting van ]e6 No.t~anJ..(op he.t Sympo.6.ion
en oofl .in ujn ViVldeUg wVlfl COMMENTAREN OP HfINRIC VAN VElVEKENS SINT SERVAASLfGENVE)die bewi.j.6t dat dit WVlk volJ:ooid
W<t6 vMIt KeM.trn.i.J.. 1165,zal hij mi6.6c.hienwel zijn mening hebben hellz.i.en. Na kenni-t. .te hebben genomen van voolt (I.n teg(ln,
bUj6 .ik dan .toc.h d(l. SMVllM a.l.6 h(l;t ouCÛlte. bPAc.houJA)('.n.
V. J..c.hlLeen dat w(>Jlk, zoal!.. lteed.6 gezegd, op vMzoefl va.n gJtavin
Agn(l..6 van Loon en va.n de kanwtnifl-koJ..tM HpJ..!..(ll IIltn hpt Sint
SVlVllMk(oo!...tVl te Ma.a.6ruc.ht. Hun bedoeUng 100.6 wel, hex volk
.te .6tic.hten en he.t WVlk wVld dan ook bUjkblllllL VOOlt he.t volk
g~cM(I.ven,om te woltden vooltgfdezen zoa.l.6 da.t ÜI die ti.jd gebltu.ikeV.jk /.OOJ.. .AflllllL de opdJta.ch..tgeveJt6 hadden ook. wel b.i.jbedoet.i.ngen.Ve Legende iJ.. een veJtdi.wing van een LtttijnJ..1l "vita"
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doOI!. d(! kO/,)tM u.i..t hu Mch,ü6 van het kf.oo!>tefl gC1.haald. EC1n
tvJiMpunt ü,o~ hi; hC1t ook VOM V. il1 rlloza hpp~t vp,~t{lflfrl,on
datvr.b.ij geholpen hee6t. M.-i. had V. d-ie hulp Met nod-ig, al
hee6t h-ij rni.4t.c.JU..en

lUL

en dan we.! een6 djn ti.cht opguto-

ken,bv.om nü-t van de olLthodou.e a6 te lu.{jken.Hu zal de k06teil eIl ook wd om te doen geweMt zijn,de lLeV.kw,[eën van z.ijn
kellk -ook 6.(.nanueel- te valoJU.MJLen. En Agne,6 van loon lutn hv
gedaan hebben om ûch te ontla!..ten van een 6chltfdgevoel:ha/lJ(
man had" uch vellgftepen aan l'-<gC1ndommen en Itechten van het Sellvad/,)kapittel"IS-Je6 No.tellmatt/,)) .Vat aUet. voigl'.l1,6 de zC',den van
die tijd.
V. ZI' ttl' zi.ch aidIL6 vOOflgei-icht ijveJLi.g aan hllt ILijmen. Vat het
Met,zoai,6 z.ijn EnP1de en zijn ~tinl1el'((>dMen,.in het HoogrluU6
Ü oVMge/C',ve.lld,ü we.i medC' hiMaal1 te wijtpn, dat het m('(>/!
van plaaueUjk belang uw.,.
Si..nt SeIlv/llt6,~~n van de .ij6hei.1i.gen, ü de pa,(,'I.oon van ~kuu
tlLicht. Volg ent. de legende uw., hij een a~hteltnee6 van K1tÜtU,6,
"vlln OMeIl Ultouwen g het. lee hte" .In h-i/,)toJUW moet V.veel tOOItden veJtgeven.SeJtvad/,) lee6de name,l,ijk -i.n de 4e eeuw-hij ü .in
384 oveftleden-.Ujn"vUa'6"z.ijn zekeJtnÁC',t zo bwouwbaalt alt.
d-ie van latelle geio061.1pltecükC'M .iJ'! (lnze 6tflC'ken.Van deze hûUgen weftd #tv levell bet>chl[C'ven dOOI[ gC1Xlti.gell (16 naait veJLhalen vlln getuigen. Maalt Seftvaa6 fe(J Mp vMI( dp vofk~v(>/!hllüi.ngC111
van de 4e tot de 6e eeuw, uttMna ol1ze. /,) (Mken opn-ÏC'.uw moehten
tIIOl[den gekeJLI.I(end.Nu,di..e"v.ita"van SP!r.vad/,) ",oet ook daaltna ge/,)cMevC1,n C1,n hC'II6chl[evC1n zi.jn, v(>/!lIIoC1,deUjk naM een b.i.ogJr:aM e
vlln ca. 1000, -wat VellktaMt dat ailC1J11,.ei lC1genden el!. een goed
deel van IU,tmaken. Ve KMel- en Altthull.'l.omant., vol lC'gendC1.n, ont6tonden vee.1 vlLoegeJL na de dood van d(J hl'lden. Ve levenl.l vall
heJ.l,igen ~.ltdC1n tJLOlW.te.M doOIt dl' aute.UM om zo te uggen -in
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hun eigen tijd oVVlgepl.aattd,1ArLt ooll al een veJlIAV(ongert beetd

gee6t. En hun hoo~dza.IltLi.jlle bedo('Ung, te
aan hun velLbeel.ding

~to6

~tichtert,

zal ooll wel

hebben gel.evelLd.

Kan SeIlVaM niet een ac.htMnee6 van IOLiJ,tw

gW('.e~t

zijn, een

OoUeJLLi.ng uw hij wU.Naall. h('t heet zou hij uil. Alr.menië g('.komen zi..jn, na eeJtllt in Palu,.üna. v(VLto('.M te hebben. In 343
woJtdt hij v('JUJl('1.d a1/., biMChop van TongMen, -hl j behool!.de tot

de keJr.kilijk/pol.Uiek(' unding van d(' Oo!.tJr.omûnM kuzM Con~tantinw -, en

van lUJltüti. Vltt

in 359 uw hij aamJezig op d(' kMkveJLgad(')Ling
~

al. RoMM ziet in hem een van de" bij de gJta-

tie van de Romei.n.6e oveJLheid weJlkende vJtoege p1r.edikeM".
Het eeJtllte deel. van V.' ~ Legende bevat het"leven"van SeltVaM,
het

~ede

de

v(,Ahe6~ing

en de miJta.kel.en na. zijn dood.

Te JMuzal('JII hijgt SelLvruu van een engel. het bevel.
tha.Jr..i.ng en te gaan,
d('Adaad de hel.e
waaJr.

de

lAkl4I!..

a~.tmrd

bi~~chop6z('te1.

na.aJr.

Lo-

hij biM chop zou woJtden. Hij leg t ina~

en komt alJ., pefgJtim te Tong ellen ,

ledig

~tond.

Tongeren was In derre tijt
groot,lanck ende wijt.
Vele meerder en vele rijker
ende stont vele vredelijker.
Daer binnen woonden groot heer ..•

Sommigen bflW(>eJr.den dat toen de golven tegen de v"Hingen kloüten, maaJr. dat

be;tJAJij~('tde V.

toch een beetje daaJr. hij de Je-

kfll'l kent, "die nog daM ghw".
In de kellk oVMMndigt de engel. aan SMvaM de biMChopM.ta~
die op h('.taUaaJr. lag.Na dMg"Ujk miJtakef fmnnende vMgadf'Jt-

de cl(')Lic..l na.t.uwtlijk
vaaJr.d('.n hem dan ook

n.i.el~

IlleM tegen h".JII inbJt('.ng('n.Z.i.j aan-

~ b~~c.hop.Hij

dad.i.gheid beoe6enend,maaJr.

be~.tuuJr.t
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l.e('6t bu,c.h('iden,de

l.i.e~

met vMte hand I zoa1/., van

e.en Ile,izellli.jke. zende1.htg veh*cht~Jtdtl zijn dioce.e.h en Vleedt
"IutVtt ende. vtUt"op te.gen de. gJtOten die. lOOt op hun ke.Jt6htok
Ite.bben e.n te.gen de kdtVL4. Maalt toch Haan de Tong e.JtenaaJL6 ,
ondt.utlu hun 11. ktoohtVL4 en 300 kapeU",.n,te.gen h~ op:
eln ellendlch arme man
die onser spraken niet en kan
IdU6 toe.nal e.en taalflwe,h.tiel ;i~nd dieP/llllVl in boeken hnu.Üte.Jtt e.n bidt en al CAN.tt h,ij bezit zo "'llllJt aan dil llJtIftll.n uUdeflU
(het zijn dUli niet de. llJtIfte.n die. tegen h~ ophtllan). Vat ih geen
MaK.leJt van doen vooJt een billAchop.
Wf.e.Jt kolllt ee.n engd-dezd6de. 06 een ande.Jte-eJttU6M.n.lUj zendt
Se.JtVa46 Mllfl NaJuWcht. VllllJt veJtbUj 6t de heiLige in. een kluih
lQ1.t ook al nieth VOOIt e.en billhChop ih.Matvt de MaMWchtenaaJL6
aanVllllJtden dat. Op zeke.Jte. dag vooupdt God h~ de kOlllht van
de vJtue1.ijke Hutltum,die de volMveJthuiûngfl.n op gang bJtachten.Vat die .t.lecht.6 in de S",. fl."'.uw tot daM geJIaakten,hindeJtt
de dichte.Jt niet. In het :(JA)eede d"'.el voeJtt hij ze.l6.t. KaJLlolll/ln
e.n PI[.pijn ten tonde 0'" d~ ~ute benden van At.ti.la te ve.Jt.t.laa.n.

Alh IA1tUVldigAte

~1tdt

Se.Jtvaa.6 nllllJt Ro"'e gezonden om dllllJt d",
VOOUpltw van Sint Piete.Jt in te Itoepen om die gue.l a6 te
WflJLen. Hij gaat,mllllJt eVL4t Vlekt h,ij nog even van lee.Jt tegen
de. lle.tteMe bi.6hchop EuphJtate.6, die h,ij doet a6zdten.Opvallend ih dat onze dichte.Jt neltgetth de paM te.Jt .t.pJtake bltengt en
SeJtVa46 Jtecht.t.:tJteek.t. met Sint Piete.Jt laat ondfl1thand(l.len. V.
le.e6de in de .tijd van duWjd tU66en paM en kuze.Jt en .60"'migen ",enen uit de teMt te ",ogen opmaken,dat V.aan de zijde
van de kuze.Jt Atond. Hij kon IA1tUVlhchijnUjk Wfl.l niet andeM.
Maalt ••• dit.. ondellhandd.lng htaJlt ook zo bl de "vita" die ûjn
bJtOft leW.
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Ve bede van SI'JtVlllt6 wolLd.t nü,f vMhooJr d, Ga.fLi.ë zal woJtden veltwout, TongM"n inbeglLepen,maaII. Matt6tMch-t zal ge~paMd bUjven.Met die bood&c.hap keMt SI'ÄVaM telLug. fpn lange JrUl. WllMop wondM(..ijke cüngrlH gebeUJle.n.Ve TongeJte.na.a.II~ vallen hpm be1L0uwvol te voe-t, maM het-iJ, te laat, hij kan n-<ev., VOOIt hen
doen. Ui j vltattgt de. gebeente.n tp mogen mPenpm('n van zijn acht
h('.1.Uge vooJtgangeM op de Tongell&e b.iMchop&&(lel, tllnunde ze
te vlL.ijwaJrl'.n VOOII hû.tig~chrnnü doolL de goddp.foze Hunnen.Vat
wolLdt hem tMB,,&taan. Urt wolldt ('pn h('.f(l. uUv(/a'Lt naM Matt6tucht, -waaIL de gebeenten Mmen met h(')JI wo"d(,11 bpglLaven.
ln het beg.i.n van het tJAJe.ede deel zijl1 z(' daM,de [(/M~te Hunnen. Te Keulen vMmoolLden ze. .in h('t vooJtb.ijgaan S.(nt UMul.a en
ha.a.1L "eUe6duizental maagden", een .ta.6Meef dat /.\Ie kunnen bewondMel1 op het UMultt6chJt.ijn van Me.mU.nc til 8!tugge. Toen .ik
dat Mmen met MMnü G.ij~en &tond te bek..ijkel1, maakte h.ij de
opr!Mk.ing,dat M .indieüjd toch Mg veel waJrlln.En V.vll/l.te.U
dan velLdM h-iJ,to!Liuv4I1m.iJtakIlÛ allll/lhande,af ü hij daa.lL.in
niet zo uitbundig aft. d('. aut('U/( van dp "vaa" . figPl1aMdig <.-6
we.l,('n dat viel "Il('d~ rniddpl('('.rmJM gU.('lli('d.~cllÜjVCI(& (lp,dat
di(' h(')'Uge.n in hpt VMl!1l v('/r!('den zowat dpuf6d(' müttkef('n
dede.n.H(',t IIep(,Áto.iJte. welLd op de dur~ wnt ('el1ton-i~.
MlUVl kom,de pJr06etie. UJ(IlId b('IOOMhe.i.d:Maa6t";cht bfllP6 ge&pa1llld
e.n TongMen WVld VMWOUt.
Het tlAIeede deel~ta.a.t WMa..iJr zeke.Jr. n.ie.t Z(l hoog al& het e.M~te.. HOe.UJ(ll het kOJr.tM Ü dan bI de bILOI1, zondig t het nog dOM
ee.n bijna ve.Jtvelende w.ijdlop.ighe.-id. MaM h('t .Haat dM toch
110g hog('ll dan de Lat.ijMe vU.a.Het vW.OOl1t m(,Pl! eenh('Ád dOOl!
het UJ(Iglaten van aUVLlu ui-tJAreÁ.ding('1l 1'11 o(lk dOOI( vM6chihhing van b('paalde el('m('nten. Vat ge.tuÁ.gt affr!ozbH voolL he.t
kUMtenaM~chap VlO! V. Vat M ..in de Legp.l1d(' 110g gren 11006&('
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elementen voollkomen,ü ntttuUlrJijf: ,gelP,t op h(l,t OndMIlX'ftp. Toch

bUjfd V.nog me-tde taal te woJt.6tebn,unt beg"ijp(llijk Lt, voo.'!.
een baanbltekvr.. tUj legde zieh e(ln n..(.e.l.Ulle tuc.h.t op ürzah(l fti jm
en me.t1tum, -en een bedlle.Vfmh(li.d dacvr.i.n kon hij tz.iei zo maa"
onm.idde.lUjk veJtWoftven hebbe.n. 'le.t.z(I.-fM(I geldt voolf d(l e.i6ell
van een ep.é.,6ehe Ui.jt,die h.i.j hept Wdt VlUteJr ondM de 'mie>
hee6t in zijn [neide.
VU ho06,\e epo,\,da.t zagp.nu!e ftP.ed~,W('ftd gPMMeven tUI.>6pn I IlO
en 1190. " ToevalUg iJ.. het. uudU mei ze'H'lrhd.d geda(Hlfd(l e."üch
gedicht bi onze t.aal een kltt.6ûP.hp "oman: de fl1p,(dp van "Pil·
dJtik VM Veldl!f:e."(VIL.J.VM MieJr10100ll6pJr.ol1kelijk i6 de fl1{,,Me ee.n wMk van Vvr.gUiM, die evel1 v66ft onzp tJ jdJr.ekeni I1g
tee6de en "vadvr. van het Wutel1" wOlLdi genoemd. Ve ~ tOlrJ e
VM Vvr.gWM doet evenwel aM de Ody.Me.a van Hom(l/t.o~ de.nken.
Ve he.ld Odlj'\'\eM (Uly'\'\u I beleeM nameUjk gefJ.jkaaJrdige avontUJren. Vvr.giUM hee6t die zekeJt gekend daa.'r. hJ j M hpel Wdt
aan ontleend hee.6..(.
Ve dü.efde. bJr.on van V.ü ecllt(l." ni.et het w('IIk van dl' Romeil1,
da.t hJj Ukla.'r.6chJjnUjk wpi heeM gefpzen,maa.'r. PP.n' Mmtt.n d' EnltU"d.i.e.in NoJttrla1ldÁ.ë, IIIvr.d ge~cMevPI1 orl1l.lt1le.I!k6 het m-idrl('11 val1
de 12e eeuw e.n I.\laallin de mythofogüchp (lf.empnien v (I/lva.nge 11
zijn dooft ZIÛVPA mi.dd('lee.l.UII~e toutandpn PI1 bp6chJr.i";v-itlgPI1.
V.Wt.t6 vr. dM VOOft d.i.e tijd t.ampD.jk Mel bij. Hij z('.gt i1l1mp,'(..6
zel6 da.t h.i.j het epo6"ût dvr. WafJ..kp lziJldp" ,maaJr hij voegt vr.aan toe,dat he.:t."uu.t Lrun g(ldichtp( wa~".
We weten wevr. (leM ni (';f,in welke talt l V. z.i.jn El1eide g(lJ..chJreven heeM. fft bMtaan acht hand~c.h1!l6tetl va.n,ailp in h(l1 lIoogd~,1IIaJVr. geen el1kel kan db OIIig.i.nppt. wOlldrl1 h,,~choullld. O.

&haghel he(l6Hn z.ijnHEIMUCHS VON VELVEKE ENEIVE,ui..:t.gege.ve.n
.in JUf,een pogblg gedaa.n wt t/taMcIfJpti.r .in w<Lt hij dp
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O(J~'

-6p!1.onkeLi.jke :taal me~nt:t~ ûjtl,h~t Maa~fal1d-6 van de. 12p. eeuw
rluJ..,e.e.n laal d.i..e Z~IH~1t nÁ.e.t vofdoel1de.g~k{'nd ü.Hpt ü volgeM
Rog-<eJL e~n mülukk.<.ng "vol van onmogelj jke en oltveMtaanbaJre
vOl[me.n,d.<e bfijkbaalt h~.t gevolg ujn van ern gehlt~kfûge kenn.i..J.. van het Nedeltlandt.."

Inhoud. Na. de VeJI.OVMÁ..ng van TII.oje doOIt de GltÁ..cken IvU..jg:t de
T1tojaan fneaJ.., zoon van Venu-6, van de godeJ1 het bevel naai! Uati. v te t1tr.kke.n met"cVUe.duÁ..zend J..cWde.n en ewnveel ItÁ..ddeM"
op .tJAJ.int.i..g uhepen.Va:f. velthaal hee.6:t. zoait. alle mlJ:thüche veJLhalen een h.i.-6to'l.{.6che ac.lttpJl9llonrl,nallle.i.{jk de vofk-6vPJrhruûng
val1 de ft1tuMze.n Malt ltaf..i.V.. Maalt kwe,6 ti e van (I1PaJ.., de godil1
Juno Wat. op hem veJltoo'!.nd: ze deed hem zeven jaalt ltondzwa1.pen
met wat daaJlbij aan -6:toltmen behooltt. Tel1 -6fot.:te belandt hij
me.t nog t.f.ec.1tt-6 z~ven 6chepen .Lr, ltjhiii. ZP.. ontdekken Kalt thago ,
gebouwd doolt de heeMeJLe6 Vido.Veu on.tvangthpmmp.t zijn vij6hondeJLd ItÁ.ddeJI.6 zel!.lt. gMtvltÁ.j in haaJlweeldeltÁ..g pa1.1!.Á~. Ze wMd:t.
zel6t. J..moolt-Ujk op hem. MaM fneaJ.. hee6:t Ueedt. het bevolen
doel van z.i.jn llW VOM ogen en i6 deJLhalve niet. .toe.6chÁ.eteHjk. MaalJ. op een mooü dag,tijdeM een jacht,gee6t fUj :toe.
V.i.do vVlbMgt dal1 ook niet langVl haalJ. IÁ..e6de, waa/tOvelt. het
h06 .6chande 6plteelzt.Oob dv. godvn v{ndp.11 dat hv.i yru wvl.fe.tjM
Ü gewee6t: ze bevv.I"n fnrM z.ijl1ltrü VOOItt t~ zett"'1.H.ij kan
dan ook niet andelt/.) dan a6va!t(ln. V.ido bVj6t .in v.e.11 zo diepe
wanhoop achte1t,da( ze ze16moolld pleegt.
VI'. geut van Enea.6 I vadelt -6poo!tt. hem aan zich I1M1t de. Sljb.itie t.e begeven, P.e.11 v!touw met paMdemanen en ge f.e -6 f.ag.t.anden,
die hem de :toekom.6t za.l ope.nba!tl'.n. Ze vOVlt hpm op weg nad'!. d".
hel.OndeltWeg ontmM.:t.en zij heel LIl1.t GltÁ..ek-6l!. helden, -en ook V.ido ,maalJ. die wendt. zich van hem a6. Ve. eigenlijke hei ziet hi j
wet,maal! d.«(J fatpl1 ze III1k6 Uggen.Ve S!fb.iile VMIt( hemb,tp.31

genderl naln he.i UIJ!.ium,dr hrmrd,waa'r FnrlH zijt. vadM vindt.
Veze b-'lel1gt hem naaI(

hl'.UI''' I-ootl''' waM..in Ilnz(' I",td tot 0vel( zijl1 tOl'llom!..t kall 6rhouwl'l1: hij ziet zl'.I'66 zi il1 kleinzool1,dil' de vadM zat wOl(dl'n van Rorml(u6,dl' !lticittM vitn 1(01'1'11

me..

Vü tocht .iJ, b-ij Vl'/lg-iliUh mooi eJr dan bij HanJI'/lO&. Ook it. V. ' h
SeJlVruth komt een heUrl-todlt VOOIt.V-i I' tocht "'I't dl' Sljb-iftl' hl'eó-(
Vantell265-1321IgeJnhp.{ÄeeJld voolt z-ijl1 VIVINA COMfVIA.
fneM zet zijn tocht vooIlt. H-ij landt in Lati um .mal! koni ng
LatinUh lte.geeJlt. Ve goden haddel1 deze vo,,~t "l'eM ingegeven,
dat hij zijn dochteJl Lavinia moe!.t faten tMIIUlJelt met ftl('lt6,
dü z-ijn opvolg"". zou wo!tden.MaaI! dat wiJ.,t Fn('a!l n{rt p.n hij

a"

bl'ltûdde z-ich op heel rmt andl'M vOOlr,name.fiJk
t.tlt-i..id./I.i.j
bouwde op een beAg z-ijn bUltcht Montalbal1e.
lav-in-i.a r.oo.6 lLel'd6 ve'r.looM met TUltnu.6 1'11 dl' kon-ing i n hie1d he t
doOIt d-ik I'.n dun met hem ili 6choonzoon -i.n hpe. Z-i.j Ue.t haM
echtgenoot du-ideUjk VelLhtaa.n,dat d-ie fn.l'i16 nil'.t ovI'II. de vloeit
zou komen. Had hij tAOtllAlenh nietV-ido -in de dood gl'dlLeven?floogoptopende echteUjke Ituue ndtuUJtlijll.
Ath TUltnUh VeJlneemt rmtdoolLdl' koning bl'.IwllhtooM w(IIldt,otltbllandt eJl een oolLlog van jewdUe,die zowat 5000 vl""zI'n talig
duullt,met I'.en hM.vl'I'.lhei.d btoed navel1al1t.MaM V.toont tI' WI'ten .mMOVeJl hij uh-'l-i.jM,vooltal in Vl'llband ml'l dl' lÁeMI',dir
meelt dan e.en vÜllde. van de hl',tl' "oman -irrnl'.e.mt, zodanig dat hl'm
m.L moeilijk I'.en behoolLUjke doJ.,.( ~ I'llvll-'li.ng kan ontz('gd WOlfden. Hij be6tl'.erlt ved aandacht aan de onttl'd.ülg van he.t 91'moerlhleven -in het algemeen, van de hMUtochten VOOItal, de lü6de in het b-ijzondell. Vat ondelLhchddttllouwenh het ho066e epOh
van de voolLmaUgl'. IL-iddl'MOman,rmaJtil1 VOOltaf mannl'.nmoed en mal1-

nenkllacht woltden opgehemeld in
32

-'lUl~.

.mpeI16I'Uel1,bij dl'. Vuit-

6e1t6 dan nog ,"U 60mbelle ""hutchoLie.lltie de opvattingen ovell
de Lie6de .in d.i.e tijd wil. kennen, moet de vtJ01l1.icltting lezen
d.i.e de kon.ing.in aan h~ dochtPA gee6t.Je6 Note~ g~t
van een hpelen ,"et vtlUlt,r.«tall-tegen de dichteIl I4JtUV1.hdulfAlt,ma.aJI
UWlLin hij tll9ài..jk Lu gep.6t.
VÜ voolLUchtJ.ng hcJvrJ.k,t Lav.ótia .in den beg.inne wel a6, lIIlUlIl
alh ze &tea.h ziet VaJ1u.U h~ venUeIl,woltdt ze op hlag dodeLijk velllie6d. En &teM op haall. Oe goden doen hun WeIlk goed.
Elt kom.t een tweegevecht van ~n TUlUtU6 ntttuuIr.Ujk hll.t ondeJthp.it de16t.En dan:
Oer koninc gebot dat Eneas
sine dochter kuste,
des hen vele wale geluste
wantet hen beiden sachte deden.

Wat kan da.aJr. andellh van komen dan "en hchLttellend" blLlLi1.06t ?
R.idde1t6 en VOJthten ktAwrK>.n van hll..ind en veil, evenat6 "d.i.e I.Ipeleman ende d.i.e vaJtende d.i.u" . Van volgt nog een hamenvatti..ng van
dil RomIl.-inhe gC!Ac.hiederl.ü, .to.t kuzeJt Augru..tru.. da.aJL he.t lvt.U..telijk ,"out 1lJ.nd.i.gen.A.ldw..:
Te dezen tiden wart der godes son
geboren te 8ethlehem.

Elluwen tatell zou de gen.i.ttle Spaanhe I.IcWjvelt CeJtvantu 1'547'6'61 een p"achlige paJLod.i.e op de ho06he l(j.ddvJlJloman hcWjven:
Von Q.u.icho.te.
WV. hvbbllnin de Enelde,d.i.e eJ..genl-i.jk .(.n de Ou.dhllJ.d veJIloopt,
meellmaalh e.tementen u.U V.' 6 tijd ondelllzll.nd.We mogen in z.i.jn
weJtk geen bll.eld van de OtLdhll..id zoeken. Ook VeltgWU6 had de
hage lteed6 min 06 ,"eell.in zijn eJ..gen tijd oVellgebJtaCkt. Vat
deed V.eveneerth,zoalh de au.tIl.UIt van de"lI.OlIItlIl d'Enltt6"hu had
gedaan, dU6 helemaal n.iet u.U rJiÜ.vUIlJ.t 06 oJlAJe.tendheid.V.'h
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b(lweJLlUng .6pe(lU zich hpl~ a6 -in de m-iddeieeltW.6e JLiddMwe.Jreld.Ei.genUjk beeRdt hij he.teigentijdM ho6ieven u-<:t:zijl1
heedelt zijn 6endaf.(I vOMtpl1,af dlf.agPn ZP nog hUl1 al1tip/H' l1am('l1.
KaJttha.go pn Montafbane. zijn mirldef.ep(UH.6(1 hUJI('htpl1.Rogi('~ 'liet
-in Motttalbane zei 6.6 epn a6bpe.ldbtg van de. WaJLtbuJtg. Ve. be.6chJUjving in de Eneide, zegt hij ,6telt"0n.6 b.ijl1a -i11 Ha.at eel1
pW.tegll.Ond van de .6ül.liLÜe t(l. tekenen, d.i.e .tn hoo6dü(lkkel1
OV(lJlee.tt.6temt me.t he.t gll.Ondp.lan dVt 6eoda.le hoogtebUllch1en".
Maalt ••• dan zou V.ltee.d.6 vMIt de d.i.e6.6ta.l van ûjn hand6ch.üM
in ThÜltingen g(lwee6t zijn !WeeJL eel1 hypotheH VOOIt .6pWltdeM.
In db. geval UJeeJL e.(ln IlIll1du.i.dll1g (I/lVOOIt, dat V. geen Itw..:ti.g ieven heeM ge.f.e.i..d.
En wat .6pec.iaal Montalbane betJre6.t, Ite.t vü..l me te binnen da t
.6lecht.6 enkele d(lcenn.{.a te.voJten,l1ltm(l.l{jh il1 7144,il1 Zu-i.d-Flta.l1hJri.jk- plLeue& van tOO.lti'Lult V. beinvlO(lrl W(lJld, VOMa! -in ûj n Mi 11neliedeJLen ZoW we zullen zien-dl'. &tad Montllf.bane(Montlluban)
ge.6 ti..cht !OO.&, die eeuwen f.1lteJL (I.(In blLoe-il1e.6t zou wOlLde.11 van
plLote.6.tanti..6me, lIttaJttoe ze.f.6.6 d(l. bi.6.6c.hop zich be.heMde, die
evenwel nIlIlJt Zw.i;l-6eJL.land mOMt v.luchten.
Nie.t a.l1een be(lldt V.het mi.dde.f.eeuw& hoo6&e ho6ieven u-it,inc.1u-i.6 "de .6pe.f.eman en he.t vMe.nde rllM"van vaganten, gehee.f. de.
klLijg.6vow.ng i.6 m-idde.f.eeuw&: be.f.egelLing, uij- en ovellva(len,g(lvechten en .tweegevechten, alle m.i.U;talJr wapeng(lweid van V.'.6
tijd komt Illttt de b(lUJtt. En dl'. bMchlLi.iv-i.ng hi.pllvlU1 Ü zo .lev(l./1cUg, zo Ma.li.6fuch, dat de d.i.cht(l.1t ze mO(lX hebbnl m(l.p.g(lJ/lllakt,
vooJtal dat hlj elt ulivoelLig(lJl op ingaat dan zi.in vOOltgang(llt.
Ujn he1.cUnnen zijn tJtOI./W{l./1.6 meVt GVtll1/lltn6e dan Zu-i.d(lUjke
type.6 •
Hij blijkt be.f.U.6t op pILaal, vOOJtal van vltouw(lUjk(l gewaden 1'11
mannelijke tmpeMU.6tingen.H.i.j bJtengt (IJl de bell.Oemde zWllMden
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uit de Fltarue en VlLi.:t6e lliddeMol/ltln6 bij te pM. Hij Ueedt
mannen en

vltow~n

om zo te zeggen Uuk VOOl[ !duk aan.H-ij kent
zel6A de u.ilheem4e name.n van Ato66en en edel.4t2.nen. VOM Uc.ha.meUjk.e bek.ooJtUjkhe.den.tJr.eedt h..<.j evenwel niet in bijzondVlheden.

VlliVlbij kent h..<.j ûjn held",n e,n heldinn"n !?en ondMlegdheid
toe die kenmVlkend i4 VOOIt de 9 eeU:

van de M.ddVl4 c..ha.p op

het tijCÛlkeVlpunt dttt de '2e eeuw I.IW.
Ik heb de ROMAN V' fNfAS niet gelezen en kan die dil)., nie-t. a6-

wegen tegt.n V.

'.6

weJtk. Maalt VIt.J.te Winkel komt me telt hulp.

Ve NOJtmandi6che fneJ:de behooutotde n-ieuwVle F1taMe ItO/llaJt6,
waaJt.Ut de modeltne lliddVlUjke hoo~Aheid de ItIJWe Ach.Udellingen

van de oudVle 'lje,eAten' /chanAon)., de geAtel vVlving . Vttt V.dat
weJtk a1J.. blton koo6,bew-ij6t dttt hij zel6 ook een vooltlLi.:t6.tJr.eve.nd cüchte.1t I.IW.Het I.IW vaaltal zijn fne1de. die hem in VuLt~
land beltoemd maakte doolt "de nieuwe hoo66e gee.6t,de vVl6-ijn-

de m-inneNljchologie, het 6lanke en elegante veM e,n VOOItal doOIt
de AchLUelling van he.-t zuivVl llijm" (p1l06. Ve Smet), zodat Van
Mie1tlo bUjkbaM me,t genoege.n vMtU:eU dat ze gindelt ovVl de
Rijn de nieuwe veMtechniek van een Ne.de1tlandell hebben moeten lellen.
V.hee6t neltgen6 zijn vooltbeeld te koltt gedaan. Hij hee6t zich
wel vllijheden veltoo1tloo6d die evenwel van Amaak en veMtand
getuigen. Volgen)., de tijCÛlvotgoltde i4 zijn Wl!Jtk ltege1maUgelt
dan het oOMpltonkeUjke. Hij blte,ngt meelt veMchûdenheJd in
het

v~thaal

om de

eentonighe~d

te bJteken. En vaaltal: hij vat

bepaald", dingen MjnVl e.n kie6M op,al L6 hi; dan ook ItP,af.ü-

.tWchell, ei.genU.jk. nuch--teJtdVl da.aJt h..<.j weg.eaa.twa.:t hem al te WOndVlba.a.!r.Lijk, te zondVlUng vooltkomt. IUj Haat ook a6UJ.ijzend
tegenove1t didakti.6che

ui~ngen.
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Vat alteA Aamen dJtUkt op

ûjrt

~k

eert heel peJl.l.>OortUjk 6tempef..Onnank6 aUe wegfa,tin'

gert ü, zijrt EneJde toch rtog zowat 3000 veuen fangl'/l gewoJtnen
dan de FlLa.w..e,dooJtdat h-ij hoo6dzttkeVjk udblreidtmpt dp
llplrakeJr-igheJ.d die hem Plgen

U,

b~p(l,d

en di e hpm oob (4}O!rdt v()/1.we ten.

Stijl en vell6bouw ûjn ppnvoud-ig pn logillrh.ln
bO(1JA/ bUjkt h.i.j een meMteJr.Behaghpf met zi.in

It

ijm en vefrll-

mi~fltk1e

ovelr-

Z{',Ui.ng gauÁ..gt dan todt,dat het wI'ltk het wI.nt van het ooJtllplr.onkef.-ijkl' ,dat V. bewijllt een dOO1rdenkend kunMenaM te, û.jn,
epn llcheJrp UUMnemeJr en een niet oppMvlakkige mel't6p,nkennelt.
KoJttom, v. heeM af.ll e.eJrllte Nede'r.land6e di chteJt me.t OOI[llp!t(/Itkelijk genie,dp. «II'.g gebaand voolt een

rn euwe

Vu.<JM. llJ'r.iek en

e.pi.ek.
VeMchil.lende VuLt"e dÁ.chtpJ!.ll veJrmefden valt hpft! ook e(1l1
dat voUedig v(>}[.lolren

Ü

«Ie,~k

gegaan.06 .•• wefUcht nog eJtgpl't6 op

ont..cle.kk1.ng Vgt te uuchtm: VAN SALOMONf ENDE VER MINNfN . In
l'en HoogduU" ged-icht bv. ü llplr.akp van ppn zo zacht bc>d af"
dat wat: meell.teJr He.{l1Irich von Veldpkp zo -Ilchoon maabte voolr.
koning Salomo,uuMophijf.ag en llUep I'nlAraMop/lij Vel'lll-ll aanJtiep.lllol61r.am von Ellchenbach noemt Zl'lf,6 ILÜdJruklle,fijk dl' titel. Ook in een van V.' II MinneUedeJren ü tlr.oLW,pnll llPlr.ake van
Salomo. De wijze. fwning Salomo d-ie volgenll de B-i.jbel -in 111
Boek deJt Koningen,veJrzen 32/33,dJtüduhPnd llPlteuken llpltW"en
zijn Uedelr.en fAl(tfren duizend en viJf,"
bomen(uut heft!

~yrnpathÜ'kmaaHin

gaf'oveJt af..leJrl'.ü

te

zegge~t

d.ie~e~t"-van

m-ijn

Pil

n-ie Itede,twütte

o~pnJe.t

('WIJ

vM.handefingen

die Safomo 1.6 inde!rnaad wef wat

in Velr.bllnd m!'.t de lidde dMIJ hi; \'ol'gPn-!l hf'tzeff,-

de boek"vele v!reertlde vlrOllWe.n bl'minde ,naallt d" doclltplt \'all rhll'

!rao ook Moabi.tüe/te en Ammont ti. llr he , Idllme·~e ell Si doni 61'hl' en
He"-helle. "Hij 1~6 duf.. aUI'llzil't6 ge"n ~a('illt PIl had,/wlJ.tom";:,,venhondeJrd VJtouwl'.n afl. kon-ing-innen en dM..ehondeJtd bi.jvJtOu.36

wen;e.n de vJtOuwen ve!tleMiden u.jn haItt"IXI-31.H-ij
ûjn dood n-iet teJI.ugkeJI.en

0'"

"'M~t

dw. na

het beteJI. te doen. Hoe V. zoveel

6t06 -in ûjn gedicht v(l}r.WelLRte,zuUen we fAXUVL6chi..jnUjk Met

wet

aankon,mogen we geJI.w.t veJl.ondeMte.llen ili we weten da;t ûjn SeJl.VaM 6224 veJl.M.egw telt
en z{jn EneJrle 13.528-in ~jmenrle ~en-wa~van eA al 10.930
ge6chJleVen WM.en toen het hancUcM..i6t ge.Molen we/trl.
VeLt renwe'rk veItlollen gaat,ü nog meeJI. gebeMd.Bij de aanvang
van Ol1ze. VAN VEN VVS REINADWE maakt de. autellfl z{ ch bl'henrl alf.,
"Willem cUe MadQcke mahede dae/t hi.j di..cke omm<, wakerle". V-ie
Madoche moet ee.n 8lU.t6e 06 A!lth1V!JlOman gl'JAJeut ûjn waallvan
l1Á.ea ü te/tuggevonden. Vlloege/t daeht -ik daMb-ij 60m6 aan mede,
hon-igmed<,.,daM mijn vadeJI. cUe maakte uil ûjn b-ij<,nhon-ig;we1.Ueht ook dool!. het dooll dkaM halen met de FIlaI1.6e M~.doClAJ.ijn.
Hubw Lampo 6ehJr.ee6 een "K!r.on-iek van Marloe" .
W.(e. maakt <'.1'.116 eenveJI.haaUje zoili ene H.W.J.V<,kemanIWillam:
Madock.lngetud Vl velltaald dool!. ... /A'dam,1911), cüe veueU
h<,1 l116.te hebben ontdeht te Gi6fel -in de 6chuul!. van een VeJI.laten bO<'llde,~{j,di~mQ<,.6:tVeJI.dw-ijl1en VOOlt (1<'11 autoM<,lw<,g.Ook
-in UlIIbUIIg woltdt geman.i.6e6te.eJl.d teg<'.11 alltow<'.gen. Eli moet ooh
daalt W(>l <,<'.n oude,tot veJl.dwi.jnen gedo<,mde boel!.dellij te v-inden
ûjn die kan wollden oVeJI.gebllackt naM 8ok~jk,maM dan nadCLt
b.i.j de a6bl!.aah het hancUcW6t van V.'6 SALOMONE i6 ontdekt.
te weten homen.Vat Mj d-ie
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ZIJN MINNELIEDEREN
0", -inhoud e.n voJUn van

V.'~ lIl-innefiedrlten

tr begltijprn,af6

h-i..6toJtu,eh meJlkW<1lVld-ige gebeuJtterUJ.., al.6 vMte waa/ldr
UteJtatlwJtgeöchi.edenü van
tAaf.gebied ,11101' ten we OM

\IOOft

de

de Lage Landen el1 van het VltU6e

ti eht

op~tehrn i 11 de r~ownee, dr r~(I

vinua ROrMtIa( Z.FJr(lI1h-ijh)van d" llr.-12r ('(Juw.Vaa.~ her~t 7irh

de ee/t6te Jti.dde.Mchap gevoJrmd, daM wrJtdel1

V(l(·/f ""

t r.rMt b((~ch

te.n gebOlt«rl inpfaat6 van kaMefen; maM vooJraf -i.6 daM lIa de>
ondeJtgang van hrt RomûnM R-ijh, dr. erJr6tr tlaÜ(lnal'r. .fUeM-

tuWl veJtbaze.nd 6nel aan he.t bloeün gegaan.
We mouel1 V. ûen -i.n het hele WeMe>IlItOpeM. kuftwtlfgrbi.rd. Zijn
we/tel'd ü

w-ijdeJt dan de NedeJt1anden.Zef~ i6 hi.1"(lI?(J~l lIli.ddet-

pUl1t;h<.j woltdt beJtoeJtd doolt bewegjl1grn,van v{J!(Jre <,r.ntha ujtgegaan ••• ln een enge NedeJt1and~" .fi.j6t i.6 zi.jl1 bre.fd ni.et te
vatte.n. M-indeJr Nede.l!,fal1deJr woltdt h.i j
(L.J.Rog<eJr).fkt kal1 6fecht6 af6

eon

rl(Ut'trlO(JJr

vOO·'{

(ll'Ib

I'IA P..t"

gefdprl vooJr ol1ze fJte~a

twtll,dM zi.j in dp.rl be.gi.l1ne Jr(>(?d~ ded' had il1 rrl1 ,~(eJtke [u·
Jtope6e. ~tJtolllil1g el1 ern eigel1 peClctt6

kOIl

il1nrmrll il1 l1(>t

I1.{rW\I"

bf ("'(tilt.

Die PJtovençaalAe(Occitaan4eltiteJtatuu!t-ho06dza.ke1'ijk poëzie1.00.6 volkomen oJt.i.gineel. EJt zijn zel6~ geen dooMiaggevende invloeden .in aan te w.i.jzen:noc.h k1.o.Aûeke,noc.h IvU.6tet<.jke,noc.h
Alta.b.Wc.he,al wOJtcLt dOM ~ormw:.gen op Joo~e invioeden gewezen.
Uj ü hu die VOM het Wuten bepaalde uth~c.he en ethi..1.che
W<1lVlden hee6tguehapen,die tot in onze tijd dooJti'even.DieW<1lVlden zijn: een nieuwe opva.tü.ng van de po~c.he6tiji, een eigen
lie6dutheoJt.i.e en een k..Umaa.t van niet-oJtthodoxe, vJt.i.je gedachte.
Oe oud.6tl' pJtOnlHlr

floiiztr .u, dil!

AquLtani(j(1071-11U)"dr I!rlt~tr
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Vill1

(~(jd'falf"(l

IX,heJttoq val1

gJtote didlte,1t vlln het l1{ruwr

EU/tOpet" . Rerd6 van -i n d"n be.gi nne. dlt6 l'en Iwog t"pllnt. r "n

11.Î etuve

r'<'vzü Wa6 gebolLen:die. van de tJLOubadoUlrJ..( .tJwvalre=vitlden "
de algemene naam VOolL de OeeÁ~aanJ..e diehteJL~.
HaM "igenheid tegenoveJL de IdJl.66i.ehe povz-ie be6taM lUeJUn,
dat ze om zo te zeggen' J..leeht' gecomponeeAd ü, niet uU onbe.hendigheÁd,waMaehtig n{e~,maaIL omdat de emotie ve~plLlL,i..d -iJ..
ovell l,et hel." 9"dieht, n-iet logüeh opgebormtf lOaf~6 bv.ü\ de
Od,," van Ho'taf-i/lJ... VI' l1i,,"We teehn-i eh oniJ.. taat dO(l't d" thema' 6

rtllatd eRlul{('~ t" plaaI6"n, lOndelL ze doOll lLed"n"-".ür[1 te v",~duÁ
defijb"n.llet ü ""n 6pontaM,kRanl<J\ijh",ûl1gendr P(lvz{e.. Vat
ge"6t ze 6Om6 {etf.. h('lr"'eU6eh, Mk doo~ Iwt upzeUrf-ij/:> VMmi.jd"l1 v((tl(lUr bltr!aütû,(,eRk plLozlÜ~me,om weRbrwlIM:e Mt.(6tieke bew{'cglLedenert dM .AUeJLfû nieuwe volLmen /).)(lILden gehan.teeAd, n-i et al.tijd lOndM e.nige gezoehthûd. fIL -iJ.. b{'weC?lld dat
".·t HJl 800-.tat nieuwe vo~melt van 6Ó106en -in voo,,-kwamen en eJt
welLden,ook wat de lLijmen betlLe6t:,alfelLRu "-egelJ.. u-Ugedaeht
dü nMUlt1tR.ijk metieJLtijd tot v~tMJLing maeJ..ten lûden.
Een nieuwe. f-ie6de~theo1tie. ook,de. zgn.hoo66e miYlYle ,hex hoo6dth"Jtla van de t"-oubado~, "pen 6001r,( 6eudale dÜnJ..t;de m{nnaM
iJ., de vazal' van een idevfe of.. weJLkelijke ' Vame 'dü zijn
mrr6t"-"eJ., i6 in de votie brt".kenü val1 Ilrt woo,d"(plLof.,.dlr.C.
Gui r.tb I . Vr mürnr. heç6t een ei.gen eth-i el< di.e f ee)rt, dat 6fec.h t6
ûj tot deugd le-i.dt ,dat de aMd6e minne b-i.jdILMfJt tot het heil
van de ûe1. ZuikA veAandeMtelt een ab60furtt veAtJrauwe.n in de
mel16 zaaR6 hi. j -iA, wat niet bepaal.d -in oVMe.".nJ..tefllll1.ing -iA met
de kJL-iJ..tel-i.jke mMaal.
Het eJLotÁAeh lL(Iil.lüme !lehept een kLimaat van vlLij del1ke.n,dat
eehteJL hetemaai niet tot ge1006M6valle-idde.,want !!tee.dl! bfee6
de poëzü dOOlldlLenkt van de kll.üteli.jke leeJL,al otl-tmoete.n wij
M God wd eertJ.. .in een <'-ige.ni1alLd.i.g veJLband, te vMkfaJren dooll
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h<1.( 6e,U !lilt hall-'l "M6 arnatOl!;fI" IOvidilltd ,Iut(fl!

fieMe~I<III16t

ni <1 t ol!thodox W4<\. EI! ma" t tIlOIlW"'H Ol1d".'I~ch"id f4JO~dt'n g('mflakt
tnM<1" de rn('elI ol!th(ldox<1,idMlütücllp 1Liddp'rfijl<e fil'M(' en
d(' rnpPII. I!('.a1.iHürhp.,rneeMLtl oveupeli.g(' h()06~e minn(',die af6
to".g,,~1tten

wMd bezongen. Vat 1[(l.ati6tüC'h Ü IW.i met ""n IlO1[Iteltj". zout tI'. n('men daall. de. mi ntWH'Ä 001< in d(' \I(lI!heeldi.ng
van d(l dichte/( kon be~tann, Z(lt~~ ttf~ id"ltaf, al in~pilteeltd"
zij ook dan toi e.(ln meell /(eaVJ..ti. 6e1le pop z i". Vltt b"l e,t niet
dit! bv.Gaucetm FaidHI I ISO· 12151 ti1dgPI1oot vltn V.PI1 e('/'1 pellw
ntt GuUf.ttlun(' IX,II(I!!.! wat van 'lijn g(ldiclr(en ~cll"""6 \'(1011 (I('n
w('/(hl'fijhe v/(ouw, nl.Ma.ü" dl' Vrnfltdm"Ir .Vil' gedirhil'l1 \'{I~"'rl1
Mme.n "el1 ((eMijh(l 'roman. fl( homel1 l1atw(1lfijh (wh tllilgiuhe
Hp.6de~ge~clried".niMen \'001[. In ,,11< 9rva1 wa6 /wgeplrip Mali
f..i.chameUjk <1. bev/(e.diging pIlürciple(lf uitge~fot"n.H(',t WM dan
ook ongpooltlo06d de nttam tI' no"men van de. aangeb"d(l,n VI!OUW,
zekell bt geM.chten.Ve. ho066e minne Ü ge.heim.Vatthema wo/(dt
op de duulL tO{ll ('onv".ntionee.l "n gaat at dil!.> veel van zijn oo/(6pllOnkl'lijkhe.id ve1tfiezen. Ten and(l'l(l.:die mi.nne zondelr. beV1!edig.i.ng kan de mÜlnende MChteJr n(e-t bVjvel1 .. . bpvMdigen. [I(
komt dltn oohmpttPllt.ijd eel1 I(eacti" !OLW" moeiel1 hÜ'IIbi; maall
bedl!.nhen dlLt dl! hOO~6(1 ",inne 'lidI niet affijd I,i!!fd arul e/1/1
pla(onüch velllangen ZOl1dM ",ee~. Van il1 den fwg/rII'" w(l~dt uol<
dl' ûnnpUjke. t i e~d" bezongen,60m6 rl!Itücll zef

n·L ~i et

aUe(ln

dooll Gu..i1.lauml! I X, maal! ook bv. dOIJl! B".'lnM t de VC'tl (adot/I(, pe.11
tljpi6c1t glIval. Som6 /.ijkt het af~on ('(In mi ~fukt(' vC','lllOudütg
aanfe-id.il1g toe. gpdt, dat de. ho06~e
minne ontaMdt tot. 6uuele ha!lt~tocht, waa'r.b.ij dl' Mam God~
niet wOILdt ve!Lzwrgen.Laten We niet veltgpt(ln dat d" minne-codex,in de 91!ond lütdllubking VItI1 eel? 6tll"vetl Ma~ fr.vIlIlW('.'l~i jni ng, dM1[ dl' adre (I}('I!d ol1ntr('~petl, /ti r.t af 6 1'('11 Ilmulfe.id i "11
met e.en g"huwde vltOUW

('ll.
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VOOIt mo1UJat,lIIC1a1t W een gehe(ll van voolL6('.h1li~t(l" voalt ,"".M
b(lM.haa~d(l. omglU1g.wo1lm(l.n.H(I,t ,u, nolUlla4.t dat d(lZ(l. evotll(1(1Jtden,
dat dil!! d(l g(lno(lmde rodu,ldJr-iflt ondMhoud(ln,op d(l. dWLIt ieu
l('vC!n~VlI.('(lmcU,

heeg.V(I ho066eminne Ü tJtOlltWtk\ oaMp'l.o.lkd-ijk
"'e(l)[ e(l.n Mciaal veMch-ijnllel dan een vMhauding tuUen (I.e.n
"'lUl en em VI(OUW. V(I. rrtinnepoëzü. ,u, dan 001< .in d(l. gltond (Ie"
gezel.6cMp6kutt-6t, zow vMdM du.ideUjk zal bUjken.
lil d(l. OCCÁ..taanlle poëzie We1ll<eUjk zo plot!. geboltetr, zondM da.t
haM o.!t6t.a.an flan ,oo!u:l(l.n vMkl.atvtd doolt elementen uU (I.en na.b.ij vweden?Het ,u, bijnaniu ",ogeUjk,dat zomaM ln(lett-6 (I.en
di.chtl<utt-61 opduikt "'(I.Uen zo v(llt6ijnde vM.6i~.i.caü(l-t.echniek.
Voelt vool( l.-(x(I!t4<I(-hütotiCÁ. na.JllW!l..i.jk,temPMdat Z(l buiten
de g(lno(lmd" .invloecU,66(1.It(ln moMten zO(lken. Ze vond(l.n W(ll WILt.
r?(I(ldll vllOegM zoltgdcm zg.!. jong(.(I.U1t6 oob zi.ng(lnd VOOII a~le.i
dlug (.n d(l Mld.eten van voolLtdUltend vech.((I.nde 'l.i.dd(l1(.6. Elt zi.jn
ook oudMe votklle Ue6deUedMen aan te wijz(ln.Vat attell nochtJltt-6 heel wat 'lU/AlM dan de ho066e rrtinneli.edMen.MaM ook tltoubadoul(lI, Raimbout de Vaqueylta6 bv.(,raO-r201), 6c~even 6om6
(üd(l)[en in hu votkH geMe. En Guill.a.ume IX U M"'6 Mg Wvtaal.Hij bleek tltOWA1ett-6 niu aan de koel(l kan.t t(l .&taan.Hij
.tltoulllde dlLie maal e.n IAKVld .i.n de ban van de k(lltk gC6lag(l.n VOOIt
echtblteul<, wa,t h(llll ni.e.t bde.t.te deel te. nemp" ttan d(l. eeMte
/<I(ILÜ locht.
MaM vOOl(al houd.t "'(In het voolt d(l veJrkfa.'ti.ng van h(lt ontlltMn
dM minnelljlL.«(lk bij d(l Midd(l1.la.tÁjtt-6e,,,,p.(lHal It(ll.(g i (lU ze minn(lgedich.((ln.ln de UeM(I tot C70d vinden alIc(lIÁ..6ch(l. mann(ln en
v.ltOUIIJ(In ep-" mY6tieke vMbondenheid ",et d.kaM, - zondPJL eni.ge
ûnneUjflheid-,alt.hatt-6 .in hun gellch1Li6ten,d(l "winileod06" o~
ln<mtp.lüdeMn,van'wini'=vl(iend,geUeMp.• MaMUlaM Ugt de g(lvaM..l-ijke gItP.nJ.! tUlIllen wat at dan niu
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g(lool(loo~d

ü voOlt

gee.U.d.-ijk('.n?Vü gltq.M wqILd bUjkbaM tIÁ (' t zq,fdPI1 ol'pJtbch~r.
den, zo vaak dtLt /(alu'.t de Gltot(' bt 189 (pl!{'cÁ.e6 duf zel1d jaM vÓMr.
dil. FlttU1M. Rllvotuti 11) dil. nonne.l vel!bood "w{.n,ueod(1-6" tp bch) jve.n,taat -!Itaan te veltzllndel1. Maal! u.Lt die. poëtüchp oegaaM'
heden lAA16 een zekel!. -6upeJU..ol!.LteD.:6gevoel ont6taan t.o.\' . .fpkel1:
"een dom genot zM.kende ade.l el1 Hn vot6tMkt ol'!Wet('.nd \'ofk"
(Ll. Re.n.i.e1t) , ook al Mee.g cUe {'pL6tottUJte fljl!ük op dp duul!.
/, choot.Ml v01tlllen.
Van komt de t1..jd dtLt Z-ich daaMn eel1 vllMndel!Á.ng vool!doe:t,de
üjd even vlJlJIL V. En pl!.ec).eI> cU e veltande!t.i ng , v el!.O(11!. zaak t doOIt
een /'oclatll. ol/Wel'l.t('.l..ing b.i.j dil adel,gee6t dan :toch nog tamp·
Ujk plotll het QQMch.i.jn aan de n.i.euwe lljl!..i..e/? van. de. tl!.oubadoWlll blwaJ G.Hanotaux noemt une vle élar~ie,é~layée,llbérée.
0(' Zui.d6ltaMIl adpl had doOI! petg-'t..im.6-1l11 /?/[i.jg6toc.hten naM
'OJUël'l.ten' ,late![ 110g mee}r. doo/[ de. eMbte lHuiMoc.lttel1,dp wPg
naM. de BljzantijMe bel>c.hav.i.ngbtWM.fd gevonden. Vaa'ldoM (1nt-6tond de l!.eed6 ge.noemde dltang naa/[ e.en .meM veJlM.jl1dp. l('veI111/'üjl en naM. meelt kenw, kouom: naM. meelt ge.M.teU jke gen(>Ug:ten. Ve e.delen zonden hun k).ndeM.n naM klo06tel!1Icholen, di.e
z.i.ch tot dan toe enkel met de opte.icU.ng tot p.'l.{eJ.,(M.ambten
hadden beZ-iggehouden. L J. Rog.i elt cUe!?,I1 ( hpt w('o/[d val1 !?en
bUjkbaM. VOo1tu{.MtJtevende. gMa~ van Al1jol!, die I! e('d-6 .(.11 he.:t
rrtidden van de 10e eeuw veltklaMd(J "dat een ol1gfllfl.tt,,/td vov.,(
een ge.Moonde ezel L6".
In Z. FltankJUjk pMtel1 de. ktoo-6(e/[.6c.ho(rl1 zich ol'!m.i.ddpUiJk
aan. Ze voe1tden n.i.et enkel nüu,We pltOgltam,!(t' -6 .i.n, maM VOOl!nf
een ni..euwe. geel>t, zonde1t hun vl!.oegelte doe.le.i.nde.11 uil he.t oog
te ve1tUezen. Elt kr.oomen op cUe -6cho.len ook wel Hn.6 telgen teItecllt cUe e1t na eenüjd de bl!.u.i. aan gaven e.n,tMug .(1'1 de W{'Iteld,dolende rrtinnezange1t1l 06 vagantel1 we1tden, de h.i.pp.i.eI> van
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d1e tijd,MmJ.J ook got.Á..tVlden genoemd,kVlw van WfH/,WfIB UNO
GfSAOO 06te Wijntje en TlLijntje.Niet enk cl in Z.FlLanMijk,ook

in het NoolLden en in V~tand tAokken ze zingend van J.Jehool
naM J.Jchool, van bUllcht nltM bUllcht. Ze zongen -in het Latijn
(wel eel1.J.J potje.J.Jtatijn,meegenomen uJ.;t hun ondMblL(lken .6tud1e)
en in de. volkJ.J.tlll1l.lkt lAWr.en 60m6 plLote.J.Jt-60ng6,J.Jcheltpe. conteJ.JttLtie.J.J,mee.J.Jtl1l op .fllch-üge toon,e.n ook dlL-inkUe.dP./len ontbILaken niet. fen vV!. zameling dltMvan WVld ontdekt .-in de abd1j
\'an Bened1ktbeUllen Z. VuLuland en dltMom CARJ.l I NA BURANA (BeuJtel1.J.Je Ged1chte.nl genoemd. Bekend L!. het zeV!. moole. olLatolLium
met dezclr,de titel, een keuze uJ.;t d1e velt zameling , op muûek
van CaJLl OJt66, -een p!lobl11lt lltiddel tegen nevrAlachUghud.
Ook onde.1L de tlLoubadoLLM kwamen mL!.lukte. gee.J.Jtelijken voolL.
PeiJte Cl1ILdenal bv. ( unde 12e-ei.nde 13e eeUlAJ,bijna eeuweling
gewolLden 1waJ.J tot de geutelijke Uand vOOlLbP1ltemd. Hij ging
heMig te keV!. tegen de onwaalLdigheht van de clelLw... Hij en
MMcabl[u,di.e omJ.JtlLeekJ.J 1150 6ch!tee6,ûjn de.eni.getl[oubadoUl[J.>
dle. uJ.;tgeJ.>plwl<en vijand1g Ullan tegenovM de vlLOUW en dan 001<
de. ho066e zeden he.kclen.pulle d'Auveltgne(2e hcl6t 1211. eeUlAJ),
6tanmend uit een bUILgelLlijke 6am.itie,had eveneel1.J.J VOolL gee.J.Jtelijke ge.J.Jtudeeltd.
Het Wa6 in Z. FlLanWjk dat voolL het evrAt de vV!.blLoken banden
wMen adel engeeHclijkhe.id weltden helLJ.Jtcld.Bij 011.J.J zou het
nog een tijdje dUIten eelt de nieuwe ge.ut vat Meeg op de adel
dte rrree.J.Jtlli noch lezen noch 6chJtijven kon, zeggen hL!.tolLici.
VIL.J.te W-inke1 w-ij6t eJr. nochtan6 op, dat l[eed6 in de 9(' ee.uw
het hij 011.J.J ni.et aan La.tijnM ge.6chJri6ten ontbl[ak,tlktMin ook
OudgeJtmal1l1.J.Je 6agen WVlden beWeJr..kt,in Vel[g-iliaal1.J.Je tlLant dan.
Vle. WVlden natuUllUjk ook gclezen, niet allee.n in I<l.o06tel[J.J.
"WM het aanta.l gdettVlden hielt en cldvrA buLten de geute43

lijflheid ttÄet glloot,hp.(1))(L6 toch
te geven, van

g~o()tgrtwr!1,o,"(ln~

.fe.(te,~bul1dige bp~chavil19

bij OI1!. tr !.p'!rhen."

MaM .(eJr.ug naM Z. FJr.attk"i j~. Vr tli ruw" bal1drl1

zijden tengnede,daaJI oohde

ze

~w<lt1lrl1

9r"~t"fiihll,,id 11<",~vml

de,namelijb doa'! de be).,clle"mil1f/ di" zr gello(l(
lpC?JttingenenW<lMdl)o~

Ilrt "rcht

Vt1ltwvgl'

tatltoge~l) a",bt,,"(l>i~\r/tnp,abt

lum gMahel1.[11 aal1 de al1de'!r hlltlt

l,()i dr

r'!o6LtreJt-

~tPlldrn ()(Ib (I'ldl'~

(ludetc.)

dil' cfe-

tiei dich1H6 op. 1,1 del1 ll('gitll1C' ULttl'tl zr hUil datlbhlllH/wid

voo" de, b(,,6chr!Lmil1g,maa!L zr

,'!ic/,U"11

hUil ,fatijtlM od"l1.

111'lll'l

lIet ge(lI11tifl il1 die, tijd, tot dl' v!L(luwr det. httiu6 el1/o(., haa,/[
do dl t('}t6 .
de v"ouw name,f.( i~ eel1 voOlr.aan6.taande plaa t6 gaal1 ült1emel1. Ze wr'ld, VC'O'laf vanwege. de, d.ichte,/[,6,
In die, nieuwe maatuhapp.i'; ü

het

VOO'lflleJtp

val1 .iru af.6 een MedirtMt.Vttt wffl6 tot de to-

tafe 6M.iafp Otmle/l,,('!t van die tiJd belwo'!t i6 duidrf(;b,al6
be,denhel1 dat de V"OWII tClt dm! tN' eetl a6fF'6fo,(en fevv.11 Vrol
d.ien6tbaMlleid had geieid.NaaH hd vade,'! - ("'vdt (lob hpt mO{lde!L1techt iJl VO{Ig(' ('11 diel1vofg('n6 he( e'l. n'rrcht van dorhte'l6.W"
kunl1en dall,'! brllOo"fijfl op VOO'ltLLMdl"tetl.Vop'! dat v'!(.,"rcht ont6napte Mm6 dl' ('/I(.,I'I1{.6 aal1 ZOI1('t1 1'11 cf.ie gil1gel1 dan op zoefl

{(I(>

naM een

H6dochte'l.

Af).,

zij eJtgel1J.. tv faat flwalllvl1, waM een

doehte.!1 die Ilen b"l'( el "-'teef)., gehuwd wa).,. zongen ze hUI1 Ile,{mvlijfle iieMe u,(t, vofgel1J.. de ('e,/[Vjflr hoo(.,6e mtnl1ecodpx. (l(.,
ttÄet •• . Want of., d.ie liede1ten Meed6 zOl1d,,'! gelleime .'I."Mftlt,(el1
blev(,l1,daa,'l II('bbel1 we hvt "ad"t1 "alt'!.

Vip nieuw" 6tatll6

l'ntl

dp v!tOUW moet fAlrf /rrbll('l1 f/"C"id (It

til,,!',,!

wa'! I' W(Inill~:j('" HlI''!d'''',ttft.ijd aat/ ({,p('./'dMige'! .it/gl'.'licltf, (10k ot/tir'! il1vfoC'd VIII! d" 811-

huüP.1ijklrrid op dl' bWlchtp'l di"

tIIl

lijke ontvlltlg6tcI1 el1 bl?zopflr.l1.
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f'l

9a~

tot affnf"i (.,rrMI'ol1t).,.tond Otldl''' d<> ltidde'l.f..

zllI1tijn6e bPM'/ravülg,wllt o.at/CI'iding

el',n gezl'h,chapI.>!even

me,t

een nieuw

b~e~

van I.>oUdaILÜ.Ut.Ve

belu,nde eeJl1,tl',tJtOubadoUllll UIaJlen VOJt6ten en hogeJle edetl'n.MtuVl

d,ie ûjn vltijwetzekl'Aniet de eeJt6te

gwe~t.Ve

eeJr.lIte UIaJll',n

wI'llicht"hogeJle edeten"I',n hun Imn&t ~ dan zowat een vltewzame dünhtbatll!hdd aan hun !eenhl'M.. Vat kan ook bij V. het
gevat gew(le-6t zijn.EJt UIaJlm tJtOUWl'Jtl.> ond(lJt d(l eeJt6te ulOubadOUJt6 ook niet - adelijke diew..tbaJten.Ve .I!P.(ld!> genoemde Bc>JtnaJtt de VentadoUJt kan kiM. al!> vooJ!beeld gelde,n. Ujn naam gee6t
I.>lechû zijn pCaat.!. VIlJ1 hel!kofMt aan, zoal!> MrntrWgen h(l,t ook

VOOIt Henltic

VIlJ1

Veldeken hebben mogelijk geacht. Elt Pe-iAe, Vi-

'2'

dat -ca. "50 lea.
O-~ de zoon van een handetaalt. Beiden Weltden ho~di,cht~. MtuVl at I.>poe.cUg b~chouwden VOJt6:t(llijke en
hogelte ede.!e" het al.!> een eelt tot"het g-ild"van IlÛnn(lzang~
te beholten. Zo bv. ook onze gllaa6 8oud(lJAJijn IX VIlJ1 Cow..tanunope!, die in , 202 zet~-6 een wed!>Wjd aanging met de tJtoubadoUJt
Folquet (ca. " 60- 1231) . Ve el!edünl.>t VOOIl de VIlOUW uÁ.t z.ich tot
in hun k!eding,ze161.> in hun houding. L.J.Rogiell wij'->t il1 dctt:
v(lJtbal1d op dl' a6beetdil1gen van minn(l,zangeJt6 in de ovelrge.lev(llrde hand!>chJU6l(ln,WaLtI[ov(IJt we he..t Ileed!> hadde/1.Wat bv.o/1ze V.
betJte6t,ka/1 een oningewijde zich a6vIlagen 06 het e(ln mllJ1 dllJ1
wel een vlLO/lW Ü, die daalt tuMen die vogelen (111 b!o(lJllel1 zo
I',legant t(l, dllom(ln zit.
ZiedaaJt toe-6tand(l,n en 6eilen in eeJt weJI,etd, VIlJ1 unalluit WIl, V.
mO('~I'n kunnen begJtijpen.
VI'. oOlr!>p'lOl1kelijke PllovençaafM b~chavi,l1g kIll'(lg evenwel nüt
de gClegl'nhûd haalt enollme b(llo6tl'n in te fOM(lI1, ufn!> niet
om zich te veltnü,uwen. Re(ld!> in de '3e e(luw (1209-1229) we'ld
dooll de zgn. klruv..to('ht leg(ln de Alb.ig(lnul1 tli (lt a1f.e(ln hl' t'
gllooüte de (I! kiPllvan V(lIln{ etigd ,mtuVl tev(lw.. UJelld IlIlaJt v(lJrdelle
evoluti,e onmogetijk gemaakt. Ve god!>dlew..t.ige motieven VIlJ1 die
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'tUlleuu. lvr.ui.6toeht bUjllen 6leehtJo vo01UAlendllet6 gelAtev..t te.
ûjn. Irt de gltOM

die

C!.Il

tW16

het ee.n polLtiebe.,rttili.taJ.M ondPILnemi.n9

g-<ng ui.tz..ien at.!! ee.n 6tltijd van het

rlUln~e

Noo'r.dett te.-

gen de. Zu.ideUjke buUuuJt en tlUll, kolf tom: een fmUlllllflurn6t..ikt.

Ve PltOvençaalÁe di.r.htellJ.. konden tllOU«l(In6 in h,,~ algemeen ze.kC!.ll n..iet van bet.te.~.ij wOllde.n velfdarht. Ze wa.lfen aUee.n maa'!
'keUeM van de fie~dp'. Sommi.ge Afb.igenzpn b('wPeJr.rlenimmell~
dat al ulllt"vtel>e1.ijk"ü u.i.t het p'l..i.nC'.ipe van h"t kwaad Vl'Olrtkomt,wa..t o.m.een velt.oo.'l.deUttg van het huwelijk mrd'lrpngt.God
kan dan ook n..i.et"vlev..gewoltden"ujn,wa.t de ve.lrllJeJtping dM goddeUjkhud van KwtuJ.. ..in61ui.t.Vie hefe kPÜM-<j

u,'fu\

i.n WP'I.··

keUjkhud ee.n !te.aeti.e te.gen dp veJt.do!tvenhejd van de eielt.uJ...
Ve. /t.eedJ.. genoemde .t.It.oubadouJt Fofqup t, bÜMhop geulO!tde.n,.t'rad
alJ.. aanklageJt op tege.n de ketieH en voe.lt.dp de. lnkwu.i..tie. ..in.

In,tuMen had de m.i.nYHlZangPllij zich uitgpb!tp.id naait Itpt Nc'l'/t.den, zel66 naa ... ftl9ptand, vOO'laf dClOIt tOP.dM!» van ppn rtl(''rkUlllalrMge VItOUW, Heatto/t. Vatl A.qu.i.:t.a.n.i~,' fa t.~du.ü.ante. pi fég~lte',
eet! ktundochtplt van onze r1l.LiltauJlle Il(. Ze. W1b getlrouwd gewept. t
met de F/t.an6e koni.ng Lou.ü VII, d.ie alln dr twepdp k'luiJ..toC'ht

de.Wam en z.i.ch van haM kMkefijk tipt bC'ltûden ondeJt voo!twendlId. van ve!UA1dni.!!ehap,..in weJtketi jkhe.id omda.t ze hem el1kel
doehteM had geM!honken. Veze. zeelt

l'eJtJ.. ta nd.ige , be~c.haa6de

aetieve.,ook urel Mglütige. v/t.ouw,tlt.owtrle dlt.ie weken f.a.te.-r

el1

Jte{'d~

met Meltlt...i 1I, hMiog van Nolr.mand.ir ell koning van Engeta.nd.Zr
b!taeht de hOO~M roëzie uit het zuirlpnrtlre Hila.'! NMmandië.B""nalt.t de VentLldou.'r ve.-rgezefde haa,'! ,ook naall. [ngeflwd t.-rollwet16.
Ve. noolfde.tijke rtIinllezangeM di" in 'Irt FMI16 ~rll'leVpn,lIlOlrd('n
tJtOUV~,'I.e..6 gl.'llMrtld,PI'n wooltd «!(talfi" de !,(a/n van t'lmlbadoll.'lt. tI,'
hOlf".n ü.fr.n kweJ..tie vlln lI1'Mrllif tu~t.ett tie "lallgue. d'(I('-"<,n
de "tangue

d'oU-"u..i.t~p1Iaa.h Vilt!
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'JA'. M"t utH \lo(l!tal in Ilr[

NooJrden dM de Jr.eac:tie lo~1uoam tegen de .ideologie van de ho06~e m.inne .(n e.en altÜ-ho06.6e, .60m6 iJloniMllende, 6Om~ MJr.C{l~
fuche, ze1.6~ clJtU.6che Poëzie, d-ie we ook Ül de m.i Itnezangen van
V. ontmoeten. fe.n Ue6de d.i.e ~f.ech.t.6 veJr.1.angen moet bVjven, bevJr.edig.t hen niet meVt. fen enkel vooJr.beeld. Conon de BUhune
11150/1Z24-d~ tijdge.noot van V.I veJLble.e6 Jr.eed~ -in 1180 aan
het FJr"nM h06. H.i.j nam del'.1. aan de v.i (lilde kJr.luldocht ondeJr.
.fe.id.ing IJaJ1 onze gJr.aa6 Boudew.i.jn van COfl!.tantinopel.H.ij doe.t
geen doel<j,,~ om bi.j zijn gef..ir?6de, Maüe de Flrance.M~ ze
ûjn dieMt nLe.twa belonm,zegt h.i.j,en ûj weet wel wat hij
bedoeLt,zal hij een andeM geUe6de zoeken d-ie het wel wa,al moe.t IUj daaMooJr. he.t volmaal<.t~te Wt>.ze.n op aaM(l veJLtiezen
voM w-ie IUj gJr.aag ujn plam .i.n hu pa'tadij~ zou a66.taan.
Ook vooJr. V.~ de get-ie6de het volmaaktMe. wezen or aaJr.de.WaaJr.rull1. moet toegevoegd wOJr.den, da..t Canon nogal. wat klr-i..üek te veJLdlVlen I<.'teeg vanwege de dame.6 aan het h06, bUjkbaaJr. niet zondeJL J.>ch.ijnhe.i.U.ghûd.MaM ûjn WeJLl2 ~.taat hogeJL dan de toen",aUge m.imtel Ij!u. eh , zodanig dat w(' hem zowa.t een VOOlt eope/I. val'!
de modeJr.ne. V"ncfe6poëûe fwnne.n noeme.n.
N.i.et atle.en naM N. FJr.anhJr..i.jl< HllaaRde de P'tov(l.nçaaf.M' por.z.i e
haaJr. .i.nvioed u.i..t. Aan Vante, dje. ûch evenal,-, cf" palU. bf.-ijl<t
veJlhc.ugd te hebben oveJr. de zege. van de Vlam.inge.n.in 1302,woJr.dt
zel6J.> de. twij6el tocge.6CMeven 06 IUj z.ijn VIVINA CalEVIA .<.n
he..t I.taVaalt6 dan tlJQl in het PJr.ovenç~ zou J.>chJr..i.jven. Ten
andeJLe, ûjn veJleJUng VOOIl Bea.tJr..i.ce l2an in de PJr.ovençaa.f.M
gee.1.t van ho06'-"'- m.i.nne. woJr.den geûen: IUj ma.afzte ell 0012 ee.n
eJr.

"heJ.metijke tü6de"van.Vat IUj tJr.oubadouM l2ende,6:taat. va"".
Hij dJrukte. ze16~ z.ijn vooJr.keUJl u.i..t vooJr. enke.fe van hen, VOOltal. vooJr. GiJlaud de. BoJr.ne..il die ~cMe.e.6 tru.!.en 1115 en 1220.
MaM naM nog heel wat veJr.deJL leidden wegen van z.r/tanl2/tijk
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tLU. Zo llep ~ een naaIL NoMd-Vui afand

OVM

Maa!" tlllcht,waaJr.

hij een andMe ~te die tLU het hallt van Vuit!"land naai! het

lIIe.6ten vOel!de, va.ru.cttaJI. /zon U1(JII.dlm inge'->cheept naaIL &rgeland.
Zo /zomen we in het land van V. ,hu Land van Loon, kil ui'-> punt van
de ROlIIQaMe en de GeJunaanJ.,e bMchaving, 06 be-te/r: doolLvoeMtJlerk
van "de fwUuUMtlloom die uitgaat van FllanklLi jb naai! Vudt.tand" .MaaI! .•. "meel!. dan een Uappe

~

Umbu'tg niet" (RogielL).

Vat de tIIoubadoUM in Vuilliand bekend e.n ge.wa.aI!deeJr.d Wl11Len,

mLMchie.n lang.t. V.om,bUjlz-t uit hu 6eÁ.tdaiUnvat! hen,Gnil'.hem FigueM, die 6chll.e.e6 .tu.6Mn 1215 en 1250,du!" even na V.,
doOI!. de kuzeJl van he-t /I.RoomM IUjk,Flredel!ik 11 (1194-1250)
eI!.toe W(>/[d aangezet tegen Rome. te 6cWjven. RMu.f.taat: hld he 6tig6te helzeW.dLt van de mi.ddeleeuwen tegen de Iz~k. /le.t kon
in de /leI!volllning ge'->chll.even zijn. Vie. FlLedel!i/z II Wll.6 huzel!
gewoltden me~ de. 6teun van de paw.. maaIL wel!.d nadie.n dOM. and~e paw..en twel'Jllaal geëxcorrrruniceel!d./lij wP.Jr.d zel6t. de an.üIzJrüt genoemd en toch nam hij deel. aan ee.n klLuütocht. /li.j He-t
zieh zel~6 tot Izon,ing van JelLuza(em Illl.One.n. Reedt. mee1Lmaaf6
hebben

(\Ie

lll!.uü,tochteJtt. ontmoe.t met daaILbij "entoeh" .Ve mo-

tie.ven van die helLe.iJ., wtll!.en.i.ndelLdaad niet a(t.{jd zo godlld.iPn6tig al'-> !"choolboeken onJ., vlLoe.geIL w.ilde.n

dO~11

geloven. Tu Ben

haak je'->: eIr U1(JlLdt wel e.enJ., ge.u.gd dat i Uh 06 i emand om zeep

-i'-> .Ve uitdll.uklzing /zomt naaIL het 6e111jnt van een volkomen mtilmue lzII.ui'->tocht,maaJL waaIlvan dan toch de. zeepu.i.t het 006ten
wel!d meegebJtacht naai! onze lIIehteMe contJrûe.n.

/loe V.de tIIoubadoUM leel!de. /ze,nnen we-tenwe nieLVat zi';n Vellmoedelijke f.eenhe.(/.IL, Lodewijk van Loon, 6amLti. elOO6 van de F/[an6e /zoning Loui'-> VII,.iJ., allicht niet e('n voldoen.de ve.'rhlalLing.
lllaaMch.ijnf..i.j/z ti h.ijwe.l naaIL Z.FlLanlz'Liik geMüd.Eel1 thuübtljvM kan hij in elk geval nielt geWt'.Mt zijn..flij moet Z('f~6
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heel. UXtt landen hebben gezie.n. Mogvn

we VeJLOndvMtvlle.n dat

hij a.t& edelman vaak lIIet le.e.nheeJL e.n vOMt op flll..ijgl,)toeht -iJ,
g<WeeI.Jt?8e1.Jt.Hij zou dan toch e.e.n en.i..gI,)UM avonhuVLU.jk leven hebben gel.e.i..d,zoa.t& ~eedA lIIe~ bleek.
Hij UX11.J in elk geval eJLg veJLtJtouwdmet de P~ovençaa.t&e m.innelytiek. I>l.i..e;t alleen ujn m.inneUedeJLe.n, ook ujn fNElVE ujn
beuel.d doOlL de gV.el.Jt van de Zu.i..d~~e Ue~deI.Jg(l.d.ieh.te.n,al
hoewel in de. fnüde niet zo'veJLgeeI.JteUjkt' .MiMehie.n Ü dat
hieJLdoolL t.e veJLktdlLen, dat het epol,) een beweJLk.i..ng ü van een
NoOlLd6ltaMe 1[0llll1n en de m.innel.iedeJLen veel. meM. ondeJL .invloed
van de f1[oubado(t!tJ., dan van de Vl.OuvheI.J .6 taan, ondank.6 de 9'1.0tM.(' a~.6tand. Vele laat.6ten oe~enden meeJL -invloed ILl.t op de
VlaamH en 8I[abant6e hoven. Ook dat maakt van V.een alleen.6taande ~.tgUUIL.
fit kan lIIoe.i..lijk woltdvn volgehouden dat hij echt olt.{g.ineel. .iA.
Ve d.i..chtvolUllen d.i..e hij gebJtU.ikt ujn lLeedA mUt 06 lIIeeJL rud.i..ti.onev.1,N.iet aUv.en bij de tJtoubadoUM,ook .in de M.iddellaüjMe tytiek v.indt men ze telLUg, -lIlddIL n.i.et in de VuUAe poezie.Veze hee~t ze van hem.Ve meeI.Jte UedeILen ujn"canzo'.6",
(len oOMpltonkeUjke Pltovençaal6e VMm, VOOIt h(l,t (/eJLl,)t gebl[ui.kt
dOOI[ Gui.1faume IX, nad.i..en dOOI[ de mv.eAte f1[oubadoUJrA, el'( owf[genomen dOOf[ de t1touV~lLeI.J e.n dv. MiddeilatijMe dichtMA, evenal6 doolL Vante en Pef1[dlLCd VOOIt hun "canzone". &j V. wjgel'(
ze toch wel een I,)tlLo 6enbotLw, vOOlLal lIijm6ehema'.6 d.i..e echt otig.ineel. zijn.
Ook de inhoud van V.' I,) UedPJLen -iA niet nieuw en veuoont daMb-i.j wei.nig ve.Mdte.i..denhe.i..d. CILeatie6 6taat de latelLe Had{'JA]ljch
h(l.el. UXtt hogp.Jt. Toch -iA hij a.t& aUeeMtaande ~.tgUW'l en .invloedlL-i.jk d.iehteJL dadIL op dat kltuüpu.nt van zo ve.Mch.iUcmdv.
kulollLen n.i "t te veJLHdlLvn zondeJt hem e.en 6teILke peJt6oonl,( jk49

hei.d en e('n mMhwaMdig tal ('111 toe. te. hennpn. h, de Ati dde f/1(IogdlUhe ldtM.hunde. -iJ.. hij de e.eH te gelwe.6t om de 6("enge

ep.v.che vell6bouw( bte.-Ïde) en het zuil'elt !,ijm, ook in zijn tied~en.toe

~6('n.

te

Mede doolt cUe.

zui.v~hûd

van Iti jmen ie idde hi j om zo tp zeg-

gen de v~6i..jnde en leveMlU6tige huMtpoizi.e in Vui..16land in.

In de pla.ah van de. min 06 me.M.

"uwe

e.n zwaaJrmoedi.ge grdich-

ten van de. VltOe;9M.e Vui.t6eM.
In ûjn mi..nnediehten toont hi.j een gl(ote)( mpP6tM6('hap ()vel(
dp taal,ooh tpchnt6C'h geûen, dan bv.in zijn S"!rvaa6fpg"ndp.
lI"t doolt hl!m ingev(/(1"dp e.indlti jm <6 eV"tUw( tt.ipt ni"'IW.II(lt
ont6t()nd v"(lf vl(o"ge!(itl de V()(fl6taa( ondeJLinvlo"d van dp la-

tljn.6e flplthgpzangl!n. Urun me.t V.lvre(1g he.t bMgM",,('ht in d(l
Vuit1>e lylti.d1..Hrt hwam daM dan vOMgO(l,f in de plll.OJ,6 van het
lett~lt,i.jm

06 aUitVr.a.lÁ(':e{h V(lIt.6 L'(lvaUe 3, ~0m6

U-t('JL~ende

lAJOoltd('.n m('e6.t.a.l met

k.f('mt~)on

('11

maM

2 ai-

m"...( ('.Jt!lol1d v('J!-

6chi..llende onbdlf enltoonde lel.tellB!((lpen .Ve!(un m(ll

dit i. I'..

a.fli-

.t~aüe6 wO!(den doolt VIt.J.te Wü,h"l in vellband gpbJtacltt met
de wi..ehelaJLij met IIunet,,_hett6: tfllÜ. 6taaMI!.t, m"t e.e.n Itun" 9(1m~ht vOllmdel1 de. 1;o('l(n van d(l c,"aluI6p"puhen.f't zijt! t!WflfAlPn.6

nog h!'.el wat ui.tdltuflhingen m"t ({fli.tMlt.ti" oVMg"bfev"n in

onze omgang6taal. Te Winflel

gr_(l~t

en fl1aM, hellk en htrLU, ,.i.n Itep "n

PI( I'I'tl hele fijt,f van:Mnt

"0('.1(, doOIt

weM en wi.nd, enz.

enz.
Ooh dp. vltui&-<.ca1ü.iJ> geheel i..tt r"ovençaltl6e tItant. Z(" d"
v~k(a,tingen

bi.j de mi..ttneliede-'te.n

zel~.Maa!t V.~te

die tp.ch-

ni..eh melll..teJt1ijh toe. op een taal cUe zich topn nog niet elltoe

g e{lt.lt.nd had.
Alg"m".!'.n wo"dt IIlIn9"nOlll"n cia t h.i j t('VPM dp COIfIJl('tt.i.6t vlln zijn
fifldMPn ü.luih

~m.~

toen pen ('pnt"'lIIIvall

so

muzilthlml-tuu~.Ua46-

Wckt bthoout tot da.t b.i.6do. VI AftVi MW tVi ptVlOW.t VCUl
twutJLickt.Hd MW dt H.Hu&M~,b.i.66chop VCUl TO"geJltt'II-Maluruckt,dit olll6.tILeefu 110 zij" zue.t. MaJt luill ovtJtblUlckt. fit
Ü OJt6 hCl.1..a.tu gem Vlkel .t.poOIl. VCUl 11. '6 IlIUziek ovtJtgtbltve".
lIz weet dmt ook Kid UWVL OJlt.l. te fltinke.t. deze bClWClJWtg VCUlda.an htt6t: "ook bij dit lIIe1od.itbt .t.c.lU.jrlt ILij dt FIUlMVt gtvolgd tt htbbVt" .Wt Z-ij" Kid zo gelufz'Ûg ah. dt FIUlMVI die
bv. V4l'l Gauc.ebt Fa.Uü.t 65 gtdic.lt.tt" htbbVl btUWVLd gtMflgVl,
UWVLVCUl 14 met lllUu.tfz,Vt V4l'l fleJuIaJtt de VVlhldoWl,van de. 45,
19 me..t muziek. MogVt we hopVt da.t eeM ten Vl/U11116 c.ompon.i.6t de
(06 ettigelUedeILVt V4l'l V.op IllUziefz zal zet.tm MaJtoudt .tJt4l'l.t
en tegelijk zo pflMoonlijll ah. CaILl 01l.66? Oe oVeILgetevell.de
F1taIt6e UedeJten kunnen hem mU.t.c.lLien oop.iJteJten.ln d.k geval
.i..6 de ruuek zeelr. bel4l'lglLi.jl2,blj de IIlinnez4l'lgeM .in het algemeen zel6.t. bd.4l'lglLi.jkeJt dan de tek.t.t. Oe muueh zou on~ we(Ucht meeIL zeggen oveJt de ge~t Vl de zm van de UedeILVl dan
6,uolog.i..6che l>tlJ.di~,al dmt niet betw.Ut.
V4l'l V. ujn eVl deJt.ti.g.ta1.,me~.ta1. kOIl..te UedVte.n oVe/lge.t.evVtd.
Hee6t h.ij eJt meeJt g~dl'leVVt? We1Uc.kt wet. VeJUftOedeUjk toch
nie-x zove,.! ah. G.iJtaud de 801LnUt. V4l'l fAlie eIL BO gekend Z-ijn,
V4l'l Pe.ilte CaJLdenal zel6.t. 90,al zijn '0 datvtvan geen UedeJten
lIItUVl "c.iJ'tvent~" ,.t.t1t1.JLiAche a.anvallVt.A4l'lvallen konden ze evengoed all. beJrlÓtnen,die tJtoubadoUM .1I4l'l Guilhem F.igueJta hl'bben we 'iet Jlte.ed.t. geZ-ien •11 •do,-x het nid.
/IIanneeJt hCle6tV. ujn IfImneUe.deJtVt grltchl'leven?Ze Z-ijn niet tCl
da.ttJten Vl du.t. ook ,ud.in volgoltde te lUUlg.t.ch.ifzfzen.lAe~.ta1.
wout aangtnomVt da.t ze OVCllr. zijn hele .t.chJt.ijveuloopbaLut kunnen wolI.dVt g~plte.id.Sowrn.i.gen buchouwen ze ah. jeugdwvdl.OaaJr.
tw.ij6el .ik .t.teILfz 1Wl, datvt IUCI. IU.Vl.tLit dan zouden lIIOetVt bt~luUVl da.t V.in Z-ijn jeugd tec.hn.i.6c.h beteJt ondeJr.legd lQU
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dan uit ûjn

l(t{(ul. weJr.~

bUjkt. T.ijden~ het ~ympo6i.on van Gent

[n'10,haalde VI[.H. T"l[vooften G.Ju~bfu.th aan,(Ue op gl[ond van
~.tiUJ.,.ti6C.he en taal(lv(1Jleen~omMen m"t l!Vt 6lot \'an de fnûde,
de UedeJten naM epn lateJte levetlw<,~iod<, vrlrlllé.i~t.Vat Ü IwI[en op de mo.f."n van h"n d.i.e OPP,,)tPtt dat V. z.iJn ({"dM.en zp1.6
.in he.t HoogdlUt.6 kan hebben gu.c.hJtev".n, namrfijl< toen hij .tn
ThiiJU.ngen veJtbiee6, ze16h dat hij ddall. -i.n d-ie weJtrl.d van d.i.c.hteM en andeJte kUlt6ten0.aJL6 z-i.jn Itoep.{.ng o..f.h m.tnnezangeJt ~an
hebben ontdekt. Vat Li.jkt me. ZP.eII. ol1J).)(lQ/L6c.h.i.jn.tijk daM hij
alh meehtell. we"d l'eJr.eeltd, p"ec..{eh omdat hi.j e.en tt-ieWAle wijze
van d.i.c.hte.n meebltac.ht,geheel op Z.Fftankltijk a6ge~temd.
pl[o6.Ve Paepe(SJdeeU de Uedel[,," in dftie gftoe.pc>n in:de e'ln6üge.,e.c.hte mi.mleVe.del[en,de moltali6el[ende en de -i'lon-i.bChe..
Ve el'JtMe gltoep vofgt/lex -ik/z.ij(enkc>fvoudJ -6chema:de dichteJr
hp!(e.ek-t n-ie.t tot z-i.jn gel-idd<"maalt ove!! haM .Ve tweede 9ftoep
volgt het .i.k/ûj(meeJtvoudJ-M.hema.Zij,do..t z-i.jnde boze.ll,in V.
, h oge.n de beJujdell.l> ,de oveJtdltageM ,de bewake/l.h van de ge.e-i.ende:ddall..tn tigt de moltdd.f.. 06 die twee gltoepe.n te.gel...i.jkeJlt.{id
zijn onataan,.i.h niexu.i..t te maken,zegt plton.Ve raepe.MaM de
deltde gltoep zou hij aUehûnl> fa.:telt dateJten.Va.:t .zi.jn de. f..i.edeJr.en «,ruM,{n V.a6htdnd ne('mi van de zieffooh gewol[dc>n hoo n6e
f.i.e6de,n-iet doolt e.lttegel1 van feeft tr. tl[ekken,maM dOOI[ ZP te
i.J!.ontt,elten.Ve tltoubadoult Ce"camon,die !l<'h'lpC>n t//66el1 1135 1'/1
1145,I1og tamelijk MchaL6ch (val1 hc>m z.iJn 6f p cht6 7 firde·'!en
ove!(gele.\leJldJ ,kee"t van een antihll Clf,6C> hnuding tMug, maa.'!
zull<h om den bl[odr,ZOllfl> hij zeff, bekent.HiJ bewer'lde dllt de
tltoubadoUJIh leugen e.n waMhe.id vMmengen. Vat doex me de.nken
aan het wooltd van BeIttul> Aanje~:dic.htel[l, Uegen de '\JQfV(lteid.
CeJtc.amolt6 dicipel MMc.abl[u(45 f-iedeJlen be.kendJhoudt evel1.Wpf
ûjn c.on.tMta.t.i.e. va.n de ho06he zeden vol tot he.t e,{ndp.
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Een /wJe.&üemet wol.MjZeM en 6c.h..iUgeweJten .i6 de taal.

!Q1tVLÜt

V. ûjn UedM.en gMc.MeVen heeM.UeMta.l. komt men 61.e.c.ht6 tot
hypo thM en , al nemen heel l4ttt V. - kenneM aan:.in û. j n "4 en Ua.a.h landt.e, UmbWlgH taal. Ma.tvt ze ûjn OM -in 6tM.k vM.dUÁ.hte
hand6chlr.i6ten

oVM.g~levM.d.

HeeM V. ze!~ ze dan nadü_n vM.-

duint om zich aan te pa,Men aan ûjn ThÜlring6e taehaOltdM.6?
In dat ge.val zou het vellkeM.d zijn hem te bMchuWgen van
veJl.JlfllJ.d aan ûjn NedM.land6e eigenheid. Hij kon..i.mmM.6 omnoge.Ujk de woJtding van OM NedM.l.ancû, de geboolt.te_ van de ltijke

NedM.la..ndt.e WM.a.tl.LUIt(.in VlaandM.en,nota benelvaOJtz..te.n. IUj
6tond daa../t alleen en .in zijn eigen üjd.
Het .i6 beU moge.Ujk dat andM.e 'Uinnu.ängM.' V.hebben vM.duint.l.tinneUe.dM.en

g.ingen~

van hand.tot hand,vaak zon-

dM. gu.ch!teven tek6t, zodat e.It vltij mee k.on woMen omgu.pJtOn-

gen, -en zrdlu Met mke! om ze. aan te pa66en aan de taal van
de toehaalld~M.
liet .iA ook moge.Ujk,dat de oVeMchlr.ijVM.6 ze. tateJI., -rniMchien
in opdJutc.ht-, hebben vM.dUÁ.ht. 2e.kM. i6 dat M. Umbwrg6 e, Wu.tnedM.6/tanki.6che, zgn. "Vtaam6e"6polten .ut te vinden zijn.Op het
e~.lL6te geûcht zouden die aU aVM.bUj66elen van de olligine-

le tek6ten kunnen bu.chouwd waltden.Plto6.BeY6ch!ag(SlueU evenwel vaU dat die oVellbUj66elen evengoed bI het Vuit}, hadden kunnen veJl..taa.ld waMen, maa../t dat ze ook VOOIt Vuil6e .toehooltdeM begltijpeUjk lQ1/ten. Hij hee6t he.t dan oVM. l4ttt hij

een .inval, ee.n gedachteMpel van hem noemt, nl. een" 6fiimelndM."
Veldeken.Wat lAkt6 dat' FlJime1.n'? Een mocüllch Üjd6veJI. 6CkijMPl
dat eJrin bu.tond VLAAMSE ui...t:dJw.ktungen "-n waoltden .in de. VuLt6e moedeltt4al te mengen,aU teken van voaltnaamheid.Een VLAE-

UlNe lAkt6 een haa66e "'an, en"vlami..6c.h"te.n bij zondM. Mjn,,- vall'"
van hoa66he...i.d. Ten andM.e,d,,_ te.ge.n6te.llende woaJtd"tt van hoa6-453

hUd

~n dOlLp~hUd

I û~ de

U(1d~(1nJ

bUjken aan het Vlaam6e

ItiddeJllAlezen ontleend. Een dicht(1Jl geblr.u.ikt"vla(1m-Uch"en"vlaemeln"in iJlorUJ..che ûn,om
I

d~

belacheUjkhudtehekelen van de

dOlLpeM I , -niet ed(11(11!- ,die datgebILuik van de adel oveILnamen.

8a.d6 Ganzendonck -U van alle ajden . Man.!1 VlAfM IN<' behoudt zijn

voolLname b(1tekeni6. "Vlaeme1de" Veldeken? IUj wiI& eel1 Vlaming
en mOe.6t dM (1en vooILbe(11d van ho06&heid zijn.
Al die hypothue.n
ke.n

we

ov~

~

OM at'le(1n maaJtin een rloo.fh06.GeJla-

nog uit?In elk geva.f komt het m(1 VOM, dat we niet

voldoende bew.ijzenbe.6chiHen om ze keil te Z-iJn dat V.Z-ijn

Ued~en

ben

vo~en

in het MatulancM hee6t gUCM(1.ven. Vie zekeJtheid heb-

we enkel VOOIL z.i.jn SelLvaltblegende en vlLijwel ook vOOIL zijn

ENEIVf,wa.aJtvan hij latelL een veJlduiûte veMie kan hebben ge6cMeven nadat hem he.t eeMte deel
een hlJpoth".M.
Ook kan de vILaagwoILd"n

Wltb

teILuggegeve.n. W""lLal

geJ.>teld,o~

de UedeILen van V.de. weeJtgave z.i.jn val1 weILkeUjke b"1,,vingen. RenieJt heeM de .indlLUk
"van alti.jd dooIL 6antMeJten en al ûjn UedeILen ui t de 6ic:ti.e
te zingen". VolgeM hem -U V. bUjven .&teken .in gemeenplaatJ,en
diemodeWaJten geLllOILden.Po6e dM,maaILdantoch elegant en welluidend uitgedILukt. We m-UJ.>en bij V. indeILdaad de haJttJ.>tocht
die

we in zove.el tJtoubadOUMUedelLe n hOllen. Bi. j h('m vind('.n we

ook niet hetMILCMme

06

h('.x cljn-Ume van zijn haMe vooILb('.el-

den. VeeleeJt ee.n oUjkheid,die Reni.eIL a.f.6 UmbulLgJ.> be.6t('mpeU
en ookmeeJtzakeUjkhud,diedana.fg('meen Ne.d('/llandJ.> zou zijn.
V.gee6t Á..ndeILdaad &om-6 de indILuk ('en 6p('UeJ"je te 6pel('n,tot
onûpanni.ng en VMmaak van zijn adellijk geze.fJ..Chap. Jen No-

teJUMM bUjkt um de ILeputatie van V.b('gaan. Hij VIL('(1.6t dat
"vlLOeg

06

laat een achteILdodlti.g iemand ook onze V. ,uLt zijn

ugen ",inneliedelLen,van ee.n Ua.-Uon met een 6chone onbekmde
S4

(zou)fmnnen be..6chu.tcJ<gen".Nu,ik ben helemaal nüt acht(llLdoch:tig en ik be..6chu1.dig ook nid,zel66 at6 hd 1OO.aII. zou zijn.V.
WOlldt eIl (mmeM nie.t mindell om.Vat IUj in zijn SeIlvaM

.twee-

maal. Agne..6 van Loon noemt, en telkert6 "doer minne", zegt MtuUlltijk ni.d eIlg ve.e1.,gllle.t op wa.t hoo6H minne blltll.kel1de. fit.
zoaL6

«1(>.

«

zage.n, ook Iud e.ert6 vvrondeMteld dat hij via de ,"oe-

de~

de dochtllll,-ook een Agne..6-,witde belle~ken. MaaJt veJtgeten
we toch niet dat bv.Jacque..6 PeIlk in een gedicht van zijn bundel MATHILVE beJAJHIlt,dat hij van zijn hef.ditt een ku.& helM
gekkegen, t~ het in weIlkelijkhe.id een onhoo66e aOllveeg zou
gelOee..6t ûjn. In elk geval wert6t V. -aUhan6 in ûjn gedichtende .&tM66e God6 aan de belAttkeM van de gelulJAJde geUe6de (zie
tied 9 e.a.) en hij vil1dt jaloeMe mannen .(J!IIIo1leel (zie Ued
241.Vat.{~ volkomen in hoo6.&e gee..6t.
fit. bMtaan veMchiUende hand6chlliMen van V.' 6 minneUede llen.Hu voollnaamUe

«

hu zogenaamdegllote lleidelbellg6e,vell-

moedeUjk uit de Ie helM van de 14e eeWAJ,andellhatve eeWAJ na
v. du!.>. Het waMt me~:ta1 het Man~.&«che. h6. genoemd omdat het
lange tijd in he-t bezit

«

gewe~t

van de vool[name. Zw.it6eMe

6amilie ManMH. HU bevat Ve.dellen van 140 mi.l1npZltnge!l6 e.11
131 mitUatu1len. Na de velLOvw.ng van He.idetbe1lg (1621 IdoO-'l de

8lu:tbanûe g1laa6 TiUy-e.igenUjk Jan t'SeIlctae..6-in diert6t van
hu Hl'-iUge RooIII.&e rUjklVu.i...atandl,nam hij het mee aL6 buil.
Vie man mod

wet enige kuUuUIL hebben gehad al

fA.tt6

hij dan

legeManvoelldell. Hoe hu M .na.cUen in handen Iutwn van de F1lIVt.6e koninklijke bibUothe.k~ VUpllJ

te hd in 16S6 bij te..6tament aan de

weu ik

niu. Vll.ze vellmaak-

8ibUoth~que

Nationale. te

PllIt.ij6. &te TJUi.bnell,bollkhandelaaJt,vond het in Stllaat6~ en
bIlacht hu .(n I SBB naaJt Heidelbellg telLIlg.
liet

«

uit dat

/11.6. e.rl

nog andelle dat KaIll Lachmann en Moillz

ss

rRlIHL1~

(VI'.

(e/t-

te. van het Minne.ti ed, v (IJt dM. M. F.I MmtenH"ldvn. In 1881

ga~

rJri. 1"

Ifaupt -in 1851 hun bloemlezing VfSMHJNfSAM]S
douch Vogt
II te

eJI

een be[J.!M/ûng van.WILt V.betJ!eM,teven6 de eeJt-

poging om de veJtdlut!.te te kMen ove)[ .(e. zetten

bI

wat men

mer.nt de oOMpJronkei.i.jke taal te. zijn. Ik gebJrtukte de uügave van 1914. Vogt weJtd op zijn be(l,~t opgevolgd dooJr Ca'r.f I'on
('ltau!> en van hpm geóltlûkte ik de uitgave van 1940.011fangl) w(''r.d
Hit

nog nirwl1"Jrp uitgave óezoJrgddoolt plton.V'r..H.M06e'r.(l1iet te

vMWIL'r.Jten met de nameuze. komil'k van het zilv('.'r.I'JI .6rheJrm,lIanJ.,
MO.6elt). In 1950 ve'r..6cheel1,meen ik,de 50p d'r.l1k.fff;r flitgal''' 1",-

vat zgn.v(I}[be.teJr.ingI'Yl,alfe zijn zowat "n"ll bea'lb".i..td".t'r. i",
ook een beW<>!llling van heei. V.'

~

o(wvlte doO![ Th 1'0 dO![. FungI) "n

GabJti UI' Schi e.b- UI'. bi bfi.og!tani.e -waMdooJr vofgen.6 p'r.o6. de Smet
(SI "een befangJUjhe pelt.i.odl' van d" Vefdpke.I16i-(o!!!Ei~ (ondel[-

.6tMp.ing van mijl a6ge..6foten wMd" .Het komt me. wei vu.g.6ûn!>
veJtdacht VOOlt dat llUe. ovel[zeXxeJr!> in dp g'wnd wU'fen bewi.jzen,dat de oIlMp!tol1krfi.jke te.k6t dOOI[ dp oveJtl)cMLjv(',,!> van
de hH.weJtdv(lJtlmori.d.Vat fjjHme enk('f prnhypotlH'6e te mepJ!.
We zouden 0116 ten6fotte hWHlPn gIWn anVltagen On ".'r. nog w".f
een 6tJt06e oVMbf·i.j6t zaaf!> V. ze hre.6( geMh'l"v"n -en g"zongen-!

Ik ben bij de. fwe.e. genoemde uitgav".n gl'bfeven, -vaaltal nadat
.ik de m•.i. ge Dundee.Jlde. v.inni.ge. Ivr.itiek had gelezen,doO![ veJt.6chi.Uendl' .6pltl'keM uLtgebJtacht tiJden.6 he t Ge.ntM 6ympo.6ion-,
en hu

miJ voo!tkwam dat

men zich meelt en meelt. veJrwijde.!tde van

de ove!tge.ieveJrde manu!>CJtipten,we.füwaa!t met de foU,el-ijke be-

doeVng zo di.cM moge.fJ..jk V.'.6 .6 (l[eeHaal tr. benadMen. MaM
daa![ men die ni.et kent -ienûj uit ('nkefe Heine 6ltaglllenten
van de Se.ltvacMlegend" ('11 dUf., onvofdoe~lde·h.i.e.fd ik mij d(> VOO'l.6peUing van J.van Vam, "dl'. neMo!t van de Vefd"ken!>(lIdi.e"(S)
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VOOIt:"~

dH 6ympo6i.on zatt'.'! geen Veldeke.np"obleelllllleCVt ujn;

IIIen zal aUeell nog lIIa.IVt van Veldekenp1Lobtellle.n 6p11eken. "M.a .141.
e.lke poging 0111 een p1LobleeJJl op te l066en, kan CVt aUeen IIIa.a.II.
niew\Ie op1l.oepen.
Nadat ik Illeelt dan eeM t.ot bijna lAIDlhop(.ge knp1.punten Wtt6 gekomen,ging ik hu ah de gezond6te oplo66ittg bucholAlAlen,de
twee uitgaven te vMgeUjken Itekettittg houdend IIIU de ondCVta.a.n
(tike bln.dz,i.jdp. opgpgevett a6ruijkende VeMiM bI de veJt6chi1.lende 11166. en ill andeJte uitgaven. En vMdCVt mijn p1Lo6ijt te doen
IIIet de IIe6MatPII van hu 6!f111P06.ion, ahlllede IIIet RogÜ.fI'6 ge6U11deeJr.dp 6tudie en bloemlezittg,UJtJ.a.Jt.in hij hUÎ.6ch de ovellzP-W.llg van Vogt gebltuiflt,uitgaande van zijn Jtaadgeving "dat
noch de Endde noch de minne.1..(.p.delten,(11 bevltedig"nde VOJtlll ujn
op tp. ntlllen". Tett6loUe ben ik ma.a.Jt itt zoveJlJle 6.iloloog, dat ik
lllijn leven lang 1AJ00000den gpwiU en gp.lAIOgpn heb-weM een alUtM.CVtende uitdJtUkkittgl-en ze vad te Ucht heb bevonden 0111
uil te dItukken wat ik witde.VLt WeJr.k hee6t MU de p1Luett.tie
een bijdJuJge te zijn tot de Vel.dekeM.tu.d.ie,da.a.ll ik hlllmta.a.l.
gll.en zin heb 0lIl nog MIl.talle p1LObleJllen te 6cheppen. En dat hee6t
dil leZM ook MU nodig om UJtJ.t nadelt .t.ot de dicktM. te fwmen.
Vaalt i6 het IIIij in 6eLte 0'" .tt. doen. V. ti jkt IIIe ZIl.t 66 nog MIl.t
gpnoeg gpl.n.tpgltee.lI.d in de guchi edP.tti6 van onze WPJta..tJ.uvr.,
al i6 da.a.llin de jongUe tijd wet UJtJ.t aan gpdaan. Vat kOlllt welUch.t hieltdooll., dat hij gindelt zo al1llett~taat ett gelln,aUntltt6
tot nog toe geen tlJUIAJi j6baltP invloed hp.eM ui tg P.o P. 6end , zodat
kij geen pla.tLt6 vindt .in een ontwikkeUng6gartg van Ort ze UteJlU1.tn.wr., -UJtlaIlvan hij dan toch ah rrte./lkJAJaaJtdigp. voo1tlopelt IIIOU
IAJOltden buchoWAJd. frlat daaJtovelt gezegd i6 itt vellband IIIe.t zijn
epi6ch WeJr.k geldt ook VOOIt zijn lylliek.
fllfl hee6t lacob van MapJtlant(ca.123S I Cd. , 300)in ûjn lSTORY
S1

St.S"lrvaa~.Maa~ (lIn~

VAN TROVEN /lpl OVPI[ Htl lPVPIMv(1/lhaaf vatl

06

he-t

~~tI

~~tI

'.itlt VUljtu/tP WO(1/lt'

En~ab,

LaUjtlb

'ende hOMe die

EneMe' .MatVI
Mogen

w~.

b~do~..f.de

MaVtlant

Wj

hee~t h~t

Ü

OOll

(Iv(1/(

vatl Vido

~tI

bJr.acht te dfAJMe van den bconen

hij wel. he t P.p06 van V.?

meelt mogelijk.Een

wet, dat

MgP.tlb

g~6chl!~vrJl gp~chipd(>nü

m~tlne

allijd zo 6ke.ptMch zijn ?Van

~n~cht tI.i.et

ven

V~et~?

(,(,ti

ze.oei.den

Ü

ge'->Ch.ieden i b bchJ(i j-

oVeJ!~enkom6t

~end~ge.Vjke

tUMen V.en

kenlt-<6 van de. f..{e6-

de e.n hatVI noodfott.i.ge macht bV.jke.n te bezitten. Manlr MaeJ(-

lant

.iJ.,

veef didal<ti 6C/tM e/1 go~dien6tigr~ geoJUeYl,te.Vtd. Sti-

.ut.wc.h gez.i.e.n e.vene.enó ~ .invloed ze.Iz.Vt n.i.u du.i.deUjlz. a.an
te ~j zen, af. o.t.i j 6t 1'Li. j mog ~.l i jh .

En

onz~ mitl.tl.~.di('hteJ(

Janva.n Btr.aoant

dan?Voo~ee!!.H

fee6d(> die

bijna pe.n ee.uw lateJ! ,t~jl aan he.t BlrabantM h06 d(> t'la.n6e
tilVtatHUJr. veel be-teJr. bekend WM. EJr. bli.jkt ten al1dMe geen v(1/(.te be~taan ~e op en.i.ge .i.nvloed zou ~jzen.

~chap

Helzel6de geldt vooJr.

d~

m.indeJ! bekende SeghVt Vengo.tga6-waa.'l6ch.i.jnUjk beg~n 13e eeJ1w-~e dU6 zowa.t tU66en V. en Mal!.!r.f.al1t
6.taat,ma.a.J( ~e dooJr. Rog~eJr nevelachti.g wolrdt genoemd,al wO.'r.dt
h.i.j dooJr.Mae!!la.nt wel t.i.en maaR. veJ(m~ld.Hi.j WM mi..Mcluen wel
een We.6.tvlarning en invl.M.d van V. Ü echt niet nodig om z-ijn

WVtk

t~ v~J(k.f.a!!~n.Wel

hunnen

z~

b(>idel1

ben ondeJr.gaan. In zijn TPRIEEl VAN
MaeJt.f.ant

d~

inllf.Md heb-

TROYEN,g~'->Ch!teven

lang vMJ(

hefe Roman de TJr.o.i.e (" 55- "60) van Be.noU de St.

MauJr.e vVttaafde. e.n

u.i.tbJr.e.i.dd~(

SeghVt dezel6de opvatt-i..ng ovel!
van de vVtvUng vooJr. een
A. van

deZ(>f6d~

l~toJr.1j

de

van

TJr.o~/(>n

ho06b~

) , Vc>Jr.WOOJr.dt

.t.ie6d~"-in

g~huwde,hogeJ! geplaat~te.

d(> l-ijt!

Vl!OUW" (p'r.oó.

E~.f.andVt).

Een andVt p"obfep.m ü dat van Hadewljch,d.ie C1.lIene.eYl-6 in de 13e
~euw l~e6d~.Ze

6c'.h!t(>(>6 (lVenaf.6 V.minnpfljlr.i.pk,maa'l dan in mljb58

ti..eke ûn, en eveneert4 .in de. tItant van de. PJtov ~nçaal6 e. naaM-

dOUlL6.8.i.j de. behandeling van de m.tnnw.e.deJten ze.l& UteM .ik
Mail meeJtmaa.t6.
fJt -iÄ wel eeM gepoogd etti.g vMband aan te tonen tuuen het
wvrk van be.i.den,/IItUVl rt.i.et ov"-"..tt.Ugend.lrtd.i.en Hadewtjdt WVlketijk van V.wat zou hebben ge.leMd,dan zou z.ijn Jtoem nog ver~
gJtOteIL woJtden CÛlaJt IUj dan het gMotAte poUi..&dte gert.i.e van
onze middeleeuwen de weg zou hebben gewezen.
W44Jt Je6 Nbt~ .in 1928,ert.i.g~~ Jto~ch,de .invloeden
ten oMechte a.t6 zek.M b~chouwde en deJthalve mernde dat de
Wel VAOER OER OlfTSE OICHTEREN AWAVER,doolt de AtttlAHur.pert44ll
Jan van Boenda1e!1219- 13501 aan MaMla.nt toegekend, eigentijk
aan V.toekomt,loochent Rogielt dat.Omdat"men eeMt dan ln hem
een vadr.ll. kan huldlgen,a.t6 men op goede gltond e/!.n zoon 06 een
dochtM van hem hee6t aangewezen".
I k heb MOlt de bekOlt.ing gevoeld om de tiedMen na te dichten.
Vat: k.an .unmeJt6 rt.i.et zondM ZUIa4II. VeJtJt4ad, vooJtal omdat CÛlaJtdoolt de gee~t van de gedichten volkomen veJttOlLen gaa.-t. evena.t6 de tan1.mu.z.i.ek. Uj mogen rt.i.et uU hun ti..jd en hun ~tJteek
woltden lo~gema.a.kt. RoglM w.i.j~t MOp dat van de tiedelten"een
rnodeltne nadichti..ng en een aantal palLa6Jt4zen b~.ta.a.n,dle VOOIt
zovelt ik ze ken, geen van alle bevltedigend zijn doo~dat ze 66
eJt~ti..ge 60uten bevatten 66 de moeltij~te pa~MgM velLdonkeItema.nen" . lLij c.UeelLt veJr.keeILde V eILta1.i.ng en a.t6 : 'eltbWzen galtwe' doOIt' vMbleekte halmen' en' joch -iÄ die minne' doolt 'een juk
-iÄ de tie6de' . En de uUgeveIt ~tr.lde mij humowwch op mijn
hoede vOOJt de Velt.tating van 'gJuine ka.' doolt 'gMr.ne klei' .
Met d.i.e modeJtne nad.i.cht.ing bedoeURog.teJt wel d.i.e van A.Sdtllting~. Oe 6.1t4gmenten d.i.e .ik. CÛlaII.van .l.tu, -het WVlk zel6 he.b .ik
vJtUchte.loo~ gezocht - ,lee.k me .indeILdaad onaanvaaJtdbaaJt. 8.i.j
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Ued 22 gee6 -i.k een vooJr.bel!1.d dat gel!n kamrnen1.aaJI bl!hoe6t.
In Z-ijn

ZI!M

veJtd-ienMelijke. bloemt ezi.ng WI E WIL HOREN EEN

GOEV NIEUW LIW

?g",,~

t Vft.M.e .A.van del( H"lJde_n nlet aan,waa'r.-

op hij ûch ba6eeJtt voO!! uIn telud,evl!nmi.n aiJ., vool( zijn volg-

oftde. H.i.j motÁvee.1!.t de!r.hafve ook Z-ijn 6chJU.j6w.i.jzl? IUl?x.Vat.
heeM hij wl?1.Uchtnietnod-ig geacht,geht op ûjn bedoeling.
Na veJtgeUjking meen ik te mogen zeggen, dat ook wel enkele
vMkeeJtde veJttafi.nge.n al6 voetnoten {n zijn weJtk vooJr.koml!.n I?n
ook a6wijk.i.ngen van M. F. -a1.than6 van de uitgaven die ik kendie me niet vMan.twoOlr.d Uj ken.
In het a1.geme.en bl?n i.k zo dicht mogl?Ujk bij de dichteJt gebleven, voO!! zooveel dat kan IAKJl(den u.Ltgemaa.kt. Wl?l.hl!b i.k gl?tJtach.tde.6tukk"n zo lee.6bllMmogeHjk te maken dooJr. het wOOlr.dbl?etd aan te pa66en, evenwel zondeJl d" OOl(6pl(onkelijkl? klanken,
vooJr. zovel?1. die kunnen lAKJ!r.dl!.n aanvaAAd, tI!. veJtvat6en.
Een oprtMking in algemene zin: ;(M w.ille van het metl!um kan
hiM en daaJI bij he..t. lezen een apocope ~6 6yncope van de d066e e nodig ujn.Sommige beJAX>JtkeJt6 hebben deze dan weggelaten.
Ik dOl! dat UewJt nieL Ve lezeJr. voe ft dat wet. Zo bv. heJr.' (hefte = haM),an'(ane = aan 06 zondeft),end'(endl! = en),doft' (dofte = dooft), enz.
Bij elk ge.dicht

g",,~

.i.k:l) ee.n vJtijwe1. LETTERLIJKE vefttttfing

in pl(oza en 2) vel(klAAende noten, eft mi.j 6teed6 VOOft hoed"nd
het. ge.dicht .te bl!duimele.n.
Zodoe.nde meen.i..k de mi nneVedM(UI van H"nJt.i.c van Vefdeken, vol.doende lee.6-e.n genietbaM te hebben ge.maakt
leZeJr.6.Va..t

wa.6

VOOI(

h"dendaagM

aUhan6 m.i.jn bedoel.i.ng,ook die van dl! ui.tge-

VeJr..
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1
Het Is goede noewe mare
dat die vogel openbare
zingen da men bloemen ziet.
Toe den tijden In den jare
stoende 't dat men b I IJde ware;
leider des ne bin ich niet.
Mijn dombe herte mich verriet,
dat ich moet onzachte ende zware
dragen lelt dat mich geschiedt.
Die schoneste ende die beste vrouwe
tU5schen Ronen ende der Souwe
gaf mich bi ijdschap hle tevoren:
dat Is mich komen al te rouwe
dore dompheit,niet van ontrouwe,
dat Ich here hulde hebbe verloren,
die ich ter bester hadde er koren
ofte in der wereld leman schouwe.
Noch zere vorehte ieh heren toren.
AI te hoge gérende minne
brachte mich al oet den zinne:
doe ich here ougen ende mond
zag zo wale staan ende here kinne,
doe ward mich dat herte binne
van zo zoeter dompheit wond,
dat mleh wijsheid ward onkond.
Des ben leh wale worden Inne
ó1

bit schaden sind te manegen stond.
Dat avel woord,hf!t zij VArWilten,
dat Içh niene konde I"ten
doe mich

beel roeq

rn ij n domhe Wil"n:

der ich was qérendp oeier maten,
ich bad here in der karit"ten
dat zij mich moesie al ombevaan.
Zo vele ne hadde ich niet gedaan
dat zij ein wenig oeter' straten
dore mich te onrechte wolde staan.

"Het v., een gord". nieUW(> .tijding die de vogl'fen fui.dl' ztnge.n UklaJL men bfoeme't zieL In dl'.ze t.ijd vat! het jalV! zou "'{'ti
bLij mM--te.n zijn,maalt hefJ1a~ dat ben ifz ni!'l.Atijn dwau hM.f
velt!Lied me, zodat ifz IU{!ld e.n ZIAXtM Itc>t (eed mMt d'lllgen dat mi j
oveltfzomt."
"Ve -6c.hootll.te en de. be-6te V/Wilt\! tU-6-6e.n Rltone en Souwe. -6chonh
m.ij vItaegeIt vlleugde .Mruvr. nlt moe.! !.fz daallom I[ouwelt. VOOIt mi. jn
dOllpel[he.id, niet doolt ontltouw, heb .i.h de 9 elte.g e.lthûd V(l/l1011 en
van haaltdte.i..h had u.i..tveltkollen 0..(6 de beAte. .tie iemaltd.in de
fAlelLeld /utn vürdelt.l.Jog vlteeA .i..fz zee)t haM tOalIlt. "
"Al te

he~tÁg

v('ltfaltgelt bltac.ht m.i.. j bni.telt mezel6.V(' -6choon-

hei..d van/llurll ogelt en hruvr. mOltd en valt haM hilt,vPltvllf.de m.i..jlt
hlV!.t va" zo zo(!j('. dUklMltûd,dat ik geen wij6h(Jid mee)1 k(Jnde.
VaM wO'ld .ik

ml'n.i..gp

Hond 6i"d6rlün tot m.i.j"

fp('du}(IutI

aan

h(1l(,(Itt!elld. "
"Het e.({vele l\J(}oltd,hp.t wp.ze w.ltvfoekt,dat ik n.{e.t kon wçelthouden tOlm m.ij" domme. waalt mij bedltoog:/tdlV! dÜ! tk Ili.teJtmate begeeltde.,ik -6",eekte haM,mij te omhet.ult. Ih zou ni..et zo-
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veel müdaart hebb~.rt ah ûj ma.a/l een b~uje had IAlU.l~.rt a6wij/l~n van h~i: ftechte pad dooft mij tM. wille te zijn."
Eigen aan de m.i./1neliweJLen Ü wat de VuiUVIlI een I Na1:wtu/1gang I noemen, ah begin e.en bl'phf van d" /1a1:I1LIJr., die al dan
ml'i: i.n oVI'.fte(uu,.tpmmi.ng Ü mU het gPJlloed van dp cUektell. In
d.t.t lüd ni.el:.
Vi t t<.l'd ~ el'n "canzo", 1'.l'n vaftfll cUe eJf1PIt .iJ., aan de Pftavençaai.M I'.lflliek, zaait. we zagen.
De m"(>Ät". U"de!!en val1 V.zijn c.anza't.: t.tfta6en met al-6 I(qmt.chpma. ~~. gelijke aanvangt.gedreUen vn eV.n a~w.i jkend t.lotgedeeLte,kiM aab-aab-bab. MaaIl V.maallt eft .i.eh pv,v.,aanLij/lt.
van dOM zijn dJUeled.i.ge 6tfto~e met o..tt. llijmt.chema t.lepend6(vpend-t.taand in de aanvangt.g~deel.ten.Va1: komt voaft de eClLt.te maal bij hem vooJr..
Ve Nede!r.landt.e p!L06 .V!!.A. Toube!r. (S) ,veJr.gvLijkt dat t.chema mp.t
reil deJr. beke/1dt.te t.tfto~(>/1 uil: dv m-iddeb.wwvn,nl.hpt kMkgpzang STABAT MATER:
stabat

m~ter

dolorosa

Ilixta crucem lacrimosa
Oum pendebat Fil ius.
Cuius animam gementem
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.

IndeJr.dlUld een tJtv.~6ende gilijkerI.Ü qua metJlum I'.n 6.tJlo6ebO!u(/.A~gvûen vanhl'x 6eLtda1:bij V.t.lecht-6 .twee ftijmen voal(komvn -in I'lke 6.tJr.o~~.,een de!r. tekenen van zijn vill1:uoütvi.t in
het !!..ijmt.pv f., flan h-i j de t.tabat-mat(>/[-6.tllo~e tli vt h~.bbvn nagvvoigd daaft ze uil: dl' '3v ee(uo t.tamt.Maaft ze HruLt ü, I'.V/1 vo~m
tJladLt.i.e utta1!i/1 ook V. kalt hV.bben geHaan. Zv bvhoo!!1: tot dp
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zgn. fJtartc1.6ha4JtU Beweg.ing •Nadien !W-'r.d ze vaak g~.blr.ui.ht VOM
fl~AIlgezangen .
In v~d lIId de enoJUlle .invloed van V. op de Ou1.t.6e lut~Jl.kun
de,ü he-t wel tlgenaaJr.dig dat dü. HJr.o~e na h~m 1.n de btotlüjd van de Mi.ddethoogduUt.e lljl(} eh. ni~.t "",elr. voolr.lwmt ~.n op
eenmaal na die btoei..tijd weM opduikt . Vat fA).ij!lt dw.. nÜ.t op
invloed van V.,wel van d~. fJr.arteüh.dlutM. dtchteM.
He.t ltieJr.na volge.ltde tlA.'ee.degedicht IA1Ol(dt g".noemd "de. vl(oUlIJent.tJr.o~en" ,omdat dp dichte.1r. dtlOJLin de vMuwen aan hMwool(d laat.
Opvattend ti het veMchU in toon tw..Mn bei.rle. (.ierle!ten. fn
a.l.6 we even md pl(o~.Ve Paepe(SI,veJl.ondeJr..6teUen dat hel: eM.6te een antlAJoolr.d op het tweede zou djn,dan W.jgen !W een
andeJr. UcM op he-t eeMte.Van ti he-to~ de man ûch a~ze-t tegen "de .6cltijnhei.Uge,zel6genoegzame klacht" van ûjngelü.~
de,zel~.6 .6pottend,wa.t men kan hOl(m aU de. dicht{'./( zegt fA.II1QJI.uil: zijn .6chuld be.6ta.a.t:
Ik bad haar In caritaten

(om godswil?)

dat ze me zou omhp.lzp.n.

Wat dtuvtondeJr. ook moge VeMtdan wolUfen, z".gt pIlO 6. Ve rae.pl?,
e.en lIIÜ.6tap ti het niet. Ande!te m.inn('.dicht{'./(.6 gaan heel. Wf'tt
veI!deJr. met veJr.zoeken,die dart toch nietatt. oKho066 wolr.den be.6chotfAld. Vat dod me denken aan de even düh.l(ete veJr.ze.K van
een na.amloo6 gedicht uil: he-t ANTWfRPS LI fVBOf /( , veJr..6 chenen 1.n
1544 en l(eec16 1.n '546 op de keJr.luzUjke 1.ndu ge.zeX. Oe dichtel!
zä gekeJr.keJr.d te BtartkmbeJr.ge, vel(dacht van .uhemtü van peK
adeWjke dame. en zal op bevel. van Wout"" van /«(1"6 onthoo6d
wol(den.Hij v(luucM:
I'bchtans en heb Ik ha'?r niet mlsdi'len
Anders dan ik haar mijn herteken bond.

Maalt kom, laten we bi.j V. bli.jven. Zo 9"zÜ.n, 6ch.i jnt h.i'; t"
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zegge.n da;( allel> kan a6wijken van de hoo661l. zeden,all> de minne vPJIwoJIden -U, tot (I.en~alortllpe1.Hij legt brouwl'.n& de vllOuwe
het woolld ~pe1 in d(l. mond.We kunnen het zo b(lgllijpen:ik zou
nte.t onhoo6~ gWll.l'At zijn all> ze niet zo Mail aan dwaz(l Ilegw
UJO..6 gebonden gewee.& t. va gedicht behoou dan ook tot de dellde
gllOl'p,de iIlonüche,ln d(l gllOnd anti-hoo6~e.
HI'.t Maa;t te.n andelll'. in tegertllpltaak mel Ued 1,waall dat "ombevaan" bUjkbaaJl niet }n ~Wjd .iA ml'.t dl'. ho066C' minne.
Het valt m.iA~chi.en op da;( ik "domph(l~" veJltaalde z~.1 doOI!
domheid 0.1.6 dOJrpPJlheid,een anti.e.k neof.ogüme.Vomphû.t bl'.tekent zowel. hl'.t ene al/.; he.t andelle. rl'.genoveJr. de hoo66e minne.,
-onveIlvulde vVllange.rtll - ,~.taa;( die van de dOIlpOI.6, be6c1tOuwd
all> een ûnneUjke Ue6de.
2

"Ieh bin vro,sind ons die dage
lichten ende werden lank."
Zo sprak ein vrouwe al zonder klage
vr i j I f jke ende ane a I gedwank.
"Des zegge ich mijnen gelukke dank,
dat ich ein zolik herte drage,
dat Ich dore negelnen bozen wank
ane mijner blijdschap niene versage.
Mieh hadde wijlen te einder stonde
wale gedienet ouch ein man,
zo dat ich heme vele goedes gonde;
des Ich heme nu nlene gan,
sind dat hee den moed gewan
da ter" e i sen mi ch begon de
dat Ich heme bat ontzegqen kan
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dan hee 't ane mich gewerven konde.
Het kwam van dombes herten rade
het is te dompheid ouch ergaan.
Ich warnde heme al te spadû
dat er hedde ane mich misdaan.
Wiû moch1e Ich dat in qoede ver"staan
d~t

hee mlch dorperlljke bade

da~

ich heme moeste al

(Het zal heme noc,J

ombev~~n?

erq~éln

~e

kW<lr!fl.)

Ich waande da1 er hoves ware:
des was ich heme van her1en hold.
Dat zeqge Ich ouch wale openbare:
des is er van mich ane schold.
Des drage ich mich eln goed gedold:
mich is zijn schadP. vele 0.nmare.
Hee ies mich al te rijken sold
des kh vele wale ane hem pnthélrA.
Hee ies ",Ieh al te loze minne;
die ne vand er ane mich niet.
Dat kwam van zijnen kranken zinne
want et heme zijn dombheid ried.
Wat of heme schade daar ane geschiet?
Des brenge Ich heme vele wale inne,
dat hee zijn spel t' onrechte erziet
dee 't breket eer hefl 't qewinne."
"Ik b~n u(lAbUjd 6indt. d(l dagp." la"~l"-"" (In kfaaJrd(lft wo1Idrn",
za 6p!1ak een UftOUW zonrleJI ktag (I 11 , Vfti. j pn zondc" 6ch·Mom. "Valt~-
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om dank i/lmijn lot dat ,th zo mijn halLt mag dMgp.n,dat ik niet
dooIL t'{>.11 onWlliVld..ige man aan mijn btijdJ"chap vt'Jtzakt'n mod."
"Oo/l mij hee6t een man eenmaal tlLO/lW gt'dit'nd,zodat ik ht'.m
vet'.l gOt'dI.! gundeiUkLt ik hem nu niet mt't'IL gun 6,ind,~ IUj zo 0ve!tmoed1g wvrd,dat IUj begon te wen wat .ik hem bett'Jt ontzeggm kon dan hij het van m.ij vt'llWellven kon."
"Ht'1: weILd hem ingegeven doOft zijn 1ÎAlI1Zt' halLt en het mout
dan ook tot dwatv..heid leiden. Ik UklaJL6chuUJdt'. hem toen het al
tt' laat. WlU.,dat hij me had mL6daan.HOt'. kon ik te.n goede vM6 taan dat h.i j mij dOILpMUjk bad hem te omhelzen? I Het zal hem
nog M.t'.ch1: be.komen.)"
"Ik waande dat. hij hoo66 lAm • lil lAm hp)ft dil!.. van hMte gt'negen. Nu zeg .ik du.idetijk dal.ik eIL helvmaal ge.en 6chuld aan
he,b.lk voel me dan ook niet velLlege,n en helemaal niet om z..i.jn
onhe.il begaan. Hij wte van mij een te Jr..ijke be1.oning,wat. ik
Ut'veJt niet van hem had ondeILvonden."
"Hij wte van mij een al te tich1:zinnige. tie6de,maM die
vond IUj bij me niet.Vat ~ dooIL z..i.jl1 onve1L6t.and,fAklnt zijn
domht'id ga6 het hem in.Wat onheil, it. hem daaJLdOOIL oVM/lomen?
Ik bIteng hem wt'1. duldeüjk aan het vM!..tand, dat h.i j zijn 6pel
veltkeeJrd heeM aangpl('gd,daaJr. het a6blre.e./lt e('.lr hi,j hp1: wint."
Vit z.i.jn dU6 de VItOuwen6tJto~en.Veze geUp6de vü,dt een omhelzinglal.)" dat IAJOOftd nietm~M bt'1:eke.nt danfAklt het zegt), et'n
al tt'. Jr..ijke beloning. Ze gebILu.ikt M

n.i.et allee.n 'dompht'A.d'
VOOIL,maaft zel66 ul1:d1Lllkkel.ijk 'doltpMUjk',wat. niet mal6 it.,
zoal6 ILeedl.! gezegd.
Typit.ch vOOI[ de vMvolLmingen dit' de. oOir!.. p!tonkeüj/l e, t.ek6t.ldie
we niet kennen) ondMging,it. het ee1L6te ve1L6 van de f11fLt6te
6t1Lo6e.ln het kleine. Heidelbt'Jtg6e Mndl.!chlL.i6t luidt het:
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Hpe Isch "In mi

pn

l05eminn"1

in h"t g'l.ot" Hpid"lbelLg!IV:
Fr ~!_!_ ",1 ze unl;!ev~ger minnen

KiM dan maalL.Ve /:!ellzI' mag aff"6ZltlJ.. nipt 9"motiv""'rd uJn

met d" befA}{lJUng dickte!t bij de o!tigin,,(e t"kM t" hUjven. Zoai6 !teecU gezegd kennett We imme!t.6 z"e}l weülig I'an het LOOM

van die_ tJ.jd, daaILg e1lLte tt dlLt de ottd"!t6tJleept" (.\)(Jo~d"tt lLli" vi"Jl
tot he,t vocabula![ium vatt V. beho!tel1 etl zeM goM i.tt zi jtt .6tJl"-,,.kto.lLl van die tijd zijn ottdeJl te b1(Pttgell.Ze komen in Vi'!ldlu.t6te ho.nd6c1J1r_ir,t"tt

t ' oo,'t.:i6 e,~ hie,~

"gp~t'iim"ft"?'Mi',

iJ.. ook aR

•Vlo.o.m6· .
In d" ba.6i6 -llal1d6ch" i 6tPtt ontbJt"pk( "I' "'mOPd" f{ jk d" veJt61("geR
tll66en haakj(>6 :Üt de betJtouwbaa!t6tp ui tga\!(-' van M.F. ,di" van
1914,Iwmt hij ni"t v(lo'r,wef in di" van 1940.
3
Wee mi ch schade i3nf> "' i j "pr

VrOlJWf~"

deme wons ich dp.s !lorren rij'>p.s
do ane die dleve n('men "1nóe.
Wie mi.in onp hen- hi t tnJuwpn
dP.fll won'> ich dp,> p"lr"cti .i<~ps
endp V'J I dA h".!me mi .i np h"'HI0.
Vril<l" i "mpn wep 1 i j 7 i ,j ,
di".! !-enne 7i,j dél hiJ:

het is die wole qpd"n"1.
C~node,vrouwe,mlch,

der zonnen gan Ich dkh,

zo schijne mich der mane.

"

Wie mi.in nood qf>V0<'qer
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war~,

qp.wonnc ich lir,t ni'l lij!le

61i

on de vroude manegvalde,
want Ich welt vele lieve mare:
hloemen springen ane der helde,
vogels zingen In den walde;
da wijlen lag der snee
dat steet nu qroene klee
bedauwd ane den morgen.
Wee wele dee vrouwe zich,
nleman ne nodes mlch:
Ich bin onledig zorgen.

"Wie m.i.j beltUttell.t bij mijn Vll.Ouwe., die weM ill de dOJrJte .tak
toe waaJtaan dieven hun ei.nde vinden.Wie mij bij ha.tVt al.6 .tItouw
vooIIJ.deLt,cUe weM ill het pa!LacUj6 en VOOlL hem vouw ill mijn
handen (in gebed) . VItaagt iema.nd wie z.i.j .u. ,hij zal ha.tVt hie1Laan heJtlle.I1.I1.('.I1.:ûj ,(.6 de uhone.. Weu mij ge.nadig,vltouw(',ill gun
u d('. zon al.6 voO![ mtj de maan maalt .6c.hijnt."
"We!td mijn le.ed maalt dJr.a.a.glijkeJr., dan zou lil Ue6 na leed
geuknnen en menigvuldige vlLeugde,want ik weet veie lieve maIten:de bloemen ontiuillen op de heide,de vogei.6 zingen in het
woud,lOOaIl vlLoegelL .6nee.uw lag ,.6taa.t nu glLOene klavell., bedauwd
de.6 1II01Lgen.6 . Wie wil vell.heuge ûc.h,maaIt da.t niemand me da.tVttoe
ui.tnod,(ge,wa.nt ik ben niet vlLij van zOJrgeJ'l."
+++

Ik gee6 die twee Uedellen onmiddellijk na el.t?a.tVt,omda.t andMen ze al.6 ~~n l-ied be/uholJW('n. Ik zü zP.. af)., a6zcrndeJtfljlle
V edP../ten , VOOlLe.elt.6t al omdat he/t ('.inde van h('.t eM.6tp.. mij een
~f.ot Ujllt. V. .6plLeellt hielL de geUe6de aan,wat ni.et g('.bJruLkeUjll .iJ.. in de mil1.ne.1ylLiek(1OOaIl de dic.htell. nie--t tot,ma.aI! OV(lJt
ujn geUe6de .6plLeekt)wa.t hij nog 61ec.ht.6 e.enma.a1 dod.,tut.me.U jt? in he.,.t volgende Ued en eveneeM alJ.> .6lot. Bovendien zijn
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i nhoud en toon van beide VedeJW1 zo velr..I.lc'.hilimd, dat ze m•.(.
nül bij el/'laall hOllen.Te.n ande!!e:V./tpe.ót /teeR. wat: HIu,:tJr.o6ige VedMm ge!.JCh!!even. Vat de 6(JlOnenboufl.) deze.f{,de ü,doel
niet6 te!! zaf<p.V.geb!!ui/'lt mpeftmaa16 dezeC6de.
Dü. 6tJto~enbo{tW,!!ijm6chpma en met~.um,\lelltonen hiM in g!!Mpen
van d!!ie vMzen het -bChema AAB. P!!o6.TouóM/S)b'lengt dat.(rl
vMband mei dl' 6Pquentill i n dl' Gl/pqO!!illdn6p V tU!!q i I' .
Hij blr..engt die UedVlen, - één bij hem - , in de anUho066e glr..oe.p onde!!. Ve lamte d!!ie vellzen hu/men aRdu.6 wo!!den
ge.tezen:w.te wiJ. mag zich vM/tp.ugen/üt de minne)maa!! daalr..voO!(
moet niemand op mij nog !!eke.nen. Het ü in e.ek geval niet meM
de'bUjd6dlap'van de minne,maa!! de 'mpnigvuldigp v!!pugde' in
de natuuJr.., "want/die 'want' iA exp!!e.6û(6)ik wepl veie tipve
mallen".
Maall iA die i.ntMp!r..e.tati.e niet IAk1t WJI gezoch.t? Ik meell vlln
wel.Ugenlijf<. zi.et hij 6lpcht6 de tWPede 6tJlone. En wat dan
met de eelr..6te?Moel die dan ook aR6 .ilroni..6cfl wOIf.den opgevat?
Vat z-i.e ik niet zo goed zitten, - te/1Walr..e men het ongeb!!lu.keUjf<.e aa/1.6p!!eken van de geVe6de ook all.> anti -hoo66 gaat Û"-/'!.
Ve veJtzen zeven/negen van 3 z-ijn volkomen bI de gee6t van
de minne.1.IjJtü.f<.,Waalr..in het w'tbod(ln iA de Mam t(l noemen van
de geUe6de.Ve. mi.nne iA heÁmetijk.EJt hoolLt altijd geheimzinnigheid bij, ze166 a16 hel om epn vMbee.fde VJtouwe gaat.
/Ie.t genot dat de dichtM, - 06 aUhlln6 de man die hij teil toneRe voeJtt -, i.n de natwIJ! vi.ndt, (6 niet noodza/'lef.ijk .in ve!!band te bJr..engen me.t e.pn v('Ázaking aan de 'óf i jd6chllp' van d(l
mi.nne.Vaallgef.aten het

~eildat

de natcwll in het aRgemeen do a!!

minnedi.chteM e..Jr..bij woJtdt be.tllohhen,ü het mog(lf.ijl<. dat de.
cü.CMM kiM i.n de /ta..tuwr.. .tJr.oo6t zoe.f<.t voo!! zi.jn mi.nnepijn,
Vr.006t ctie hij toch ni.et zaf. v.inden,tenûj IAk1nneeJr.. zijn "leed
10

dnaageijket" weid.
5
Iristéln IllfJestp iWP lijnen (J.-Jnk
'; I i'lOP I ij n rlpr I<on i nq i nne
1'1'1111

p,..,is(),," tJnmR rlPli'lr- t(,,,

'Jwan~

mor" rl;w rl i (> kr i'lrh f rler mi nl1P .
rléln~

1\,,,, lill mirt! dip 'lo<>rle

wn I 011 dal
7111

ie h n i ene qedr i-!nk

ik pijment ende kh zij minno

b,lt

d'iEI

I)(!{'

<>nrle mil'j d'it

7

i

in.

Wale gedane
v'-ll ses anA,
Ii-! mich wezen dijn
enoA wis doe mijn.

6
~il1o

die

lUnrlf'l

toP dpn krll tpn

heren lichten schijn
hPVA

t qcln" i 'lP t

"n<ln die kleill8 voqAlljn

herps Zilnqes zij n qUlw i

h" I •

troeriq is dat herfn mijn,
wilnt het wple nll winlr>r zijn
dee ons zijne kracht erzeiget
anc den bloemen die men ziet

I i echter v,)rwe prh I i "ken rl'Jrwp;

Ja van mich gRschiedt
leid enrlp Ileves niel.

"T'Lütan mor6t zond(?Jr zijn wif tlf(luW

7Î

in aa" ar Iwnirri-lil1,

want het velfgi ndwong h"m daal( (orl me_" I( dan d" I<:wc!,(
n",O" gMd"

gd'ü~d"za1me

dra.

dan~

geLi.jl<e I<Jruidenw.ijn dJronl< en lutall
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d~'If ml"-

w(J(rn(O",da(ik nooit drl(-

m",,~

darl hij p"ntin

!Tf."

dat

wee~

kan.Schone zondH vaf1>h(lld, laat mij van jou zijn ell

jij

van mij."
"Si.Il~

de zonm'Mhljn vl'llki ld

Ü

(I,n de zang

Valt

d(l vogel-

t j ~ v Ml.tomd, Ü mijn haJLt Ól ewU 9 , wan t nu woJtdt h e-t w,( nteJl,
cüe 0116 zijn kJtachX toont aan de bloemen dil! mt'J1 f ~chteJl van
kleM,geheel vellbleekt ûa,wa,t mij tot fevd en n{v,ttat v,teug-

de

~t"",t."

Wel'll he-tze!6de gevat.Vi.e twee tüdellen wo'lden af1>
uhouwd in M.F.,zoweldüvan '40

al~

~én

be-

divvan , 14.RogieJl geeM

-in 1931- de tweede 6Ól06e heteJn<l.ll1 nia,omdat hij WMe.n d(l
inhoud deJt

iA om ze

~tJt06en

at~

geen vl'llband zia,l.OO.t juiM mijn Mgument

twee a6zondeJt!ijfze. UedeM,n te

b~('houJAJen.Hij

meent dat Hoogdui.t~e woMden. a~' {'![zûga' en' ga)lWe' in he.t twee-

de de vlUlag we,tiigen 06 he,t niet ten a/'l!lechtC' aan V.wOJtdt toege~cMe\len.MaM daMtC'genoveJt ,Haat dat alle VedeJlen van V.
0116

~teJlfz

VeJlduit1>t ûjn oVe/lgetev"Jtd.lk 'Zie daM,(n d,M gevn

MgumeJlt om h(lt weg te taten, te m(lVl! dat
1940 van M.F.h(l-t 'onechte' 6tJteng w(lJtd

~n

de nUgave \'ltn

a6g"~('h(lld,,n.

Oofz Van dell He,ijden gee6t die twee,de .6tJ!06e niet.
In hei: atgeme(ln heb ifz uit het Ge1l.Ûe

~lJmp06i on

g(lfeeJld, dat

Jledenen van 6ilofog'u'che aMd nia altijd kutwuJthi1>tollüch
kUMen gelden.We tMten om zo te zeggen in ha dru.J..t1'Jl zofang

we de ldJleefztaat van V.nia ten votte k(lj{nen. Taat'?JQJ,\Iel,want
op het ~ympoûon maafzte p!w6.Ve Sm(lX bezwaM te.gen h",t woolld
diatekt vOOJt de toenmalige MaMfandM taaf, tvJtwi je
g~pJtok('n

,,~

toch

wolldt OV(lJ[ ('(Ij{ Midd('fhoogduit1>(1 taaf.

VI' laat6te ,troe.e veJtz(Ij{ van Ued 5 ziin niet oJtig~n""l in d,,ze ûn,dat Zfl teJtuggaan tot e(ln O(IJtoude V(I'rfoving6nOflmut(l:dlt
büt rrKn,ich bin dfn.Pllo6.VIl.Jan df! VtiM haaU een andell vooll-

12

beeld aan uil hu midden van
6chllee~

d~.

'2e eeuw. fen geteVLde dame

aan een geu.,te.Ujke in Tr.gefln6ee

~en

Ldtijn6e
bflie6 in vVLzen(een w,inLleodleindif1e.nd op dr.le 6Vlo6e bt de
t.O(I)t

volkAtIl.al:
Ou bist mfn,lch bin din,
Des solt du gewis sin.
Ou bist beslozzen
In minem henen:
Verlorn ist das sluzzelin,
Du muost och Immer darlnne sin.
7

In den tijden van den jare
dat die dage werden lank
ende dat weder weder klare
zo ernouwen openbare
merleklene heren zank
die ons brengen lieve mare.
Gode mag hers weten dank
dee hevet rechte minn~
zonder rouwe ende ane wank.
Ich wil vro zijn dore here ere
die mich hevet dat gedaan
dat Ich van den rouwe kere
dee mich wijlen Irde zere.
Dat is mich noe alzo vergaan:
ich bin rijke ende grote here
slnd Ich moeste al ombevaan
die mlch gaf rechte minne

13

londpr wiJ k pru1e ilrtP w",,,,n.

[) i f> mie h d rombe w i I I pn n i j (jen
cli'lt mich I

ipve~·

ip.t

q~)';chipdt,

di'lt ma!) ich vele l<'Khtl;! lijden

norh mijne bi ijdsrhilp nipt Vfnmijdpll,
ende ne wi Iie dr()fflbn niet
ni'l

q",voIgen' den onbl ijdf.!n

sind cl",t lij mi(h qprnR lipt
die mieh

rlnn~

rncldn millIlP

lanqe pijne dnlen I ie1.

"In het jlfJlJrget.ijde l.MaJlbl d" dagen ("119"'1
delt hefneJl woltdt,veJln.teuJAleJ1 llÛd hun

pel1 tiPI/P ti jdil1g

""'"ClP" .Godp

('I'!

WC'."'r Ir"t

Zlll1g d" m,''tef~

cU"

W,,mI!>

11/.((' W(l~"

IMg 'Ii i d(m!; '''r1rn

mûtne bezd,zandeJl dItoe'he{.d en zaMelt. te wankelen."
"lil wil \'Iwf'jkZ(jntelll'llr van

ha(t~d{r(lan

mij hl'1'6t v(lf-

bltacnt dat ,ü mi.j a6w"mf van dlt0('6hl'id di,· mij vI(M9"~ \"~Q

brzlAkJJVtd".Nu L6 mij dat zo l'e'rgaan: ib bl'n ""n ~iJb ('11 !1~(Jpf
heel( !>indto i.k mocht omhelz,," h(la~ die mi i or·~rrlltr minn(' ~rlJ(ltlb,

!>tandvMt.ig I'n z(mdr'r onechthritf."
"Af", ".~ z.ijn

di.(' mi.J wiUm b"nijdrl'! omdat miJ i"tt.

fi('~6

g,,!>chierlt,dat wif .ik b,,!>t Vjdel1 zOl/del( aan mi;n bfi;dtocllflP

te ve,'tzakm "11 ill wil dan ook niet d" v,'r""gd"foz"l1 navofgl'l1,
.6i.nd!. Z-ij van me houdtdierrtij cloo.'! mij" I.MM mil'lI1r fallg Rirt
Ujden."
Even op be zo,,/; bi.j 6ilolog".', -~~nma.a.f Ü geen ge!Uool1te- ,om
lfJlJ1

ee.n tljpü.ch tw.i6twooltd al!> 'mMl('k i el'!I' ',0.1111 te tOllel'! tHat

zo i.e.tto kal1 m""blf"1'I9"I'1. 11'1 d" OVMl"vl''ri.l1g vürd"lIwr

'mr,~({('h

en' .fen OV"}lz,,:ttM lMaU eJl 'meltplalfe' van. 'M"'1fich-irl'l' batl
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~~n

gO(ld BlUtbaM.6- UmbWtg.6 -~deJUUjM wooltd ûjn, z(19t hij,

ma.a!l ••• h~t

pa.6t niet bij V. omdat het m~e'LVoud ' meJr11c.h1..(I.I'I~ ,
nieh voolt V. U, (11'1' meJLUc.hi~n' h(1t m(l.t1tum blt(1(1Ilt. Zo Û.(I n /4Ie

maalt we(U[ ~~J.>, dat taalk.ul1CÜ.ge u.i.tk.omJ.>ten IAlOlrden a~hankeUjk
geJ.>.t:el.d van md!tumJteg(1h.-fn van Jtijmen!-Mag dat we! fIk J.>ta
elt weigeJtig tegenove1t.
Het zou doen ve!r.ondeMte11.~n dat aUe lie.d~lten van V. een votmaakte VeJL6 techniek vell.toonden,wat zekeJt n.iet uit de handJ.>chJti~teJ1 bUjlU:.PJto6.Te.ltvoOltenIS)vindt -i.n een hJ.>.m-tndelr. a6w.ijlUngeJ1 van tijm en mwum dan b-i.j de andeJte VuLt~e dic.hteM van dü .tijd.Ve vlUtag iJ.> o~ V.md z-ijn onvotkomenhede.n

at dan niu de tolell.arr1:ügll.en!I voM e(ln publiek van die. .tijd
he~~t

oveJtJ.>c.h1!.edel1.B.ujkbaalt niu.
rn toch menen ,6O_gel1 tot de aOIr-6p.~onke1,ijf<e taa.f van V.geholp~ te woltden doolt zgn. ve1tbeteJtingeJ1. V.i.e zijn evenwel gltond-ig hypothetüch,om niet te zeggeJ1 will(lk(1.ul!-ig. Ze WOl[den,6O"r.6
niet eeM velUtntwoOltd .Waalt ligt de glte.n6 tU6Mn deJtge1ijke
ve1tbetetingen en veJlvalû.l1geJ1 ? Ve hancUchJLi6;ten, zeJ.6J.> uit de
14e eeuw,J.>taan ,6OmJ.> weW.cht dic.hteJt bij V.dan hedendaagH
Ove1tu.t:t..i.l1.gm.
Nog zo een woolld in dLt lA.ed ü. ' VitO' . Een OVMzet:teJt laat
het de ~e k(1e1t J.>taan en d(1 andelte k(l.(llt veltvangt hij het dooll
, bl-ijde' , zondelt daalt een lIe.den voolt op .t(l geven.
Il'LtU6J.>en kUMen w.i.j, bij g~ aan de velrdu.i.t.6te hancûch1U.6ten,WtUVrJn(1e we :tJtOUlAle.M voolt dit boek n.iu g(1d-i.end zouden û.jn,
enkel. de vM.6c.h1.Uende oveJtze.t.ti.ngen Vellg~Ujf;-(ln (I,n na de. V(1Jr.antwoolLd.(.ng(m,al~ d-ie eJt ûjn,g('w.(ht en gewogen te h('bben,lûezen wat oM het bute (,ijkt.
8
Dee blijdschap zonder rouwe heet
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bit erAn hee is rijke.
[lot h<'rto da dip. rOlJwo In c:tf>pt
dilt If>vp.t Jamroorlljke.
Hee is pdel ende vropd
wee bit oren kan

'JPffiRr

en

zijne blijdschap,dilt is 4opd.
Dip. schone die mld zingen doet
7ij zal mich spreken leren
daar ave dat ich mi jnon moet
niet wale ne kan qekerpn.
Zij is edpl ende vroet
wee bit eren kan qpmAren
hR' ebi i jdschap ,dat is '10ed.

"Wil! v![l!((gdl! ZOl1dl!!l f('('d bezit i-!> m('t ,,-I[e I[} jk .HI!,t hllflt walll[-

,ü't tl!ed wool1.t,fee6.t il'! eUende.Edl!f e.tl wij!> ü

hiJ dil'

PIlrt

e/le ziJl'! bUjdMhap /zal'! doel'! tMl'!eml!tl.Vat Ü goed."
"Ve -!>c.honl! di.e mij zil1gen dMx, zaf mij

fe/lel'! 6pl[r/zel'! VIII'!

wat i/z nüt goed uit mijl'! gemoed kal1 weJr"-I1. Ed('f el'! w.(1-!> t-!>
zijciieme;t I'AehaMbfijdMhap bll.l1doel'!toel'!e.mm.Vat.i.6 gMd."
+++

VU: lied üwef gl'l'l'! ('('hte diaf(J(1g,mIlM toch -!>plrel'bf il1 de
eeJrJ.de

-!>tlro~1' (>(/I'!

paMUe.HÜme

\.'1111

\1I[OIlW I!I1 if1 dl'

dr laatHe dJrir

(u1rl'dp
I'I''tZl'tl

ellt1 mo.l'!.trt op 1!rt

il'! bpidr

HIr('~rl1.

Het ü oob eel'! tljpheh fil!d \'uo'! dl' 11(J0n6e ('odel(.~_e:t _e:~(! zi.jl'!
bt-ijdl.;Chap, zijl'! hO jmoedig/1I'id

\!('Jrmr('~drJt('1'!

bal'! aff('(J1'! dooft

hoo 6.6 e Inil1l'!e.
Het ilirrde-"da.t ,ü goed"-mogel'! we I'!(( I'!irt p,'le('~ie6 af6 e(',1'! 6top-

zA.rr doodveJ!Jllel1.VOOftaf omdat hir'! h(J.i.dr gdie6del1 6pJrebetl,faten We zeggel'! tot rfkaal[,ü dat zitmrtje eel'! br\!eHigil'!g tot
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bulaU.
9

In den tijden dat die rozen
er ze i <Jen maneg schone b I ad,
zo vloeket man den vroudelozen
die wroeqere zijn ane maniqer stad,
want zij der minnen ziJn gehat
ende der minneren gerne nozen.
Î~

moete ons van den bozen lozen.

"In de tijd dat de IWzen lfIflIli.g 6choOK blad vl'Jl.tonen,vMvloelU (orWAlijlU, vlucht)1fIflIl de vltflLlgdel.ozen die in menig gl'_val
velL'ltldl'Jt6 zijK,UJtmt zij luLten de llliJute en 6chrulen g"44g de
...innl'men .C>od IIIOge OM van dl' bozl'JI Vl'/tl066l'JI."

fl'Jt6te lltIJIII('Ml-ing:u.tlM hl'-t IA"-'/lkJAJooltd 'eltzfligl'n' doo" Rog1ll.'( al!! te Vudl> IA1('J(d ingeltoepen

0 ..

lilld 6 aan V.te otttzllg-

gen,neeMt hij het hiM toch aan.Zo zien

lAlt' lIIt.UVl UI{>C"l.

Ve "vltwgdl'lozC!1I" z-ijn zij, die de minne nüt /zennen.Vat z-ijn

de bozvJt,1AIIlItt ze zijn vtl/UlJJIll'Jt6.
Indejong6te uilgavenvanU.f.-Kil'-t.in die van 1914 bv.-woltdt
lifl-d 11 ah tweede 6tJlO~e hie1taan .toegevoegd,wat Killt hl'-t geval.i6.in de Iuutd6cW6ten. lil doe hl'-t oolz niet,omdat hllt 6lot\1""6 van 11

dan m"tllen aldu6 lIIOet wo1(den g0uijzigd:

Van den bozen / moete
0 ..

Î~

beidfl 6tJlO6en ,(n OVfl1(flllJt6tllJIIIIÓIg

ons lozen.

t" "''''_ng<,n, -wat ik be-

6cho(ll11 all. lll'n onvvlIMnooo1(de ,(ngltup.AlI.I IIvt Ü omdat 11 eindigt met de boun en 22 e"lfIfl"- aanvangt,dM vind ik dat

tlUrl(,-

tijk naJe6,te lfIflelt dat geut en toon van bllide tiedll"lln mij

dunIlt ltOeitijk op ellza.a1t /zWlnen ulOltden a&guttlJlki.ltl 11 11> a6geJlekend _t de bozen-en rtIldien zou dan nog ietl> lIL6 _dll1ij-

17

den wo!Lden .ingelLOepen.VlLt UjkJ" me ni.M te. mof"<.\Ielten.
Het wooltd 'vloeken' (veJtvloeken) ,dat ook i.n 22 voo!tlwmt,karr

woltden belwüt .In de oVeJ!geiev<'!!de td~ten Haat '6!wchef1',
(zoeken)wat e.verrvee1' zin heeM daM hef {n het HiddeCnedeJrlan~

betel'lPnf:veltvo1'gen,aanvaHm."Hii zoekf mij", befekent

op he.den nog: hij

wa

me. kwaad doen.Orn.uiHe viln de du.idel'i jk-

heU he.b .ik eve.Y/Wel. toch vlM.ken gebl!fukt.
Aan he..t volgende Ued
zodarrlg,dat

eJt

geen

~

he~

mo!tafj~ee!t.t

~pe1d .i~ tll6~en

te kJt.ijgen.Eef1 aanktacht

be~chutdi.gde

weltetd nie..tJ.J kan .inbl!errg-

tot en mM,waalLtegen de
en tenûj :ialLt

rrlrn toe te voegerr.Het

zo

rntaIL

b.Ujvl'J1.
10

Die wereld is der lirhtegheide
al tA roemei iJk8 bald.
Harde krank is her8 q8leide;
dat der minnen doel Q8wald.
Die loosheid die men wijlen schald
die is verzoenet overal.
Boze zeden werden aid;
dat ons lange weren zal.

"Ve weJ!.eld

~

aan de. Uchtûnrrlgheid,ai te vlt.{jmoedig ûch

e!LOp beJtoemend vaak. Zeelt zwak Ü
mnne gewetd aan.Ve

haM be6chel!Jn.{rr9 ;daf doe.t de

ze.deloo~he..id

die men vltoegell veJz.achUe,

aanVaMdt men nu oveJtai.Boze zeden wOJrden 9rwoorrte;dat zaf
nog lang zo blij VI'J1. "
11

Des ben ieh qetroost Ie mere
dat die nijdigen mich nijden.
Nijd ende al Ie boze lere
78

moete hen dat herte snijden,
zo dat zij sterven des te @re.
Ich wille leven bit den blijden,
die here tijd vrolijke lijden.
Ich ne wille do re here nijden
mijne blijdschap niet vermijden.

"Ik bm del> te mn'l. getJIoo-6t dtLt benijdVL6 mij benijden.
Ni..jd en all..e boo-6he.den mogen hen he.x. haJltdoollJwlven zoda.t. ze
de-6 te ef!Jt -6tf!Jr.ven.lk wit (even met de bUjden die hun t.i.jd
vJr.oUjk dooll.bJr.engen. Ik wil nie.x. dooJr. hult nijd aan mijn bt.ijdM.hap vM.zaken."

va

'0

.v., hu. deJr.de moJr.aUl> f!Jtende Ued (na 9 en

-6pJr.eeRt de ciichtel! W

I maaJI. Mei!

'.ik'. H-ij -6tdt uc.h op tege.novf!Jt de

'uj' ,de bozen.
Rog.ieJr. vindt d.it Ued ee.n voo'Lbeetd van gemaniëJr..eeJld woo'Ld-6pet.AfaaJl andeM z-ijn dat toch meel!.OpvaUend

Ü

wel dat

z<'-6

van d<, 11<'.gel1 vellzel1 he.tze16d<,. 'l-ij", hebbi!.1'l el1 nok he.t hellha.atd

gebll(uk van n-i.jd-n-ijden-n-ijrUgen. Ve vf!f!Rvufdig vooJr.komende.
.ij-kRank v.ütd .ik wel.. expJr.e.M,(eh.
Zoal.6 .in de andeJr.e moJr.aUJ.>eJr.ende Ued~'Len z.it hU. kwaad vaoJr.
V.ook MeJr. in de nijd(en lId ve!lWkken) .Nu ja, zonden zijn
dat wd.,nijd .(..6 zel..6-6 één van de zeven hoohdzonden, -en veJr.kf...ikken(achtel!k.t.ap)hee6t evmw l..a-6tell.,kwaa.d vel!moeden en
UchtVaaJld-i.g ooJr.deet eJr.gel1-6 me.x. hU. negeJ1de gebod te maken.
12

Doe men der rechter minnen
doe plag men ouch der eren.
Nu maq men

n~cht

8nde dag

die boze zenen Ier-en.
19

pl~g

Wie dit noe ziet p.nde dat df)(> Zi'!q
owee wat dee nu klaqen mi'!q!
Ilndoqend wele z ich

mer<~n

doget zich verkeren.
DiA m<1n die zijn noe nlewet vroed
dat zij die vrouwnn srhelden.
()uch zijn lij daar InleqAn <loed
di'! t ziJ 't hen

Wil

Ie ver'qe I dpn .

Wee dat schelrtel,dee mi sdof' I
da hel' zich bij genorpl1 moet.
Die proeven zelve melden,
die gedijen zelden.

"TMIt men dp "pehte ",{nne becVr.p.e6,t.optl nam men oof< dp pe"
in acht.Nu kM mell dag en nacht dv ólecllte zl!den leJlPn.Wie
dä nu ue-ten dat toelt zag,o wçp.,watdü tUt Hagp.n mag!Ve ondeugd wil zi.ch t,plt.meplt.de1ten,d(' deugd .(11 ondvugd ve!rkrJt('n."
"Ve mannc'.1t handelpn hplema.ai .,(pt wij~ af6 ?-ij dp v"o(U(}('n
lux6che1.den.V,'zp zij., daalt. Ó!.ouweYl6 tpgpn opgelooMPYl want zi.i
zetten het hun goed bp;tanicf. Wi e. 6('11e ldt,mi óhrutdelt /ten hij
wi.e hij zich moex 'gene1ten' (feUeJr.Ujk:vOI?d('.n), 'valt wi.e. h.ij

het hebb('tI moet', - zoalll Rog.it''L h('t vp!ItaaH- .Vt'. e"va.:t,ütg bewijM het:he.t loopt z('.lde.n gopd met hen
Ook uit dit

U!('('"

an."

mOltaUMMnd t{.(ld bUjkt du.i.d('f i jk ht'f

ho066e p-'l.,(ncipe:de minne 6chaden ü dp deugd
E'L Ü

~chad{'n.

e"9 9('lmopi.d m('t d.i.t gedi.c.ht. In d(' oudC-'!l.(, u.üga.v{'n van

M.F.komt h('( l'OOltf.aa(J..((' WIL!> van dp
pn hp.t laat!>(p VP"ó van de twp('de
jel; .
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(,p~J..(e M,~ol.p

HJtanP

Maat

(1Jt

Yli(1t

fUBPI1

vOOlt

haak-

Het i6 de t.a.tMe OVMzuteJt6 duidmjll. ItiVtOlll û doen:al.6 lAlt
dat tJl.tl.hû veJt6 at6 ec.ht aanvaMden-en lA.IaI!MII niet ?-lIOeten
lAlt de eeJt6te .6.tJr.o6e aanpa.64en ttJt wU1.e van de gmjll.hdd.
Rog-iM gee6t evVl4le1geen van bdde vtJtzen.lIl. doe het wel,OMdat een .6tJLo6e van ac.ltt vMzen lil(!. indel!.daad lteel!. VeldelU.a.aJu
Lijkt in dit gevat.
Een andel!.e a6w.ijlU.ng rwg:het viel!.de veJt6 vande twee.de .6tJLo6e
luidt in de oudtJte uitgave van M.F.:
dat zent niet wale vergelden

en in de

jonge~e:

dat ziJ 't hen wale vergelden

het tegenov~e.6telde dlUt .1ae.6 dan 1IICUVl.
Nu, daMvan hangt enig.6 UIt6 de opvtLtti.ng ovel!. het vooJr.gaande
vW a6,dat in oudel!.f. uitgaven luidt:
oueh ziJn ziJ daar weder goed

en in de jongel!.e:
oueh ziJn zij daar Integen goed.
13

Zo wee der minnen Is zo vroed
dat hee der minnen dienen kan
ende hee dore minne pijne doet,
dee Is eln vele mlnnezaleg man.
Van minnen kornet allet goed,
die minne maket relnen moed,
wat zolde leh ane minne dan?
leh minne die schone ane wank.
leh weit wale here minne is klaar.
Of mijne minne let velse eln krank,
zo ne wlrt ouch nimmer minne waar.

"

!('h 7cqge

h~rp

mijner minnen

d~nk,

bij here minne steit mijn zank.
Hee is domp deme minnE' dunket 7waar.

"Wie Ül de mültte zo fAlijf. ~ da,t hij de minne diene.n kan, ook
all> uj hem pijn dae..t,~ doOll de minne een zeeJt zalig man. Van
minne komt onf. o.11e goe.d,de mi.nn('. gee.6t een Jtein gemoed.Wat
zou ik duJ., zondeJl mi.nnp- z.ijn(doen?I."
"Ik mi.n de f.c.hone Mandvaûi~. Ik (I)(1('.t wel. dat: haM minne
zuive.Jt if. .A(f. i.n miJn minne. eni.ge vafJ.,he/d ü 06 at'.-6 ûj ongezond ü,dan i.-6 ge('n v..nkele minne opltecht. Ik z('9 haM VOOIt
mijn minne. dank:dooJt haM minne ont.Haat mijn (ie.d .VwaM Ü
hi.j die de minne een iMt vindt."
Ik z.i.e in di.t tie.d e.en f.ljntheM van de ha06H minne.Het
we.de. ve/tb !\lijM Vl duideUjk op,dat de dichtC1Jt .in dienf.t
van de minne f.taat,en niet zodan.i-f} .in die van een v'touw.Het
e.eJtf.te. ve.M vlln de tweede f.Vto6e .(J., et dan ook maa't omdat nu
ee.nma.a.f. een VJtOUlIl e/{aan te pa.6 mou kamen.Alhoewel Ilel veJlbode.n WM de ge.t'ie6de VJtoUlll kenbaM te. m([kvn,Ujk.t mp dat v('/{6
veel. te. algemeen om aan e.nige lfe([Li..te it te beantwoOItden . He.t
v·i.j6de. e.n zebde V(!./(6 van de eelf.6te 6f'l0ne zijn even duidelijk all> het twe.e.de :de mi.nne. i.f. de bllon van alle Mugd. Het
vij6de. e.n z~de. ve.M van de tJAJe.ede M1l06e. i1l nogmaaf6 oveJldu.i.deUjk:de dic.htell dankt de geHeftrle. voo/{ zijn minne.fllaal{om?Omdat hij ddQ/{Ove.Jt ungen kan.
Al!. e.Jt e.e n g e1lldl1Á.ëlle.e.Jtd Ue.d van V. ove.Jtg ele vM d ~, dan wel
dd.. te..( e.Jtop, dat in elk VVlJ., he..( woOlld mi.nne. voollkomt. Hade-

Wljc.h doe); he.-t nog bdell in e.en van haal{ Me.l1gefdic.hte.n:
Ay minne,ware ic minne

Ende met mlnne,mlnne,u minne!

Ay minne,om minne ghevet

d~t

minne

Die minne al minne volkinne.
1-1

Men zeget

voorwaar

w~le

nu maneg jaar
die wijf die haten grawe haar.
Dat is mich zwaar
ende Is here misprijs
die liever hebben heren amijs
domp dan wijs.
Te mere noch te mln
d,Jt ik nra bin,

kh hate ane wijven kranken 71n
die nauwe tin
nemen vore aid gold.
Zij gien:zij zijn den Jongen hold
dore ongedold.

"Men zegt a1J., ecM f.I.IaiVL ItIU'dJ., men.i.g jaalt dat Vito Uwen guj ze
haJu!tt mu., pIU. j zen. Vat val'.t me. zf.I.IaiVL en he t.iJ, VOOIl hen een
-1>chande aiJ., ze.lievelt dort,"" dan wijze min naaM hebben."
"Helemaal rrÁe.t omdat {/~ ze16 güj-1> ben,müpllij-1> ik het onve'r&rand van de vJrouwen cü e nieuw tin nemen vooll oud goud. Zij
tonel'! dat ze van de jonge mannen houden uj.t ongCllemde zinne.fijkheid. "
+++

EvenaL6 Ued 11 .u, cUt
al'.-1>

'ik' tegel'!ovelt een

Hl'!

moltlllMeltend,fAJl1lllUn de d..ichtelt

'z;j'(mee~voudlzich

a6ze%.

Sortlll{.gen houden het voOlt het laatJde,omdat V. het oveJI ujn
gJr.ijze hMen heent.MaaJr. ten eeMte kan hij dat .in een moment
83

van be! ûnn<-ng VO(lJrZ-( 1'.11 hebbm lang voaJr hi j vl?!lg!U j 6d wa.6, i 11
de z.ür van:venmaaf zaf. he;t vOOJr mi i gvdaan zijn mef de minn(l.
Ib denk e/1.ig6zin.6 ond(lllgend aan e(ln gvdirht

VlUI

dl' kfo06tM-

heJlvOJrmM ]ahann('!> lVrugman(' Se (I('(Jwldat afdU6 brgint:
leh heb qhej<lecht mijn leven li'lnc
AI om een .1 one f rou sc honl1

e!.n .in de fita-tt.t.e 6tJto6e! 6mat:
Sijn vleesche heeft hem ghemaect so cranek
Dat hi was flau van minnen.

Aff.een maM: h.ij be!doe1.de de Ueóde tot dr H. Maagd ,wat natuuJtUjk een veJr'-'ch<-f. maakt.
MaaJl ten fW(>(Ide ban ook een bfmrdr dirhtM-rn zd'ó6.
te-ovelt een 9" i jze d-icltteJr ûngel1.Wv

HI1

bU/1fwn tJlOUWVIH

ZWIlJr-

he.t

au-

tob.iogltaóüch(l van eik gedicht intwijÓef. t!!ebben.Het wa:'. niet
de

mOOJrdenaa~

di.e I!I'ltt-ijd6 op de dOftp6keftmiMe!n "de! lIIoo!td van

N<.jim" bezong.

En ze1.66 ili V. weltkeVjk veJrgft.-ij6dwa.6 ta.en h-ij da Ue.d 6chltee6,

kan h-ij e.Jl i.aten we ze.ggen -in ûjn de!tde je!tgd nog meelt ge6cMeven hebben,bv.de meelt .iJtonüche On kfti.t.i..6clte.
In e.ik geval zie .ik gem !teden om dit gedicht naM het faa-t6te te veMchuiven.
Opvail'end ü hieft Wee}1 ee/1.6 de ft-ijmvaaftdigheid \'an V.: in elke 6t!tOne 6f.ecltt,-, ruJee ft.-ijmen:v(I!Jr

veltze~l-d".i(l

veftzen.

15

In den aprillen / zo die bloemp.n sprinqen,
zo louven die I inden / ende groenen die boeken,
zo heven bit willen / die vagele here 7ingcn,
sind zij minne vinden / aloaar zij ze zoeken
ane heren genoot I want here b I i joschap i 5 (lroot ,
der mich niene verdroot
84

want ziJ zwegen al den winter stille.
Doe zij aan den r- i J zen / die bloemen

geza~len

biJ den bladen springen / doe waren zij rijke
here manegvalder wijzen I der zij wijlen plagen.
Zij hoeven here z i nqen I loede ende v re I I j I«~,
nedere ende ho. / Mijn moed steet ouch alzo
dat Ik wil Ie wezen vro.
Reeht is dat ieh mijn gelukke prijze.
Mochte ieh erwerven / mijner vrouwen hulde!
Konde ieh die gezoeken / als 't here getame!
I eh za I ncxJ verderven / a I do re miJ ne schil I de,
ZIJ

ne wolde geroeken / dat ziJ van mlch Mme

boete ane dood / op genade ende

don~

nood

want het god nlene gebood
dat negein man gerne zolde sterven.
"111 ap1tU ctil. dil blaemlll1 oniluiklll1,dll. Ul1dlll1 btadl!.lLlln IvUj-

glll1 en de beuken gIloen wollden, dan heHen de vogw bUjrnoecUg
hun gllZl1ng l1l1n,dl1l1fl zij minne vinden lOO.aJt ze d.i.e zoekll,l1:bij
hutt6 gäijklln.Wctnt hun bUjd6c.hap i6 glloot,tIklt mij n,iet vl!.fldJUetig ~temt,want z..ij zwegen de helll ~n.teJ[."
"10en zij l1l111 de takken dil bloemen zag"n b.i j het on.t~P'l<n
glll1 van de. bladellen, tOIl.n WllIlen ûj hun m('n,i.gIJlllcUgll w.ijzen
ItÁ jk d.il! Z(' VltOllgell zongen. z" h-ievlln hun ge zang aan, (llid en
vltoUjk,laag en hoog. Ik ben ook zo ge~temd dat .ik vlloUjk wil
zijn. He.x ü bdUjk dat .i.k m.i.jn geluk p.ll.i j6. "
"Moc.ht .ik maM de.gUMtVa.n mijn vltOUW velUA1e1lVen! /(on ik diP.
ml1l1fl zoeken zoalfJ ze het VI1n mij zou nllmen!lk zal tlln gllonde
gaan l1l1n mijn 6chuld,tenzij zij wil tevllll.den zijn me..t een an85

d~e boet~

dan d~ dood,ili gunU ~n !LU nood, want God 9pbo('d
noo,{.t do. t pn i g man gltllllg zou 6 tVl v~ n . "
Vit ü. wd' het

m~e6t

opgetogen

f.i~.d

V.H~t tUtm~

van

it. zo

tic.h.t dat h~t at!! het Ukllte daMt.EI1 w" fat,," OI1~ n.("t val1gel1
(evenmin ili ûjl1 foehoOlldeJt.6 to(>.nd".Jt.fijdJUklnnee,'l h.i j 6c.1Li jl1baalt ~tt6üg woltdt.
Ve dood doolr. tie.6duf.ee.d .u.. een vaak aange.«l(>l1d moüe.6 van d"
tJr.oubadoUJt6.V.houdt het h.i~ voM de aap.Ve aap Izomt uit de
mouw ai6 Mj bO('1:e vJraagt ... zondpJr dood. &Jue VOOIt d". 6c.hu1.d
WlllIll.a.rut Mj andMt. zal ten ondelt gaan. 16 he): I'lOg die van f.i..C'd
1,0c.h altme?Moge1ijk,daalt hij het nu w"l1.f.,tte pltObeMn zoaf~
het haalt bevaUen zal.Geen WOl1dM dat he): op de i.!ron.i p. valt
h~t l.lllI.t.6t~

v"!L6 uitloopt.

Het bedd van d" paltende. vogel!.> v.ind~n 11/" ook .in de Pltovenço.a1.6e lljJr..i.ell ltee.dJ.. tVlug,-a6gezün van he): !tpen!! gel'(t"MtI(>.:
HEBBA OLLA VOGALA NfSTAS HAc,uNNAN / H1NASE HIC ANVA

nw.

16
(~d

zende here te moede

dat zij het meine te qoede
want ieh vele gerne behoede
dat ieh here let spreke te teide
ende i mmer van here qesctle i de .
Mleh binden vaste die side
minne ende trouwe heide:
des vorehte ieh 7ij atse

d~f

kind die roede.

"God geve haalr. in dat zi..j het gMd opl't"emt,wattf ik wU hpe.f
gItaag voo'tkomen dat .i.k ieá zeg Ukl): hllll,'r. te.ed do~;t ('n wat mij
vooJr -UtrnM van haalt zou 6c.hei..den.M.i..j bindel1 VMt de "d~.11 van
minne en tltoUW b~id" .VaaJtom vlr."u. ik haM zoa.tl! hpt Hnd de
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/[oede."
HeA: laatf>te VeJL6 gee6 .ik zom hd. voollkomt Ül. de oude!te
n{;(:gavel'll'al'l M.f.Erl'll'l{(>.ltW(II[(> ov(>JtzetteJt maakt Mval'l:
des vorchte ieh die gOl3de alse dat kind die roedA

'VJe goede' voo/[ de duidrfdkll(>id?M.i.niet nodig.[1'1 at~ binrwrrJti.jm zegt hr' me nü~~ ./lrt IIOept Jnt"flrnd(>(>( Hn gtimlach
op tijmerrdmet I[Mde.8ijbrf&:w«> bemint ~patVlt d(> !wede n(p.t.
Jó die /[oede ook n-id. een bed.je. al~ üonie te begJtijpen?
17

Zij is zo goed ende oueh zo sehone
die ieh nu lange hebbe gelovet,
zolde ieh te Rome dragen krone
ieh gezatte ze op here hovet.
Maneg sprakl3 'ziet hee dovet'.
Geve god dat zij mieh lone
want ieh dade leh weit wale wie,
levet zij noq als ieh ziJ I ie:
zo is zij da ende ieh hin hip.
lij dede mleh doe zij mieh

'5

gonde,

vele tA I ieve ende oueh te goede,
dat ieh nog te ma neger stonde
zlOge,zo mieh 's wird te moede.
Sind leh lag dat lij die hoede
alzo wale bedriegen kon de
alse der ha se doet den wind,
zo ne gezorye ieh nlemer slnd
ombe mijnes zones dochterkind.

"lij

Ü

ZO

goed en ook zo Mhoon,ûj d-ie .ik
81

lIee~

lang heb

gepttezen.M.6 -ik te Rome ee.n k,~oon dltMg, zou ik ze. haaJr. op he.t
hooM u'ue.n.MeI1Jgem zal zeggen:'zü,hij 'raMkaLt' .God geve
dal.

U'

me belml" ,want ik weet w,,1 wat Jk zou doen,alb zJ.j nog

lee6t ail.! toen U, haaJr. v"Jtliet:dan i6 zij ginde't en ik hrn

h.lM."
"Zij

Wal.!

toen ze me

ha~'t

gUnbt betoonde vepf. te Urn

pn

o(lk

te goedvoo'tmij,zodalJk nogmenige6tol1d zing afb miJ dat tI!
bJ.nnm vatt. SJ.ndJ., ik zag dat zi j haaJr. hoedeJr!> (bewake!l6 ) zu goed
beWe.gen(om de tuJn leidenIkon aiJ.. de haa!> de hazrwind,maak
ik me noolt me.M bezoJtgd om het kind van de doc.hlM van mi.jn
zoon. "
+++

Let op het eige.nllillldige Jt.ijm6che.ma,hJell we.M helemaal an-

deJll>. En -in het algemeen op de vel!M'heJdenlteid in deze f.i "deJten.
Een ondl!Ugend b.ümenpJre.fje tJJk'?I1 mij de faaf-6te dJrie veJrlen

van de eeMde 6tJLOne.We kunnen ot!-6 immMb v(loJr&teUc>J1 dal dl.?
ade,Wjke toehoo'rdC'!!6, cUe bebt JM wi bt('n waaJr AlJ.'taham de m06te!ld haalde,na 'af,& ze me wa betonen 'N.eX ik wef wat ik zaf
doen' ,.i.eXA gl!.du!1.6d6 ve.Jr.wac.htten atb laa.t6te. vrJr.& .Maa'!. het eindigt op e.en oiJjke. viMenHllilllt.
VOOIt de zove.el6te maal blteng.t V.God l!j[bJj tI! paJ...Vat dede.n
de tltoubadOlV!)., Jtl!.edb gJraag.BrJrnM.-t de Ventadou!l mengt God ook
in zijn lJ.e6de.!>e.J..baUeme.nten dJe,om het zacht tI! Z<'gge.n,niel6
me.tmoJtaa.f te make.n hebbe.n.En GuJffauml! IX dJri.iMbo/llbcy,'Libcll
de 6pot ml!t be.d'togm echtgenoten.Tn het afgemrl!n i6 het
6rhalk",n l'ande bewakM.6 del! ge/wwde v.'touW erl! f-!"fidd

l'eJr-

ondl!~

WI!.Jtp van afle. m-tnnezangeM./kt komt ook bJj V.ml!e'tmaafb voo'l..
ln lied 9 Itoept hij zowaal( God tC'!! hl/fp tegl!n de ve'r'tadeJr&,da.t zijn ook de bewake'r!>, zaaf.b we zagen- ,die hem befrlten zijn
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geUeMe te oKtmoeten.IK lied 24 gee&t hij eIl zel~6 de ,.dttgeKoten van tang6 cUe hun VItOUW doeK beJAltd.. ,n.
Ten 6loUe nog eeK vooltbeeld van tAnt .ill a.t6 eu velllleeJtde Vellbete/l.&tg bU('hoUW.IK de. jonge1te uUgaven van U. F.lu1.dt het
laatt.t~ l'e/ll:. (ook zo oVMgenOlllen doolt Van dell Heyden':
ombe mijnes anes doehterkind

dM: om hp.1: k.i.nd van de doc.hte1t van mijn gltoo.tmo~dM., dM om
ûjn zuMM 06 ujn nicht,Wdt mij helPJrta.a.f. /tipt t.p.iWueel
tijk;( .Ane ü, dll.4lr.bij Vuil.J..eIl:Ahne ., gltootmoede1t.
Spi.JtUueel ü r.w.f:het k1.nd van de dochtM van mijn zoon,Wdt
betekettt:mijn velllLe a66tamm.ing,m.a.lAI. a.Ue vl(ouw~.n Üt aUe
eeuwen dM. eeuwen.06 zotAnt. Ik heb dM die veM.tP. gekozen omdat het eeuwen W.eIl nog geldt. Ve ande1te ve/ll:.ie ü b~.peJLkt
tot V. 't. tijd.
In e.lk geval. IAIOltdt in diJ: l1.ed m.i.een loopje genomen ",et de
ho06t.e minne.
18

Gerner hedde Ich bit here gemelne
doesend marke waar Ich wolde
ende elnen schrijn van golde
dan leh van here welen zolde
verre,zlek ende arm ende elne.
Des zal zij zijn van mleh gewis
dat dat die waarheid ane mleh is.

ik. zou wil.len zijn en een gouden t.c.hJUjn, dan dat ill van haM gMc.he.iden
zou zijn, V~Me, ziek en a.Jtm en eenzaam. Uj kan P)l de1thttl.ve zekelt van zijtt,da.t diJ: de UkUJ.J!he.id ove/!. mij ü."
"Ueve1t had ill t.amen met haalt duüud maJlll

l.OOaIl

Hf

In de jongene uitgaven van M.F. wondt dit eied aes dende
89

HItof,e aan h(Jt voolrgaattde tMgevoegd .Mltlt~

dan

O(l~

tw"," vMz(Jn (Jl[bij

datlJr.v(l(J~

mo('.!> tril

W(),~d(Jtl vr~\laa~digr1.lIet ('('Jt~.t(':

ened ein schri jn vol edeler steine
wale gpworcht VAn roden goirle
~

ja:('<'.n 6chltijn van gOILd zaf w('f gl'{'n uhavrf.ingm b('vaj-

t('n,-('n da,t '!tode'

f.ij~.t

me

(J(lk

af VMr1arllt.

liet tweede vMf>:
[1('"

li'll 7 i.i 7 i j n va I A q"w i <;

Plode ve lp Wil I a gedenknn di
Waa~(lm,ae6 ZP

c; •••

e!t zell('!t van i ~ ,m(l('( ze h('t mIg 'v"fe wafr' 91'-

denk{'n?lau{ologi('.
Het komt me

VOOft

dat we

a6zondel[Ujk houde.n, zodat

z.ijn aan V.a!.!> wr dit l.-led

.t.!tOUJ.lJ('J[

we dan ook geen .!>(oplappe.n nodig

he.bbetl, -al komen d.ie toch we.i een.!> voo!t .in z.ijn wMk.
Het .v., ook een tljpüch voo!tbeeld van V.' 6 geeJ.digheid: Ik be.n
Uevett 1t-ijf1 me.t !taM dan a/tm zond('/[ haM .We hO'len het 6makelJ.jke gelach,-bij eengelag-,in r1{, lfidr1e,~zaaf van de W{tJlth((~g,
-all.> het waM wa~. Te m{'elt, dat V. h i {' ~ n.((> t merl[ d{' i dea l.i6fuche h(Jo~6e fi(,~r1(, b{'z.{ngt,maal[ w(J~f1rfijb eell Mmrnfevel1 in

l.ie{,d(' bedoe.U.

19
Het dopn die voqple wili" schi in

dilt lij din hOllme zien <jAhlof:!t:
here zank dip maket mi, h den mond

10

goed

dAt irh bin vro en tlOlu-iq lIiene kiln lijn.
(~~

Allf)

elP 7i,i die mieh dilt dORt
VRrn>

al over Pi

ill

dilt mi( h die lnr<JP!I 7i in '1pIJp(> 1
a

"He..t .i6

Itilt\

I di'! mij fI I i j f

VPI

i 11 pil flllc!PII

nK)n

t•

dr vager!! te m('!tk""l riat zi; riP bo"'{'n il1 bfoe,(
90

zi~n:hun
b~.n

gezang maakt mijn g~moed zo licht,dat ik b(ijg~z~nd
en ni€-t tJr.~lvUg kan zijn.God u.gene hltiVl. die lMakt,vtln

zo vVl OV€1t de Rijn, dat zoltgen mij be6paaltd zijn, t(lJrwi.jl mijn

lichaam zo velt van haalt onvoldaan moet blijvenI06:t~jl ik
mij iJt den vJr.eemde moM beg€ven; 06 :t€JllAujt mijn U e6 in d1toe.6hûd achteJr.bUj MI."
Ve vVlM 9 ili€ 6de. HeeM V. dtl UedVlen van Jau6Jr.l Rudd gekend,de PllOvençaaLu tJr.OubadoUJr. die AchJr.ee6 fUM(I.n 1130 en
"50, de dichtVl van LA rrWJCESSE LOIWTAINE ?Rij hpm u.. rft wel
p(l.n vpd gJr.otefte a6J..,tand pn hl' t u.. ook e~.n vp.el mI' (UI omt.lachtige ge6chied~n.i6 ,jawel., e~.n h~.le gel.>C'.h,iedenü .IUj WlI.6 €€n
pü nJ.. .OveJr. zi. j n leven we€..t men enkel dat hij ûch in 1141 b-i j
een kftuiMocht aaMtoot.Acht ged.<.chten zijn van hem bdzend,
WMÎwndeJt een paalt oveJr. e~.n 'amoft de lonh' I een Ue6de van V€JL"-e 06 een velt!te geUe6d€I.Vaaltuli onthtond de leg€nde, -noch.tanJ.. opgenomen,in ~.en PJr.ovençaaiJ..e b,iogItaMe-,dat hij lIeJr.Ue6d
wMd op een S'jlullch" pILiM~A zondeJr. hltiVl. te hebben geûen,allp.en dooJr. d~ udbund.i.ge t06 d.i..e hij oveJr. haalt hoOltde.Hi.j bega6 ûch op ,,-ût., kroam MeJr.lle.nd bi.j haalt aan ~.n !ja6 d" guM:
.in halllt llItmen. va avontuUJr. i.n6pi.JreeJr.d~ Uhlal1d, H~.ür" ,Swi.JtlbuJr.np, Caltducci.; en ook R06tand voM zijn dlUVM 'La Plti nC' r.t.61!. toJntaine' . Het mooi.1Jte g~.di.cht van Rilde! b~.gi.nt afdu6:
lanquan II jorn 50n lonc en mal

laiJ.. de dagen tang zijn bt ,"ûl
I n elke 6tJL06e woJtcU 'amoJt de lonh' een-06 meel!llllll1iJ.. h~Jr.haatd,
IA.IlLt aan h"A: gedicht e~.n indJtingmde toon geeM. PetJta"-ca zei
van hem dat hij 'zûl en .It<eJtl veJr.1llee.t om z1 jn eigen dood te
zoeken' .
Nu, zo ppn vaaltt loopt hr,t

ni~t
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b,ij V.

Ujn leven .u, mtMc.hil'.n ook WC11 avontuuJtU jk gewI'M t i.11 ukl'Ite mate,maalt.

at~

i..I'-t~

dMg".Ujkf., h"m

!.M~

oVI'/tkoml'l1,zou hij

dat wel 11,.iv. t V(UlZIA'e.gen hebbl'l1. We IUtI1l11'n onJ., z"l66 a6vMgl'n 06
1'1'/1 gel.i.e6-

dil Ued op ee1l wM.kelijkhud beJtuJ.,t.Gaat he.t om

de.tn zijl1 6t!leek(ovC1It de Rijn) ?A.gnM?Moen.M 06 doch.telt.?06

i..vnand andl'M?06 nü>mand,m bez,{1Igt hlj (1(111 6i..ctil',6Chl'.pt h.i.j
een geval?

Ook VOM di..t Ued mOl'-ht i..k kiezel1 tuJ.,Hn v"-.Mchi.1f(1nde V(1J[l:.,{e6.1k h(1b tLi;ttlAJee gl'koze.n.HPl fatUMe veM Melde mij VOOI[
een ande/t pl[obll'."m. Elt Haat 't<6',!.Mt 'li.j6' en ''--ie6' ban
zijn. Ik ko06 'Uj6' ,duf., VOOI[ '/lij' ,af~ allnJ.,fui.tend bi.j lI"t

vooltlaat6te vel!6,-a.fhoeW(1f al1dMen 'iiP6' h(1bbe.11 g"koZ(1n.
70

Het hebben die kalde ni'l,hte gedi'liln
dat die louvere ane der I inde
wlnterl Ijke vale sti'lan.
Der minne hadde ich goeden wi'lan
ende weit es noe ein lieve inde:
dat 't mich ten bAsten

Znl

ergann

da ich die minne goede v Inde
ende

i~h

mich here Hl onderwinde.

"VI'.. koude l1ac.ht"l1 hebbe.11 h"t gedaltl1 dat h,,/t loveJt van de

tindewüt.tl'Jll.i.jk vaat Maat.II1 d" minn" had il1 go"d" hoop "n
W(1(1X

nu da.(

Z(1

goed zal uitkom"n:dat het mi.i te.n he6te zal

ve./tgaan dlldlt ü de !.Mil" mi..nne vOl1d en mij aan haalt

ondew),,~p."

Het vC1ltband tuH".n de 'Na;tlIItUngang', -de HU te dlt,il' vC1It-

ze1l-, en de It.e'->t Üs ni.Pt ".It.g dui.deV.jk, zel66 ni. et af-h tegenl>tl'1Ung. KlAJe6ti..e VM VeItWi..i zingen naait de natuult. Ü Jan van Bll.abant i.n zijn mi..nnefic>dellel1 ""et wat #2all;g"-,,. Elt wolldc>tt el{ hem
97

nege.n toege~c.hJteven,ook al in veJlduLt6.t hand.6dtJU.6t oVellgeleV(!J[d.Me(lJ.,ta1 doet h.ij het zondeJ[ 'Na.t.uJLe)ngang' en \laU Mj
m(li de de.U!l .i.n huü. [eJl/Mal,in zijn bekend" HARBA tORI FA(at6
we eJ[ F,'la~ wi 1'1en.in zün kan he.t ve.J[iita1d wOJ[den {tlJ,: de gewaMen maken b(O(IJn(lnl beg.iM h.ij me....( een ü.jdJ.,aanduidblg: EENS
MfIENMORGENS VROEGE ••. (ln jonkvItouwen zijn vaolt hem 'dat t.c.one
c.JtuUt' .Ho06~ i& hij hel(lJllaJll niet me(1.J[.
In dLt Ued van V.ü nog~ duldeUjk,dat het de mi.nnezangeM vaak me(1.J[ om de minne dan om een geUe6de te doen Ü ,meelt
om een gezwc.http.&Ued dan om een vltouw.Ve laat.!.. te. tw(le veJlz en betekenen immeM, dat de di.c.hteJl de WtlJte mi nne vond e.n ûch
aan haor andeJtWeltpt,in haalt dienJ..t wil ótaan.
21

Die nog niene zijn verwonnon
van minnen alzo ich noe bin,
die ne mogen noch ne konnen
niet wale gemerken mijnen zin.
lch hebbe minne al da begonnen
dat mijne minne schijne min
dan der mane bij der zonnen.

"li.j d.ie. nog nooit /MAden ve1lWOtttten doolt de mi.nne zoaf.!.. .ik
nu ben, ve.,'!.mogen nÜ?t goed te vaUe.n wat .ik meen. Ik ben bego.,ne.n te. mi.nnen waalt mijn min.,e minde.'!. [Icheen dan de Dnan ve·'lgeleken bij de. zon."
+++

Nog ee.~ een ik- zij (mv. I (Á.ed.
In de jonge.lte uitgaven van M. F.woJtdt hielt Ued '1.1 al,& tweede
ótJt06e aan toegevoegd. Ik meen ten onJtec.hte,we(1.J[ gele.t op het
ve.Mc.W in toon en VOOItal omdat '1.1 geen ik-ûjUed iJ..,daallgelaten dat de volgoJtde in de ove.JtleveJling doolt die veJt.&chuÁ.93

ving woindt genegeeid.
))

Men dan f den bozen niewel vloeken:
h0rl wir I dikke Oll7ilclde wep.
Wil 11 I zij wilrden ende loek"'n
illse dee Gprenket in den snee.
Des zijn zij vele Ie mere

VAC'.

[kwh ne dar f es n i oman I·oeken.
want zij loeken
perAn op den
"Men mag de

boe~en.

bozen /'LüJ veIlvloekrIl (geel1 kwa.ad w('116ef1) :di/,·

wijl/.) vaU h,," hal!d feed trl1 deef,fllilIlt zij 6pi('del1 el1 fM.l!"n
zoaiÄ iemal1d dip ~tük"C?I1 zet {U dl' ~IIP"w(J.Vllal!(lm zijl1 ZP zo·
veef te dwazelt.Vat mort echtM nümmld 'lllkpl1,wal1t ziJ ZOI'brrr
pp.l!en op de beu12r/!."
+t+

111 de jonge.ltvlI.itgaven van M.F.wn'ldtditt.ivd,zoal6 grzegd,

aiI.J tweene 6tJlO6e aan Uen 1 toegevoegd. ZÜ afdaM.
In de olLde!!e II.Ltgaven 6tom{ .in het t'aatl.Jtr. \le.~-6 'br!{('lI' (br6/.)('.n).in plaat6 val1 p('~e.l1. 112 12006 dal1

toeh

VOOl

pMrn,wat hrt

beeld waMllCh.ti 9 M maa12t. HeA' i6 zo al dlJ.Jall6 g I' I1U "8 .
VU tie.d faat "Ie toe, eel1 vool!berfd te 9pv".11 dat amltoOl1t waa~'
om Rogi el! l1adi chti I1gpn a {-,w.ij 6t. Ve,~6 3 el! 4 (lI(l~del! dO(l" A. Sch ie·
VI1g6 afdll.6 vel! taaid:

wHnt 7ij grijpen ende 70eken
als kind naar mane kIHilr ...

wat

na.tILILflUjk zwaM veMaad .iJ.,.

23
Die tijd die 15 verklaret wale;
des ne is doch die wereld niet,

94

want zij droeve Is ende vale,
doe te rechte ziJ beziet.
Die here volgen die verglen
dat zij boze ie lank zo mere,
want zij der minnen avetien
die here dienden wijlen ere.

"HU we.dM

i~ ~C'1 vC'/thC'.!dMd,PMI.VL

tochü de WC'.IIeld daJ»Á.C'x-,

want Z-ij ü dIIoe6 en vaal vooll wie haalt goed bC'./Ujht. Uj dil?
haalt votgen I?ltvalten dJLt Z-ij hoe tangelt hOC' !.techtelt WOlrdt,Wt1..YIX
Z-ij die Vltoegell de minne in elte diendl?n,vaUen haalr a6."
A~

dat gl?l'Jl IIIOltaJ.Á.MM.n Ü lMaaJr. de !.l.echthUd van de

W(1-

IIetd ligt kie!tbt,dat ze de ho06~e minne hee6t velltoochend.We
kunnen ott!. a6v!tagen 06 V.het eII~üg mel'nt.'Uj d-ie de minne
-in elte dienden' Un 12 WaltI?Jl hl?.t z.ij die de echte minne bl?Mevenlddt Z-ijn toch dil 'ho06!.en' di.e Z-ich tevltl?dl?n !.tef.dl?n met
een 'ptatonüchl?' !ieMe zondelt ' ombevaan' I zü. ti edelten 1 en
7) • En bl?hoolrt dLt l.i.ed dan Met tot de -i.!to,u.l>C'he. -in dl? gltond
anU-ho06~e- ,di.e weMen gedicht toen de minnezangeM wat meelt
velttangden da.n vl?Jdangl?n,nameUjk de veltvutling va.n hun veltlangen?Een Iteacüe di.e voo!tt1.l woul?l l;choot in N. F!ta.nflJLijk bij
de .tIlouvhu.
Vat belet Met dat het el?n gaa6 gedi.cht Ü.
24

Zo wee den vrouwen zettet hoede,
die doet dat ovele dikke stelt.
Ve Ie IMneg man dreget die roede
da hee zich zei ven mede slelt.
Zo wee ten bozen zeden velt,
dee geit vele dikke onvro bit Irren moede.
9S

Des ne pleget niet der wIJze ende vr'oede.

"II/ü. de VIlouwen ondell beJAk1/Ung J.,.teli,doet .i.et6 «ktt

cükw<.j~

vvrkee.1ld a6iaopt . Me.n..ige man dIlaag.( de. lLoe.de. WtUVune..e h.i j ûc.h
zel~ ~la.a.t..l1/ie

met cüe boze. u.de begint,d.ie. le.eM tMuJti.g

(!ti

met epn toollnig gemoed. Vellhalve dMt een w..i j ze, vIloede man dM
niet."
+++

t-kJgma.a1.6:e.e.J1 boze zede i.6:je

te beJAk1he./t.Vat komt op

VILOUW

je eigen hoaM tellpc.ht.Ja1.aeMheid i.6 e..en ondeugd,want û.j
hinde.llt de hao66e minne die. de bllon van a1.le.. deugden ü. En ze
rna.ttkt je a1.leen matlll bittelt,je vIleet jeze.f.6 e./r.dooJt op.
25
Als die vogele bi IJdeliJke
zingende den zomer ent vaan
ende der wa I dis IOlJves r' i J ke
ende die bloemen schone c;tai'ln,

zo Is der winter gaar vergaan.
Recht is dat Ich dare wiJke
daar mijn herte stadel ijke
van minnen ie was onderdaan.

"AU, de vogelen büjde ûngend de. zomell ontvange..n en het
woud Jtijk aan lovell i.6 en de bloemen

~c.hoon ~taan,dan

i.6 de

w<.ntell geheel vOMbij. VOM mij i.6 het bUüjk dat ik me. daaJt-

heen begee6

c.«ta!t

mijn htlll.:t ge-6.tadig aan de minne. ondPltdanig

W46."
+++

AU, we het nu 110g niet weten: de.. minne zangell 6taat in cüe..nH
van de minne ( laaüte ve.M I zoatf, Von Q.u.ic.hate in di enU van
Vulcinea.PIlo6.Ve Pa epe (SIIlekent cütüed toch bij de. eIl~tige,
de echte minneliedellen.
96

26

Oer schone zomer geit ons ane,
Des is vele maneg vogel blijde,
want zij vrouwen zich te strijde
den schonen tijd vele wale te ontvane.
Recht is jaarlank dat der harpwenken dP-n vele loeten winden:
ich bin worden walP- qeware
nouwcs louves ane dP-r linden.

"Ve -beholt". zamelt .u., op kOm6t,dellha1ve ûjlt de veie voge.i6
bfijde,IA.!dtU: zij makelt ûeh op om dat -beholte. jaaJtget.i.jde heel
goed te onXvangen. In deze tijd van het jlllVl behool!t de /loude
W{.ltd .te w.i.jkeltvoOlteen UWrmelle.:-i/l hebn-ieuwiovvr. aan de Undp.1t be.meltkt."
Vat i..-b nu eelt6 louteJt een natUUILbueWjving zoltdvr. veltband met mi.ltlte,-feltûj miMehi.en veJtzwegelt,-tltlte.JtUjk. On ü het
ee.n 6tJtOne van een onbekeltd langeJt iüd?
Zowe.i i..n vvr.band met d.tt: ti. "d af", me-t he t voOllgaaltde balt onze Hadewljch wOltdef! gecLteeJtd. Vvr.moedef.ijk zowat epf! hafve {'euw
fatvr. d-ieht zij:
Die voqhele singhen clare
ende die bloemen openbare
melden ons den tijt.

En ook:
Ten blijdsten tide van den jare
dat alle voqhel singhen clare
ende die nachtegale openbare
ons maket hare bilscap cont ...
waall-i~t

ûj zefn'" heef. wat woo,'ldrn mrt V.gemeplt Itl'e·6t.
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Die minne bldde leh ende mane,
die mlch hevet verwonnen al,
dat ziJ die schone daar toe spane
dat zij mere mijn geval.
Want geschiedt mlch alze den ZW8ne
die zinghet alser sterven zal,
ziJ verloeset te vele daar

~ne.

"Ik bid e.PI IIIMn haM aM, de minnv dü mij gvhvef hee 6t ovMWOMePl,dat z.i..j de 6chone woe moge blr.v.ngen,mi jn gvruh te veJtglr.otv.PI.fl/an.t ah mij zou gurhü.dfl.n zoaf.J.. de zwaan,lÜe z.<.ng.t
ah ze 6telr.ven gaat,dM zou uj te veel daa/Laan veJtt<.e.zen."
·H+

IPI de jOPlgelr.e uitgavePI van M. F.wolr.dt di..t Ued

at~

.tweede

6tJw~e

toege.voegd aan 21. Zie aldaM.
IPI de oudelr.e uitgaven Haat in he.x delr.de vell.6 ' .i.c.h' in pf.ruLt6
van 'zij', -en in het taat.l.te veM even{'. el1.6 . lil heb ' zij' gehozen omdtU: ik dttt welr.kelijk all. ven v!'II.be..tv.lr.ing bV.6Chouw, daM

he.t helemaal. dv geut van de ho066<' minnv wv.eJrged.t.II.'a..t hv.t
laat6te vell.6 be.tlr.v6t V. eePl 60utÜ'.vv tezing val1 he.t handJ.,chJrJ..6.(
IItOgeUjk geJAJeut .[pt den beginne: '60 veJtlÁ.e6e .<eh - 61. ve'llÛ6et' •
Oe geMtvande hoo66<' mimle:de dichte.1L ,t,mH.ktnietde getü6-

de,rrttUVl de miMe.EPI het 61.0t W01r.dt tljpv.eh .i.lr.onüeh:ah .ik
6t.ielr.6 zou zi.j (Pliet: ik I daalLlWl te ve.el vVlUezen omdat ze m.< j 11
zaPlg zou m.i.66ePl. Zoah 1r.eeCÛI gezegd:de V1r.ucht van de minne
lIIC1.eIr.

Ü

het gertot van het Ued, -VOOlr. de dichtell en vooJr he.t toe-

hOlLertd gezet6c.hap- ,dan d(! velr.vulUng van amou'leuze ve,'lfangen6.
Het beeld van de 6tMvllnde zlOO4n (LW kennen de

98

beteke.ni.6 van

'z(.tl(Il1('zang'lwoltdt ook doolt I/adWfJch geblULikt:
Men seghet,dle swane,als hl die doot
smaken za I ,dat h i dan si n"he t. ..

Typü.ch VOOI( deu 1fItJ6 tieke

di.ch.t~fle.6: d('

6I11dk~n.

dood

2R

Die minne die dwank Salomone:
dee was der aller wijste man
dee ie gedroeq konlnqes krone.
Wie rnochte kh mieh verweren dan
lij ne dW011<}e ouch mieh !l(>weldel ijke
sind dat zij zullken nli'ln verWi'ln
dpe was zo wijze endp oueh

70

rijke?

Den soltl hebbe ieh Vi'ln here te lone.

"Oe m.inn(' dwong

Sa1omon,d~

alt(,lUAJij6tp

IMY/

dü ooLt ('('n Iw-

rUnf/6k,oon d/[Mg .Ho(' kan ü 111.(' dan V(l}UWllen alt. zi.j ook mij
met f/('w('.f.d OV(l/lm~Mt{lJtt V{l/rmit.t. zi.j zo e~_n IMY/ ov('JtWon dü zo
wij!.

wal> ~n

ook zo machUg?Uijn toon h.i jg iIJ van haal( be-

taald. "
III~

",{Iten 1(f!.{ld6 da.t V.

'6 i/UlgP.

QpdicH VAN SMOMONE UIVE

VER MINNfN vMlOI(p..n i6 ~H'gltan.MaM hi{l~

it. (1(0 wijl{' koning

(Mug.

rI(O 6.Ve Paepp ISI v.itllft,m.L tp't{lcht, dat V. hl. M

111." (

e('" tMdi-

t.ioneet motie6 van de mi.nnezaIlQe'li.j,nl.d(' OV('![hCM!>('nde macht
van dl' hoo n6 e mi nn(' , {I ('n loop'; {I nHmt, zoal!> hi'; hvt dM.t m" t

a"

dood in Ued 7S(z.i(l a1daalll.
Illi" Salomon z~gt in v('.Itband ItI('t f(eMe dcnkt dad{lf.ijk aan zijn
onthu.t.!.I'nd{l
v~'UMallde

m~n.i.gtl!.

vlWutwn,mi.t.6chün IW( i.nzondMhp.id aan d{l

koningüt van

be ~aamd(' (.til. .Ï6hp..i..d ('n

Sj~ba,di~

h~m

hem kwam opzo('.k"n

VaM

zi.Jn

oMchatball{l 9(16ch"nk"t1 OVMhltl1dif/d(' ,
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vo.(ge~16

de b.ijbel.Nüt volgen6 dp hi jbpf ,dip

nÜ'.t ka'tig

Ü,

met dl'JlgeLijke

n(lch(tHl6 andr~6

b.i.iz(Jndpltltedpn,matt,~

vofgC"H

I'{Jn

aanvllMdballl' aal1vuR.fing,"I1 ge,(lC't opde ltC'putat-iP van Safomoll,
ga6 zij hem nog vee.,( mePfL.z.i.j het niet

{tI

"'e.11 begll-i.jpt wat Me/tmee bedoeld WO,'I.d:t .Ve

hC'(

opC'nbaa,~,ilf6

.(Mltoo~drlt.6

van d"

mnnezllngeJt V.wüten ook we.( van wantefl.[n af!> V. zi.ngt dat hij
zijn .(oon van haM betaald k'Lijgt, 'danl1 6ief dM Gl[ot,ch"n',
zegt pJt06.Ve Paepe.VlLt .(oon Ü, imme'tJ.. algempcn !Jpkl'nd. Ze fi('ten zi('h doOI! de b.i.jbefJ..e inhfedil19 niet om dl' (uil1 f(,((Jen.
Zet66 ni.et 1LfJ.. 'he",e' aaMloot bij 'die minne'.

En denk dan maal! aan de V.van fird I,dil' 'ltlllt'l.' zeff,!> niet
moch.t 'ombevaan'.
En zegg(lfl da.t Utf,6 de vltom(l Hadewljch ûch he.t veJtZwC>9rn ta-

6eJLeet veJLbeel.d:t,al .iA het .in ml./Hirke zin:
Die coneqhinne valt Saba
SI volgde Salamoene nil
Dat was om wijsheit sueken.
AI sine vonden

h~dde,ja,

50 worden hare slnp wondere q<l
Fnrjp si <lffeleerdf' in r·'jpkell.
SI qilf hem <ll,
Ende die qhlchte stal
Wat

50

si hadde in binnen,

Belde herte ende sin,
Daerne bleef niet In:
Het wart al verswolqhen in minnen.

Jmo('l, 'bdde he,ll-te ende ûn' C'n 'he.tWMtaf ve/l6wofghen.i.n
III.(.l1l1en' •

Maal! V.diJ..:tanUeeJL:t zich .in da lied weJtkel{ jk van de minne

die votgenJ.. ho06J..e w",( haM beloning in zichzelf, dl!aagt.
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29

Schone woord bit zoeten zange
troosten dikke zwaren moed.
Die lO<lg men ger'ne ha Iden lange,
want zij zijn ons altoos goed.
leh zlnge bit

vel~

droeven moede

dore die schone ende die goede.
Op heren troost leh wijlen sank:
zij hevet mleh rnlstroost,des Is te lank.
Here s10nde bat dat zij mleh troos1e
dan leh dore ziJ qelage dood,
want ziJ mleh wijlen ere erlooste
oet ma neger angstel Ijker nood.
Als zij 't geboetet,leh bin here dode,
mare ledoch zo sterve leh node .
. • . . . .. • . • • .• . . . . . . . . . . . • . . . troost
....•...••.....••••••.•••••• erloost.
"Schone woolLden op Ue~Ujke w.i.jze gezongC:'.n beu1LC:'n dikw.i.jl~
C:'en bezwaaJld gemoed op.VaM wil men glUtag fang van genieten,
want z.ij doen on6 altijd goC:'d.lk zing ",et heC:'.1 dILoC:'.~ gemM.d
doolL dC:'. 6chutd van de 6chone en goede. VltOege1L bezong i/1 haalt
tJtao6t. UI hppM mi'; VC:'Jr.d1UP,t gedaan,lang gpfpdC:'n."

"Het zou ha.tvr. beteJl pa.6.6en mij te .tItoo~ten dan dM ik. doOIL
haM 6c.huid dood zou Uggen,wa.n.t wC:'1C:'e1L bpv'tJ..idde Ze:'. mij uH
",en-ige. bC:'.ang6tÁ..gpnde. nood.Al'!' zij he): gebi..edt 6teIL~ ik VOOIL
haaIL,maM 6te1Lven doe

a

toch f-iel'eJr. niC:'L"
+++

HeeM God nooU geboden dM enig man gILattg zou 6te1LvenlUed
151, I de 6chone en gOf.de' kan mij gebieden te 6te1Lven voalt haM,
'01

maaJL dat do (I. .ik toch tÜVM. n.i <'t . Nog mal.!; wolldt hi (IJl pen loopje gmom(ln m(lt h(ll' g(ll.i.(l6de doodbmoti(l6 van d(l fllouhadouM.

In de hand!>cW.6t(l.n ol1tbJtPI<(ln b.fijl<baaJL de taatJ.d(l

((0(1(1 vpll-

z(ln vandp tu'Hdp !;tll()~",OP d(l "i j/llooo"dpn na cLip pnbel .in d"
j ong(lJlp ItU:gaw.n van Af. F. vOOIl/wm"n. Ri.i Van dM. /le.lJden Haan
lil g(lJlecott!;t}lU(I(lJld.H(le~t

hij dat z(l16 g(l.dalln?/I.ij gp(l6f imn(l"!;

geen bllonnen aan. 06 vanwatVr. h(l.e6t Mj ze ?W(lllicht van Th. FJr..i.ng!;
en G.ScMeb,cii.e d(l jong!;te OV(lJlz".t.:ting h(lbb(ln bezoJr.gd, al.thal1.6

Vooll zov"Ill.i..1< W(I(lt.Ze hebben op h(l.t S. nogal wat bllL(ül< 9"l<Jr.egllYl,tOOMdool! de btMul< wOlldt g(lWllkt dat

Z(I

t.am(l-Ujk v!tij

met de oVelll(lv(I/t1.ng zijn t(l wMk g(lgaan. V" bMpltol<(l11 Il(lcon!;tJr.uctie tuidt:

lrebe ieh ane here nog goeden troost,
ieh zal van alle zorgen 7ijn

~rloost

We /wnncn on!; .indMdaad lt~vl!ag"n,06 dat w"l V.ü.fn ddt
tieve .i..Jr.onüche !;(ot WOlldt

h(ll(lltlaal daal[ v(ll[do n/ull (lltlaand •

('/l

LiLtenwehopen,diLt V.cii.e~ev(lJlzen(al!;. aU(I !;tMnl'n dan toch
ge.fijl< mO(lt(ln z.i..jnlilleen maal!. g1t.i.mlachend he(l6t geb.'lomd,hi.j
mag dan nog d.i.e .oo(l.e Jr..i.jrrwoollden hl'.bben gezongen.ViLt zal de
.i..Jr.on.i..e nog WiLt veJt!;chel[pt hebben.

30

leh levede ere te ongemake
zeven jaar ere ieh iet sprake
wp(jer heren wi Ilen einlch woorc1;
dat hevel zij vele walp <Jphoord,
ende wele doeh dat

i~h

klaqp mere:

noq is die minne ais zij was wijlen ere.
"lh zou .fiev('/[ uven jatLl!. in ong(lmal< tev(lJt dan ooit (l111.g

UJOoltd te zeggPI1 diLt haM miAhaagt. Va.( h(le6t Z(I h"pl g()(l.d ond(l!tvonden en toch Ulil Z(I ddt .ik nog m(l.llJ1 kiaag.V(I mi.I1tUI Ü
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nog .6teed4 zoalJ.. ze weleeJL

t.m.\."

+++

In Ued 1 heeM de dicht(lJr. nochtan6 dat«!oOlld '«!(IdM. hellen
wa.le' w(ll fJC'..6p'loken,Z(lgt hij zp1.6.tot z.i.jn.6chade pn hchande.
Vie ong~akk()jke Z(lven jaaJt ûjn h(lJn dM beJ.,paaltd g(lbl.even.
06 bedoelt hij h{.eJr. dtLt hij niet nog een.6 dezef.6de eJr.va'Ltng
wij opdoe.n?MaaJt .in.tllMen:z.ij,ze w.U dat.ik nog meel! klaag.
Ja,de minne iJ., nog .6te(ld4 ... enz.(20e eeuw).
VU Ued kan bezwaMlijk bij de (lJr.n.6:t.i.ge g(lJrekend wO!lden.
In de oudeJr.e uitgaven van M. F. beg.int het laaat(l. veM met
• joch • , in de jong eJr.e met 'noch'. Ee.n be.W(lJr.kell in het NedeJr.la.ndl"
heeM daaJt. volgen.6 Rogt(/)( ,juk van gemaakt. Sjp.i.jûg. zû {'.en
Vlaming die. VUUJ.. wilde .6plteken.
fV(llH'pn6 .in de oudPJt(l lutgav(ln van M.F .voiM op dit lüd ('('11
van twee h.tltoÓett. blijkba.tvr. zoa.l4 .i..tt U.n 06 meeJr. oVeJLgef.ev(/}(.de hand-6c.h·'lÁ.6t(ln.MaaJt h.(eJr. ge1006 ik nu toch de 6ilologm
die hebbp.n uilg(lmaafz:t dat dit ge.d.i.cht tt.i {' t van V. kan z.i.jn. Zonde!!. hen zou ik.aan de taal. te ûen,eJr. ook aan getw·i.j6e.fd hebben.Het zou kunnen van Vü..tmaJt von MAt z.i.jn,me.ne.n Mmmigen.
Vat.i.-6 een tijdgenoot van V. Ik noem hem omdalvolgen.6 Von K'r.au-6
(M.F.)'hlecht.6 een ~ van de a.a.n hem tOeBehchJtev('n l.i.ede!!.en hoog-6twa.aJr..6chijilijk echt .i.-6' ,wat aantoont hoe W(I op onze hoede moeten zijn ",et die manMc.l!..i.pten. En ook omdat hij d{'
auteUJt Ü,-voOJt zoveel men da.aJr. zekell van kan z.i.jn-,van hel.
eeMte Vuit6e dage-06 IAklchteJ[J..(üd,ü.a wat V.tt.iet hve6' g(lI"chl!.(lvvn en wat in 01lZ(/. f..i.~eI!.a.tuUJt -6lecht.6 Wel!. vooIr.komt. fen
vOO!lbeeldje. f(ln naamloze minnaaJt z.i.ngt b.i j dag(l/laad na een
nacht met zijn geUeMe:
Haddie den slotel van den daghe
Ic weerpen in gheender wilden Masen,
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Oft van der Masen tot inden Rijn
AI en soude hl nemmer vonden zijn.

Ik heb ddt vooJrbl'l'.1d gekozen omdat hllt bf-ijkblWt .{n dl' 6tJrl'I'Il
van V.WCJld gl',zong{'n:Malt6 I'n Rijn.
V(1Jtgilijk I.ü.d nMmden de tJlOubadollM '({fba' (aube"dageltaad) •
SOIll6 .u, hl't de wacht(1Jt die dl' ü, hl't gl?'wim Mml'ngelwml'n gl?'

ae 6den tAJaaMchUlA1', dat
tijd

de dag in dl' lur.ht lzomt en dM dIM dl'

voo~

T~6en

het a6~cheid .{~ gekoml'n.
haakj ~ :d.ie VÜ..(maJI hee 6t, ook

hem bUjk.t te V(1Jttoeven

zo~

(1(1.n

gl'.UeMe cUe

V(1/[

van

in Ued 19.
31

Die da horen mijnen sank,
Ich wille dat zij mlch weten dank
stadellJke ende ane wank.
Die ie geminden ofte Jloq minnpn,
die zijn vro in milneqen zinnen.
Des die dombe niene beqinnen,
want zij die minne niene dwank
noch here herte ne rachte binnen.

"lij dJe mijn til'd aanltO~l'n,ik wi.1 dat ze m.ij l'/wooJr. dank
we.ten,geAtad.ig e.n onwankl'.1baaJr.(zondl'Jr. ophoudl',n). Z.ij dJl' ooLt
bemindl',n 06 nog minnen ûjn

v~oUJk(b.ujmoed.ig)il1

mmig op-

ûcht. VeJr.haf.ve bl'g,ütY!l'n de domnlf'n el( nü,t aan, omdat de minnl'
hen nooit in haaJr. macht heeM gl'had noch .( n hun haltt bi ntH'l1

.u,

9 e~aak.t •"

In het v.ij6de I'n ze6de vl'/L6/wmt de VOO" V.
~te.f.Ung
ho06~

vl(o-domb vooJr.. Ze &taan riaa" voM
mint u., v'LO,wi,e nÜ..t,L6 dombo

tlJ~)i1>Chll

.(1191'"-

ho066-onhoo~6

.w; I'

In de eeIfAte twee v~zen bedol'~ V.nil'..( dat zijn ho06~e .toe104

hooltdeM h(ijfl danftbaalt

moeten.

zijn VOOIt uJn IlUtt6t,maaJl wd

voolt de blijd6chap in de minne,die hij doolt zijn li~n in hen

hee6t 9 eweftt, -1Akll: nogmaal.6 a.an.toont dat mi.nnililldli'Mn e. en gebttj.ffOP.dig ,u

zet6chap~ftu.tt6t WMen.Wie mint~ blijmoedig,wie

ûngt.
Jan van 8ftabo.n.t w~t he..t ook waaJt hij zong:AffNICH HOUT VAN MIN-

NEN TALf. .•
~2

Wee wale gedlenen ende erbelden mag
deme ergelt et wale te goede,
dar ane gedacht leh manegen dag.
God welt,sind ieh ze aller eerst gezag,
ieh diende here bit zullken moede
dat leh twijfels niene geplag.
Lonet mieh 's die goede,
wir twee bedriegen onze hoede.
"Wie .tJtauw cüen.t en v(i'}UAk1chti..ng mag koe.J.,tM~n,go.o.t het uke!l. goed.Vao.M.an dacht ik men-<-ge dag .God wee..t,dat ilu,.ind~ .ik
haaJr. VOOfl het ee1t.6t zag,ho.aJr. met dM.gelijke gemoe.d.J.,ge.t.td.:t~
~

diende zodat ik. /'woUmoeH tw-<-j6e1en.AfA degoed~ me daaJr.-

voofl bdoont, zu11en

we t.amen onze

bllJAklk.eM bedJU.egen(veMchal-

ken). "
+4'+

VOOfl dit lied, dat in o.1.1e oVefl.zetUngen ~amen m~.t het vol.g ende vOOflkom.t,wefl.d nogal ótefl.k in de oVelLge1evMde te~ten
ingllgILepen.ln z.i.jn Ivrltü.k. op ~.en oVefl.zu1:ing van 1941 telt

p'lon. TeILvoo/(pn (S) ni.e..t m.i nd~fl dan tien w.i.j z.i.gi ng~.n ,VXtaJr.van de
noodwend.igheid kan wofld"n b".tw.i.!>f.Zo bv. U!C'Jtd
veM

I

gûde I vefl.vangen doOfl

hetze16d~ fl.i.jlPlAJOoltd

I

~pû.de I ,

het tweede

zogezegd om ni" t fw('elllaal

te hebben.MaM t(1ll eefl.He
lOS

il1

WIM dat

toege-

iMen,-het komt ook Üt de Romaan"'"

mÜtn"f{ede~"11

vootr-,en telt

tweede hee6t dezel6de OVVluttel[ ,LIt V.ed 16,tl'g(,11 de ovMfeveJU.ng in,een 'goede' al", binnentr.ijm bijgevO<'.gd,af komt het
dlUVl al)., eindwooltd in het tllJeede veJl,6 VOO'l.Z{e aldaM.
De wijzig-i_ngrn bfijkel1 vootr.ai gebeutr.d te z-i.in om de voltm

Vilt1

de eeMte. H~one mpi die van de tweede(hielt fj('d 33)gef(jk te
mahen.WaMom niet ClmrJek('rtrd?Tel1 al1dr!tr,V.hrenttoch hert lint
e.eIt6VtoMge. UedMen gp-6ch/tewn.lk zipdu6 nipt in,waMom deze ~e zouden moeten -6llmel1gebtracht woltden.lk geen e}[ de vootrkeWl aan ze a6zondPltf-ijk te houderr,te mp.eJt dM hpt taatMe
vVt-6 van de eeMte mij een 6iotveM lijkt te zijn, -dat daMbij nog niet te. be-6t alllt6tu-i.t bij het eeJrMe_ veJl,6 van de twe.ede_.
DlUVlbij i-6 nog op te meltken,de ve/lUMing van de cUehteJr in
veM 5,dM Vl geen dOltPVlheid .in ûjrr minne ü, -e.11 dOltpe'L6e
tieDde bete.kent,ilt te.gelt6tell,in9 met de hoo n6l? minne,de z-inneUjhe,bevlted_igütg zoekendp fieMe.-,d-ie dal1 toclt !.tt de pM-6te MA06e be.doeld ü.Hoo n-6 ü die ze/W! nie.t.Ve twrrde (wC
Mr_n zou enkel kunnen opwVlpel1 diLt -in dat e.MMe vM6 '-!>inrl
't mieh alzo -6 teil , dat 'alzo' /~al1 tUi j zen op üt-6 diLt voo~a~
gegaan i6.Goed,maM dan niex die eeJtMe. -6tlt06e,welficht eelt
die veJrlollen Ü gegaan.
Typi-6eh Ü Me/l ,wat ook vOOllkomt in ande/le Uede/len di.e van
de ho06-6e code_x anwijken,dM God wotr.dt -ingeAoepen vaalt wat
btijkblUVl een vMboden tie6de ü,veJrmiX-6 de beJAklketr-6 moete.n
wollden vVt-6ehalkt.Het i6 in elk geval /liet meell de hoo n-6e piatoni-6ehe mi.ntJe.

33
Ware ich nnvro sind 't mich al70 steit
dat ware onrecht ende wonder,
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want al mijn leid te lieve ergeit.
Die minne is die mijn her te al ombevelt:
da ne is negeine dorpheit onder,
mare blijdschap die den rouwe sleit.
Des bin leh te gezonder:
rouwe is mieh ie lank onkonder.

"MA ik niet bUjmoed.i.g «kt6 !.bld6 het zo mej: mij ge6t.el.d
ü,dat zou oMeehtvruvr.dig zijn en veJtWonde.!tUjk,want al mijn
leed ü ln Ue6 veltkeelld.Ve minne heeM mi.jn haItt gehee.l ingpnomen en M.i.6 n.<.ex de minUe doltp<?Jtheid .(n,al.le<?n mruvr.

bUjd6ehap die de dJtoe6he.<.d vMdJt<?e6. Zo be.n i.k de6 te g<?ZondM{M de!. te betelt aan toe) :velldJt.<.et.i.6 mij hoe hng('/t hoe
meM onbekend."
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over henric van veldeken volgens sommi
gen de wijze man die als allereerste
echt te rijmen began is al aardig wat
geschreven en zeker niet door de onbe
langrijkste literatuurkenners
maar bestaat er ook een betrouwbare li
teratuur over de glansperiode van de
hoofse liefde over de ware liefdesver
houdingen van grote vorstinnen als ele
anor van aquitanië blanka van castilië
mar~e van frankrijk isabella van ver
mandois de vrouw van filips van de el
zas graaf van vlaanderen over de juis
te betekenis van de vers luierde minne
in de liederen van de troubadours over
de zin van de liefderegels opgesteld
door een geestelijke uit par~Js over
de strijd van de middeleeuwse nobele
vrouw voor vrijheid en rechtvaardigheid
in een vlot leesbaar en toch goed ge
dokumenteerd tijds en levensbeeld in
koene duiding en ontleding roept dr jan
vercammen de dichter jan vercarnrnen niet
alleen de dichter uit het land van loon
en diens werk op maar ook de eindeloze
twisten der edelen de feodale veten de
bittere liefdesmart
een boeiend werk voor allen studerenden
en niet studerenden die belang stellen
~n onze letteren in henric van veldeken
~n de middeleeuwen in de hoofse liefde

